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Sláva na výsosti Bohu
a na zemi pokoj mezi lidmi.

A proč by to ve
Zlobicích nešlo?
„No jo, ale to je Brno, to u nás nejde, my jsme jen malá vesnice.“ Také
jste tu větu v poslední době slyšeli?
Možná s drobnou záměnou Brna za
Kroměříž nebo třeba Morkovice. Tou
větou chtěl mluvčí říci, že ve Zlobicích
(a Bojanovicích) něco prostě nezvládneme, že je to nad naše síly. Že by na
to bylo potřeba více peněz, lidí…
Já jsem tuto větu zaslechl v poslední době několikrát, a mám pocit, že
vyjadřuje něco, co je zakořeněno
v podvědomí mnoha obyvatel našich
vesnic. Jenže, není to náhodou jen
nedostatek našeho sebevědomí?
Nebo je za tím něco jiného? Ptal jsem
se sám sebe, když jsem tu větu slyšel
tento týden znovu. Uvědomil jsem si,
že já jsem naopak velmi hrdý na to,
že jsem ze Zlobic. Když se mě někdo
ptá, odkud jsem, odpovídám: „Ze
Zlobic“. Pak chvíli počkám, jak dotyčný zareaguje a když vidím zaváhání,
tak mu vysvětlím, jak se k nám jede.
Samozřejmě s patřičným (byť nevyřčeným) důrazem na to, že vzdělaný člověk by měl vědět, kde vesnice
s tak unikátním jménem a historií leží.
Nejprve krátce k té historii. Zlobice patří společně s Bezměrovem
a Kyselovicemi k nejstarším vesnicím
v okrese Kroměříž. První dochovaná písemná zmínka je z roku 1078.
O Bojanovicích se psalo nejpozději
v roce 1195. Ale osídlení zde bylo už
v době kamenné, jak dokládají četné
vykopávky, s nimiž se můžete seznámit nejen v Muzeu Kroměřížska, ale
i v Moravském zemském muzeu
v Brně. Většina vykopávek pochází
z „Hliníku“ a „Zahrady“, ale jsou zde
i další archeologická naleziště. No
uznejte sami, usazovali by se zde lidé,
kdyby tohle místo nebylo výjimečné?
Zlobice jsou jediná vesnice tohoto
jména v České republice. Máme zde
unikátní kostel postavený dle návrhu
architekta Leodegara Slováka, který
se později prosadil (kromě Zlobic)
také ve Vídni, tehdejším hlavním městě císařství. Mimochodem, ten kostel
včetně fary postavili naši předkové za

2 roky. Netřeba říkat, že s využitím
podstatně méně vyspělé techniky,
než máme dnes. Dokázali to díky
tomu, že táhli za jeden provaz. Není
to něco, z čeho bychom si měli vzít
příklad?
O minulosti by se toho dalo napsat
mnohem víc. Mým cílem však teď
není suplovat výuku dějepisu, nýbrž
dokázat, že máme na co být hrdí
a máme na co navazovat. To ovšem
není všechno. Pojďme do současnosti. Já samozřejmě vím, že máme
mnohem nižší rozpočet než velká
města. Máme menší počet obyvatel
a logicky je tak mezi námi málo právníků, ekonomů a jiných odborníků,
kteří by pracovali pro obec. Ale, a to
je podle mě velká přednost, u nás
daleko více platí slova známé písně:
„jaký si to uděláš, takový to máš“.
Co tím myslím. Když chce občan velkého města prosadit svůj názor, má
to prostě těžké. Šance dostat se do
zastupitelstva je opravdu malá. Zato
u nás prakticky každý aktivní občan
má možnost stát se buď zastupitelem,
nebo členem výboru. Může se snadno angažovat ve spolcích a má velkou
možnost chod obce ovlivnit. Jde jen
o to, sebrat odvahu, překonat buď
ostych, nebo lenost a být aktivní. Chci
proto vybídnout všechny, kdo chtějí,
aby se věci u nás měnily k lepšímu.
Někde se musí začít. Takže třeba
přijďte na zastupitelstvo. Vyslovte se
k probíraným tématům. Právě nyní,
víc než kdy dříve, bude potřeba spojit
síly. Čeká nás například rozhodování
a spousta práce kolem oprav
a
přestavby
„Staré
hospody“
a „Výletiště“, abychom měli opravdu
fungující a krásné prostory společného setkávání, odpočinku a zábavy.
Chci vyzvat i ty, kteří už něco aktivně
dělají. Nebojme se klást si velké cíle!

To hlavní, co nás brzdí, jsme totiž často jen my sami.
Mým snem je, že Zlobice budou místem, o němž si jinde řeknou: „tam
bych chtěl žít, ti to tam mají skvělé“.
Taky bych si přál, aby mladí chtěli ve
Zlobicích zůstat, protože budou mít
k našemu kraji vztah. S tím je třeba
začít už ve školce. V této souvislosti
mě moc mrzí, že jsme v minulosti přišli
o školu. Ta by jistě pomohla v mnoha
ohledech. Ale třeba by to šlo změnit,
dětí máme dost…
Někdy se stane, že i když dva lidé
mají dobré záměry, těžko hledají společnou cestu, protože se třeba špatně
pochopí, nebo si pozitivně míněný
návrh na změnu vezmou osobně. A
jelikož se právě tohle někdy stává i mně, chci využít této příležitosti
a vyjádřit poděkování za práci paní
ředitelce, učitelkám i pracovnici naší
mateřské školky. Věřím, že své práci
dáváte maximum a moc si toho vážím.
Tím, že věci chci změnit, neříkám, že
to děláte špatně. Jen se snažím, aby
naše (a tím nemyslím jen své) děti
měly co nejlepší start do života. Vždyť
školka jim otevírá brány vzdělání
a nezanedbatelně ovlivňuje jejich další vývoj.
Také chci poděkovat paní starostce, všem pracovníkům obce
a taky členům výborů. Asi si to moc
neuvědomujeme, ale za jejich práci je
skoro nikdo nepochválí. Zato kritiky
slyší až až. Takže aspoň takto: Díky
a nenechte se odradit. V neposlední řadě děkuji všem členům spolků:
sokolům, hasičům, ferdyšům, farnosti
a zkrátka všem, kteří se snaží, aby se
nám tu žilo dobře. Příjemné Vánoce
a oběma našim vesnicím úspěšný rok
2018.
text: František Lízal

Vedení Obce Zlobice vám přeje klidné prožití
svátků vánočních, rodinnou pohodu a spoustu
nezapomenutelných zážitků.
Ať se u Štědrovečerní večeře sejdete se všemi,
které máte rádi a do nového roku vám ze srdce
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, jak
v osobním, tak v pracovním životě.

Děti nás často oslovují teto, říká ředitelka školky
Mateřskou školu rodinného typu ve Zlobicích, která
sídlí v budově obecního úřadu, momentálně navštěvuje 37 dětí. Její ředitelka Yvetta Frajtová v krátkém
rozhovoru vysvětluje, jak školka funguje, jaký způsob
a metody výchovy a vzdělávání paní učitelky používají
a jaké akce a výlety od září zažily.
Vzpomenete si na své začátky ve zlobické školce?
Když jsem byla jmenována do funkce ředitelky, měli jsme
ve školce 13 dětí a hrozilo, že bude mateřinka zrušena.
Potom nastalo období, kdy začalo dětí přibývat. Před třemi lety došlo k rozsáhlé rekonstrukci a rozšíření kapacity.
Dnes máme 37 dětí, ve třídě Berušek jich máme 20, ve
třídě Motýlků 17 dětí. Ve školce pracují tři paní učitelky
a jedna provozní zaměstnankyně. Potřebovali bychom
však ještě jednu provozní pracovnici. Máme pračku a sušičku, čímž přibylo práce. Manipulace s takovým množstvím prádla je časově a prostorově náročná
a musíme dodržovat přísné hygienické požadavky.
Jaká je filozofie vaší mateřské školy?
Jsme školka rodinného typu. Všichni se navzájem známe, děti nás často oslovují „teto“. Některé rodiče znám
od dětství, tudíž odpadá anonymita. Snažíme se vytvořit stejné prostředí jako v rodině, aby
si děti navzájem pomáhaly a měly
k sobě blízko. Otevřeně a přiměřeně jejich věku s nimi komunikujeme
a respektujeme přirozené zákonitosti
jejich vývoje. Vytváříme prostředí, kde
se děti cítí bezpečně, jistě a mají víru

samy v sebe i v okolí. Činnosti, které dětem nabízíme,
mají návaznost na přírodu a dodržování tradic. Spolupracujeme se ZŠ U Sýpek, protože většina dětí nastoupí do
1. třídy právě tam.
Jaký přístup zaujímáte jako paní učitelky k dětem?
Chceme, aby se děti do školky každý den těšily, a každé
vnímáme jako jedinečnou osobnost se svými individuálními potřebami a touhami. Přistupujeme k dětem tak, aby
školku opouštěly jako osobnosti se svým vlastním úsudkem, schopností dívat se kolem sebe a dovedly se popasovat s každodenními překážkami.
Když rodiče chtějí přihlásit své dítě do vaší školky,
o co se zajímají a podle jakých kritérií se rozhodují,
zda své dítě k vám do školky dají či nikoliv?
Tím, že je ve školkách míst málo, rodiče zajímá jediné.
Jestli máme volnou kapacitu a jejich dítě přijmeme, nebo
ne. Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou jasně stanovena
v tiskopisu „Žádost o přijetí dítěte do MŠ“, který rodiče
dostávají před zápisem.
Jak vnímáte neustálé změny v zákonech a narůstající
administrativu?
Byrokracie a papírování je opravdu hodně. Novelizace
v zákonech jsou časté, člověk je kolikrát nestačí ani sledovat. Jsme v kontaktu s paní Věrou Korcovou z Krajského úřadu Zlínského kraje,

Říjen
Již tradičně k nám 6 krát ročně jezdí pan Zdeněk Forejt,
který učí děti dentální hygienu. Na logopedickou depistáž přijíždí paní Irena Páníková. Ve vsi také byla Drakiáda a Lampionáda a školka se na přípravě obou akcí
spolupodílela. Spolu se třemi dalšími mateřskými školami jsme v rámci ekologické výchovy jeli se školáky na
výlet do KOVOZOO ve Starém městě.

která nás upozorňuje na důležité změny. Spolupracuji s paní
ředitelkami z mateřských škol z okolních vesnic a navzájem
si sdělujeme informace a radíme si. Také jsou k nám velmi
vstřícní zaměstnanci ze Školského úřadu v Kroměříži.
Jakým způsobem se vzděláváte?
Vzděláváme se stále, paní učitelky například absolvovaly
semináře „Dvouleté dítě v mateřské škole“, seminář „Primární logopedická prevence“ či „Předmatematická gramotnost
dětí v mateřské škole“. Všechny byly hrazeny z Evropských
dotací. Dále to byly semináře „Nebojme se etické výchovy“
a „Autority a jejich místo v životě“.
Akce ve školce od září do prosince
Září
V pondělí 4. září byl slavnostně zahájen nový školní rok.
Od 11. září začala paní učitelka Petra Hájková z D-Music
Kroměříž opět vést kroužek hry na flétnu. Děti jsou rozděleny do dvou skupin na začátečníky a pokročilé. Kroužek
je určen dětem od pěti let. 14. září se konala první schůzka
Klubu rodičů, kde paní ředitelka seznámila rodiče se školním řádem, vysvětlila jim organizaci dne a života ve školce.
Od 27. září mají předškoláci 1x měsíčně kroužek „Metoda
dobrého startu“ s paní učitelkou Janou Bradnovou.
Se třídou Berušek paní učitelky vyrazily na výlet do Střední
veterinární školy v Kroměříži, kde si děti prohlédly zvířátka
a povozily se na koních.

Biokoridor má přispět ke
snížení půdní eroze
Krajina v katastrálním území Zlobic
a Bojanovic patří k zemědělsky hojně
využívaným. Tím pádem je v oblasti
méně zeleně, která byla v minulosti
částečně vykácena právě kvůli možnosti zemědělského obdělávání. Podle odborného vyjádření zahradní a krajinářské architekty Zdeňky Čeleďové
dochází na velkoplošných lánech ke
zvýšení půdní eroze a snížení schopnosti zadržování vody v krajině.
Z těchto důvodů se obec pustila
do projektu „Realizace biokoridorů v ÚSES Zlobice“, aby do krajiny
vrátila původní dřeviny, keře a zeleň
a snížila tak erozi půdy. Konkrétně se
jedná o lokalitu s pracovním názvem
LBK2, která leží podél asfaltové pol-

Listopad
Předškoláci navštívili Základní školu U Sýpek, aby se
seznámili s prostředím školy a některými paní učitelkami a vychovatelkami. Také dostali letáček, aby se přišli
do školy podívat i s rodiči.
Do školky přijel pan fotograf a dle zájmu rodičů fotil děti
na Vánoce.
Prosinec
3. - Rozsvícení vánočního stromečku před budovou
školky
4. - Mikulášská nadílka ve školce
13. - Vánoční dílna pro rodiče s dětmi
18. - Vánoční besídka v sále restaurace Zlobice
21. - Výlet do Lutopecen na divadelní představení
„Klauniáda“
Kolektiv paní učitelek Vám přeje klidný a spokojený
zbytek roku 2017, hezké Vánoce a dětem spoustu
dárků. U vánočního stromečku ať Vám nic nechybí
a ať najdete Ježíška ve svém srdci.
Šťastný nový rok!
Když zvoneček zazvoní,
jsou tu Vánoce.
Cukroví tu zavoní,
jako vždy po roce.
Stromeček se ozdobí,

ní cesty a u hřbitova se napojuje na
místní komunikaci. Druhá část, LBK1,
se nachází podél Bojanovického
potoka.
Pás LBK2 je široký 18–20 metrů
a tvoří pomyslnou hranici mezi komunikací a ornou půdou. Jednalo se
pouze o zpevněný pás polní cesty
tvořený umělým příkopem a travnatým pásem, který navazoval na ornou
půdu. V této oblasti jsou nově vysazeny původní dřeviny, které zapadají
do rázu krajiny. Jedná se například
o habr obecný a dub zimní, dub letní
či lípu malolistou. Výsadba je chráněna lesnickou oplocenkou. V lokalitě se nachází velmi málo živočichů
a dřeviny budou mít na udržení zvěře
v krajině pozitivní vliv.
LBK1 je ohraničena korytem Bojanovického potoka. Biokoridor má

svítit bude zas.
Nikdo se teď nezlobí,
vždyť je lásky čas.
text: J. Hlavinková
foto: MŠ Zlobice

šířku 16–22 metrů a zahrnuje pouze
pravý břeh. Pás je zatravněn po celé
ploše, podél jsou vysázeny dřeviny
jako například vrba bílá, jasan ztepilý, dub letní či lípa malolistá. Celá
plocha je též chráněna oplocenkou.
Obec se bude o biokoridory starat od roku 2020 a bude provádět
následnou péči. Jejím cílem je minimalizovat negativní vlivy přírody na
nové dřeviny. Travní porost bude
potřeba pravidelně sekat, stromy se
budou několikrát ročně zavlažovat
s ohledem na klimatické podmínky.
Po několika letech budou stromy pravidelně prořezávány. Celé dílo stálo
1 786 986 korun, další finanční prostředky si vyžádá následná péče.
text: J. Hlavinková

Děti mají na zahradě nové
pískoviště či vláček

tá a děti měly na hraní jen jednu skluzavku. Navíc hrací prvky byly z doby,
kdy školka vznikla a vyráběli je místní
tatínkové,“ vysvětlila starostka Stanislava Šišková.
Na zahradě tak v letošním roce přibyl vláček, domeček se skluzavkou,
houpací hnízdo a posléze obec ještě dokoupila pružinová houpadla pandu a autíčko. Na zahradě bývalo
i brouzdaliště, které nechala obec
přebudovat na pískoviště.

„Provozovat brouzdaliště je z hlediska dnešních norem nemožné, proto
jsme z něj udělali kruhové pískoviště o průměru 6,43 metrů. Betonové
okraje jsme nechali oblepit koženkou,
která je omyvatelná“, řekla starostka.
Zastupitelé ještě navíc uvolnili peníze i na nákup hracího prvku na hřiště
v Bojanovicích. Jedná se o lanovou
pyramidu se skluzavkou.

Mějte snadný přehled o akcích
v obci díky Google kalendáři

zátory, 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.
text: E. Lízalová Šujanská

Kam se ve Zlobicích
poděl Mikuláš?

Jednoduchá odpověď. Málo lidí!
Tuto tradici zajišťují jen a jen lidé,
žádné nadpřirozené bytosti. A tak se
občas stane, že se sejde několik špatných okolností, které nedovolí dělat
všem to, co by chtěli (nemoc, práce,
cesta, rodina a podobně). Když se
pak nemáte na koho obrátit, aby vás
zastal, vystřídal a pomohl vám, tak
smůla, věc se nepodaří.
Letošní rok už zůstane bez Mikulášovy návštěvy, ale zkusme se odhodlat a tuto tradici neztratit! Vyzývám
všechny ochotné lidi, ideálně od
18 let (když se najde někdo mladší,
zodpovědný, komu rodiče nebudou
bránit, tak se může taky ozvat). Co
za to? Dobrou partu lidí, občas sran-

du, občas dojetí, naturálie a hlavně
dětský úsměv (někdy slzy) a spokojenost rodin v naší vesnici. Kostýmy
jsou většinou zajištěny.
Zdá se vám to brzy? My se připomeneme zase v říjnu 2018, ale těch
pár měsíců uteče jak voda a proto
se nebojte a co nejdřív kontaktujte
Radku Topičovou osobně nebo přes
facebook. A pokud facebook nemáte, můžete kontaktovat mailem, nebo
telefonicky mě. Pravidelně píšu svůj
kontakt do ZLOBOJe kvůli obecnímu
kalendáři, tak ho napíši i zde.

V letošním roce se obec jakožto zřizovatel místní mateřské školy dohodla s paní ředitelkou, že obmění hrací
prvky na zahradě. Stávající už neodpovídaly současným bezpečnostním
ani technickým parametrům, a proto
zastupitelé vyčlenili z rozpočtu částku
300 000 korun na jejich nákup.
„Jednu dobu byla zahrada skoro pus-

V naší obci se koná spousta kulturních,
společenských, obecních i církevních
akcí. A protože se každý měsíc ve
Zlobicích i Bojanovicích organizuje
několik takových událostí, zřídili jsme
virtuální kalendář, abyste měli snadný přehled o termínech. Co se kdy
koná, jednoduše zjistíte díky Google
kalendáři umístěném na webových
stránkách Obce Zlobice, www.zlobice-bojanovice.cz. V levém zeleném
sloupci má třetí políčko shora název
„kalendář akcí.“ Zde můžete pohodlně a na jednom místě vidět všechny
akce, které se v daném měsíci konají.
Stačí najet kurzorem na příslušný den
a zobrazí se vám čas i místo konání
akce. Najdete zde termíny kulturních akcí, mší svatých, zastupitelstev,
akcí v mateřské škole, svozu tříděného odpadu či fotbalových utkání.
Pokud patříte mezi uživatele Gmailu,
můžete si jednoduše přidat kalendář
do svého chytrého telefonu, nebo
do záložky v počítači. Stačí na výše
zmíněné stránce, v záložce Kalendář
akcí, kliknout na odkaz vpravo dole
pod kalendářem. Abychom vás obyvatele mohli přesně a včas informovat
o konaných akcích, prosíme organi-

Souhlasíte s tím, že nadílka od Svatého Mikuláše je neodmyslitelnou
součástí života rodin s dětmi? Já ano.
Je to jedna z nejoblíbenějších tradic
všech dětí i rodičů. Děti sice s obavami, ale i nadějí očekávají, že je nikdo
neodnese do pekla a zároveň jim dá
vytoužené dobroty. Rodiče zas využívají tohoto svátku k tomu, aby přiměli
své děti doma trochu uklidit a nezlobit.
Nejsem zastánce nějakého strašení
čerty, ale Mikuláš se svými pomocníky ve Zlobicích má mezi dětmi i rodiči
velkou oblibu, protože to nepřehání
a snaží se být ohleduplný. Letos ale
nepřišel, chcete vědět proč?

text: J. Hlavinková

Elena Lízalová Šujanská,
tel. 775122683,
mail: elenka.s@seznam.cz

Zlobice přistoupily do
dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Morkovsko
Zlobice se spolu s Lutopecnami
staly novými členy Mikroregionu
Morkovsko. Starostové jedenácti
obcí založili v roce 1999 Mikroregion Morkovsko, aby sdružil obce
v daném region. Jeho cílem bylo
posílit hospodářský a kulturní
vývoj členských obcí. Tenkrát bylo
pro vesnice skutečně výhodné být
členy dobrovolného svazku obcí,
protože díky tomu měly lepší vyjednávací pozici při různých veřejných
zakázkách a výběrových řízeních.
Také měly obce vyšší šanci dosáhnout na dotační tituly. Postupně se
situace měnila, význam mikroregionu upadal, protože státní a evropské dotace jsou většinou určeny
pro jednotlivé obce. V posledních
letech tak fungoval spíše po administrativní stránce. V loňském roce
se však obce mikroregionu rozhodly využít projektu, který nabídl
Svaz měst a obcí, a založily Centrum společných služeb (CSS) mikroregionu Morkovsko se sídlem
v Morkovicích. Projekt je financován z Evropské unie a CSS má
dva zaměstnance, kteří starostům
poskytují poradenskou činnost.
Hlavním cílem je vybudovat
cyklostezku
„Členství má pro nás přínos hned
z několika důvodů. Hlavním důvodem, proč jsme do mikroregionu
přistoupili, je vybudovat cyklostezku
vedoucí z Morkovic přes naši obec
do Kroměříže. Přistoupením do svazku také posílíme vyjednávací pozici,“
uvedla hlavní přínos starostka Stanislava Šišková.
V současné době je zpracována studie proveditelnosti, zda je možné propojit cyklostezkou nebo cyklotrasou
město Morkovice s městem Kroměříž. Starostové mají vytipovány dvě
varianty. Prioritní variantou je, aby
cyklostezka (případně cyklotrasa)
vedla z Morkovic přes obce Počenice – Tetětice, Věžky, Zlobice a Lutopecny do Kroměříže. Studie spočívá
v tom, že se zmapovaly jednotlivé
úseky, kudy by případná cyklostezka
vedla. Tím starostové zjistili, s jakými
překážkami se budou muset potýkat.
Například s rozsahem výkupů pozemků od soukromých vlastníků, se sloupy vysokého napětí, s vodními toky,
lesy, biocentry a jinými bariérami. Nic-

Starostové při jednání s radním Zlínského kraje na Kozojedském dvoře v Nitkovicích.
Zleva: radní ZK Jan Pijáček, starosta Věžek Aleš Bosák, manažer CSS Jakub Bednárek,
majitel Kozojedského dvora Jan Šváb a starosta Nítkovic František Hetmánek.

méně propojení Morkovic s Kroměříží
je velmi zásadní z několika hledisek.
Mikroregion bude atraktivnější pro
turisty, protože co se týče turismu,
Kroměřížsko a zejména Morkovsko
je z pohledu Zlínského kraje nejméně
navštěvovanou lokalitou. Díky cyklostezce budou mít turisté lépe zpřístupněna zajímavá místa na Morkovsku. Cyklostezka je i velmi důležitým
aspektem pro obyvatele regionu.
Její vybudování přispěje k bezpečnosti dopravy. „Předpokládáme, že
se zejména v letních měsících sníží
počet automobilů projíždějících jednotlivými obcemi. S tím jde ruku
v ruce čistší ovzduší. Velmi důležité
také je, že podpoříme místní obyvatele k aktivnímu trávení volného času
a zdravějšímu stylu života“, vyjmenoval hlavní přínosy manažer CSS
Jakub Bednárek.
CSS pomáhá starostům
s administrativou
„Dalším důležitým přínosem pro nás
je, že také budeme využívat služeb
CSS, kdy nám manažer bude pomáhat s administrativním chodem úřadu a orientací v nových vyhláškách
a nařízeních,“ vyjmenovala hlavní
přínos starostka Stanislava Šišková.
Manažer CSS Jakub Bednárek starostům poskytuje poradenství například při zadávání veřejných zakázek,
při zpracovávání nových obecně
závazných vyhlášek, pomáhá s přípravou dokumentů, nasměruje je při
jednání s úřady, pomůže s vyhledáváním vhodných dotačních titulů a při
řešení legislativních záležitostí. Například do nedávna si zpracování nové
vyhlášky řešil každý starosta zvlášť.
Nyní manažer připraví předlohu, kterou si každý starosta už pouze upraví
pro svou obec. Tím CSS starostům

ulehčuje od administrativní zátěže,
která je pro neuvolněné starosty
a starosty malých obcí čím dál větší.
CSS také klade velký důraz na vzdělávání starostů, účetních a hospodářek obcí. Za téměř rok a půl svého
fungování uspořádalo CSS už několik školení. Hospodářky se tak měly
možnost dozvědět o novém zákoně
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, změně zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a přehledech aktuálních změn účetních
a daňových předpisů.
„V tomto směru pro nás bude členství
taktéž velmi přínosné. Na posledním
setkání jsme měli možnost ptát se
vedení Povodí Moravy na problematiku čištění vodních toků a také jsme
řešili veřejné osvětlení,“ řekla starostka.
Kraj přislíbil opravy silnic
na Morkovsku
Další problematikou, kterou se
manažer CSS aktuálně zabývá, je
špatný stav krajských komunikací
v regionu. Na Morkovsku je pouze
jediná komunikace 2. třídy a to silnice
vedoucí z Morkovic přes Zlobice do
Kroměříže. Zbytek jsou silnice 3. třídy v havarijním stavu, nebo na jeho
pokraji. Nejhůře jsou na tom cesty
v okolí Litenčic, Nítkovic a Kunkovic. Proto manažer vyvolal jednání
s vedením ředitelství silnic Zlínského
kraje, s náměstkem pro dopravu ve
Zlínském kraji Ing. Pavlem Botkem
a s vedením Správy a údržby silnic
Kroměřížska. Na schůzce, které se
účastnili téměř všichni starostové mikroregionu, se podařilo dohodnout, že
Zlínský kraj bude v budoucnu věnovat
větší pozornost dílčím opravám silnic
na Morkovsku.
text a foto: J. Hlavinková

Zapojte se do Tříkrálové sbírky
a pomozte potřebným
Tříkrálovou sbírku opět pořádá Charita ČR, tentokrát od 2. do 14. ledna
2018. Výtěžek z Tříkrálové sbírky je
určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám

s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky je
každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Ve Zlobicích
budou koledníci chodit pravděpodobně 6. ledna. Každá skupinka má svou

Na výstavce byly k vidění retro
vánoční ozdoby
Na závěr připravila Základní organizace Českého svazu žen Zlobice předvánoční výstavku vánočních ozdob
a porcelánových panenek. Výstava
probíhala od 6. do 18. prosince v místní knihovně a k vidění bylo spoustu
zajímavých předmětů a dekorací různých materiálů a stylů. Například
vánoční skleněné baňky ve tvaru

zvířátek, které na stromečku visely
minimálně před dvaceti lety. Dnes už
tyto skvosty můžeme vidět mnohdy
akorát u starší generace, nebo schované na památku na půdách domácností jako vzpomínku na dětství. Další
obdivovanou zajímavostí byl stojan
na stromeček. Sešla se i skupinka
vánočních andělů či slaměné ozdoby.
Například bylo velmi zajímavé vidět,
z jakých různorodých matriálů můžou
být vyrobeny ozdoby na stromeček
či vánoční stůl. Pro srovnání jak šel
čas a jak se vyvíjely tradice, bylo
možno shlédnout i moderní podobu
dnešních ozdob, které mají ve většině
domácností na vánočním stromečku
dnes.
text: J. Hlavinková
foto: A. Susová

zapečetěnou pokladničku s logem
Charity a viditelný průkaz vedoucího
skupiny vydaný Arcidiecézní charitou
v Olomouci. Děkujeme všem, kdo se
zapojí do koledování nebo přispějí
darem.
text: E. Lízalová Šujanská

Přijďte se podívat na
zrestaurovaný kostelní betlém
V roce 2017 byl za finančního přispění Obce Zlobice opraven kostelní
betlém, a to jak jeho figury, tak kulisa
města.
Dovolte mi říct vám pár vět o historii tohoto významného díla. Dřevěný
betlém (jesle) byl farností zakoupen
v roce 1910. Figury jsou z dílny renomovaného italského řezbáře Josefa
Rifessera ze St. Ulrich v Jižním Tyrolsku. Vyřezal mnoho soch a oltářů

Figurka ovečky měla před restaurováním ulomenou přední končetinu a byla
popraskaná.

pro řadu kostelů v Rakousku i Itálii,
včetně mariánského oltáře pro kostel
Svaté rodiny ve Vídni. Potomci Josefa
Rifessera dodnes pokračují v tradici
uměleckého řezbářství.
Většími obnosy na nákup betléma
tehdy přispěli, podle záznamů farní
kroniky, manželé Hrabalovi (1 000
korun), rodina Havlíkova (600 korun),
Františka Zdráhalová (800 korun)
a Františka Janoštíková (800 korun).
Dalších 1600 korun si musel pan farář
vypůjčit a dluh nakonec také ze svých
prostředků několik let splácel.
Po podrobné prohlídce a inventarizaci v roce 2015 bylo jasné, že je třeba odborného zásahu. 35 figur z celkového počtu 40 potřebovalo opravit,
přitom 21 figur bylo v havarijním stavu, měly chybějící části, odlomené
končetiny či byly popraskané.
Odborný řezbář Jan Dohnal se svými kolegy všechny figury očistili od
nánosu špíny, zaretušovali odřeniny,
obnovili původní malbu a zakonzervovali je. Na jeho doporučení byly
vyrobeny speciální bedny pro uložení
postav, aby nedocházelo k dalšímu

poškození nejen manipulací, ale také
vlivem nevhodného klimatu.
O Vánocích tak máte jedinečnou
možnost vidět, jak vypadal kostelní
betlém před 107 lety. Využijte příležitosti třeba po představení Živého
betléma 25. 12. nebo bezprostředně
po některé z vánočních bohoslužeb.
Zážitek stojí za to.
Velký dík patří všem, kteří na opravu
finančně přispěli, pomohli s organizací nebo se na opravách přímo podíleli.
text a foto: M. Belatková

Ovečka po zásahu restaurátorů.

Srdečně Vás zveme na tradiční Živý betlém,
který se bude opět konat
25. 12. 2017 v 16:00 před kostelem ve Zlobicích.
Děti zahrají vánoční divadelní scénku s koledami o narození Ježíše.
Koledy a vánoční písně zazpívá Bára Úlehlová.
Můžete se těšit na:
- dětské divadelní představení s koledami
- krátký vánoční koncert konzervatoristky Barbory Úlehlové
- zrestaurovaný "kostelní betlém" a kostel
- každoroční svařák i čaj

Letošní rok nás provázely
soutěže i hašení požárů
V letošním roce se náš sbor zúčastnil již několika akcí. Na první lednové členské schůzi jsme si připomněli
plán práce na rok 2017. Úplně první
naší větší ostrou akcí bylo vodění
medvěda ve Zlobicích, při kterém
nám na harmoniku jako tradičně hrál
Milan Zahradník. Když jsme obešli
celou vesnici, ukončili jsme masopustní průvod v hasičské zbrojnici,
kde bylo pro účastníky připraveno
menší pohoštění. 25. února jsme měli
náš letošní první ostrý zásah, kdy
jsme byli ve 21:30 povolání operačním střediskem HZS Zlín k požáru slámy v areálu zemědělského družstva
ve Zlobicích. Požár byl založen úmyslně. V dubnu proběhl tradiční sběr
železného šrotu v obou obcích. Tímto
bych chtěl poděkovat všem hasičům,
kteří se na této akci podíleli. 8. května při oslavách osvobození našich
obcí, jsme byli součástí průvodu na
hřbitov, kde naši členové nesli věnec.
11. května bylo naše zásahové vozidlo podrobeno technické kontrole ve

Výbor Základní organizace Českého svazu žen přeje všem svým
členkám a všem spoluobčanům
krásné Vánoce a šťastný vstup
do nového roku 2018.

Obecní knihovna přeje všem
svým čtenářům a návštěvníkům
pohodové Vánoce, v novém roce
hodně zdraví a elánu a také hodně chuti do čtení našich skvělých starých i nových knih.

Sociální výbor při Obecním úřadu Zlobice přeje všem lidem
krásné vánoce a do nového roku
2018 jen samá pozitiva a co nejméně starostí.

Vážení čtenáři, děkuji všem,
kteří jste nás tento rok přišli
podpořit. Všem přeji hodně štěstí
a zdraví v novém roce. Členy
TJ informuji, že valná hromada
se bude konat 3. bžezna od
17. hodin v Měrůtkách.

Stanici technické kontroly v Kroměříži
a dle vyjádření techniků už asi naposledy. Je načase situaci začít řešit.
V sobotu 13. května jsme byli v 1:30
povoláni k požáru seníku opět v areálu Zemědělského družstva Zlobice,
který byl opět založen úmyslně. Naše
jednotka dostala po uhašení společně s SDH Rataje požární hlídku do
17:30. To ovšem nebylo všechno,
v neděli ve 4:30 jsme se museli vrátit
na místo požáru, jelikož se vyvezená sláma opět rozhořela. 20. května
jsme se konečně dočkali a vyrazili na
první soutěž v požárním útoku, kterou
tentokrát pořádalo SDH Lutopecny.
Na soutěž jela pouze naše družstva
mužů a žen, jelikož se letos klání
nekonalo v Bezměrově, kde bývá
první kolo spojeno s hodovou soutěží
o putovní proudnici, které se právě
účastní i mladí hasiči. V rámci hodových oslav 3. června v Bezměrově
jsme se zúčastnili dálkové přepravy
vody na návsi. Další hodová akce
proběhla 11. června v Měrůtkách
a náš sbor byl opět přítomen při dálkové dopravě vody, kterou pořádalo
SDH Měrůtky. 18. června byla na řadě

I když Drakiádě nepřálo počasí,
vydařila se
Do poslední chvíle nebylo jisté, zda
se letošní Drakiáda vůbec uskuteční. Počasí nám nejprve moc nepřálo,
obloha byla plná mraků, foukal studený vítr a sem tam zapršelo. Nakonec však na fotbalové hřiště okolo 14.
hodiny dorazili první otužilci a bylo
jasné, že Drakiáda letos bude.
Sešla se spousta dětí i rodičů, k vidění byla přehlídka nejrůznějších pestrobarevných draků, kteří zaplnili nebe
nad hřištěm. Ze všech draků byli

pohárová soutěž na hřišti v Lutopecnách. Na pohárovou soutěž do Ratají
jsme odjeli v plné zbroji a s velkým
odhodláním. Soutěží se účastnila
všechna naše družstva. 5. července
jsme v rámci hodových oslav pořádali
na hřišti ve Zlobicích soutěž v požárním útoku. Náš sbor měl zastoupení
ve třech kategoriích a nevedl si vůbec
špatně. V měsíci srpnu jsme byli
pozváni s naším zásahovým vozidlem
TATRA 805, na oslavy 130 let založení
sboru SDH Morkovice, kde bylo vozidlo vystaveno mezi ostatními veterány. Mimo běžnou „hasičinu“ náš
sbor prováděl rutinní údržbu techniky
a úklid ve zbrojnici a blízkém okolí.
Ke konci roku jsme opět zkontrolovali
celkový stav naší techniky, abychom
byli i příští rok připraveni na případný
výjezd. Poslední akcí letošního roku
byla valná hromada v Kulturním domě
Měrůtky, kde jsme celý rok zhodnotili
a popřáli si vše nejlepší do toho nového. Závěrem mého krátkého zhodnocení roku 2017 bych vám všem chtěl
také popřát vše nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti do nového roku
2018.
text: R. Joura
vybráni dva ručně vyrobení, jejichž
malí majitelé získali speciální cenu.
V 17. hodin jsme se pak sešli u hřbitova ve Zlobicích, odkud vyšel průvod lampionů. Počasí nám opět moc
nepřálo, proto jsme zvolili nejkratší
trasu přímo k fotbalovému hřišti. Tady
na účastníky čekala malá odměny,
všichni dostali špekáček a čaj na
zahřátí.
Děkuji všem za účast a další dík směřuji ke všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění akce.
text: O. Červnivka

Bůh Tě má rád, proto Ti posílá to nejdražší
co má, svého Syna
Vážení spoluobčané, milí farníci, i když se všichni
osobně neznáme, platí, že Bůh každého z nás zná.
Prosím, zamyslete se v této adventní době - době
příprav na Jeho příchod - nad otázkou: „Co pro
Vás znamenají Vánoce?”
Pro křesťany jsou jedno z nejkrásnějších období,
doby oslav příchodu Ježíše Krista do světa (v němž
všichni žijeme), ale také příchodu do srdce každého z nás. Co však znamenají Vánoce pro dnešního
„moderního” člověka?
Když sledujeme televizní zprávy, internet, časopisy či noviny, musíme uznat, že tématu „Vánoce” se věnují velmi pečlivě. Dovídáme se, jaké různorodé dárky můžeme nakoupit a za kolik jsou
zrovna v kurzu; nebo jaké jsou vánoční zvyky.
V časopisech vidíme množství lákavě vypadajících
pokrmů a receptů, jak je zhotovit. Dávno před adventem nám supermarkety nabízejí „co srdce ráčí“. Přesto však téměř všechno je zaměřeno na vnější stránku,
dalo by se říci na obal, do kterého jsou vánoční svátky
zabaleny. Nu což, ať mají i
tu vnější stránku. Vadí ale
ten nepoměr mezi vnitřním a vnějším. Co je pod
obalem, který může být obrazně řečeno - ze zlata
nebo z obyčejného papíru? A tak co brání tomu,
aby se z toho všeho nestal
jen jakýsi sentimentálně
obchodnický jarmark se
spoustou starostí? Jakési
komerční prožívání Vánoc
s jistou okázalostí někdy
i marnotratností? Rodinná
idylka - stromeček, dárky,
snad zazní i koledy, určitě
bude bohatý stůl plný dobrot – a pak několik minut
radosti (možná i zklamání)
z dárků. A to je opravdu
všechno?

né mají jako potřebnou dobu přípravy na svátky “Advent”. To
je čas, kdy zažijí, že někdo (s velkým “N”) velmi bohatý, jim
dal to nejcennější, co měl. Svou lásku, naději, pochopení,
odpuštění, aby z toho oni zase mohli rozdávat dál svým bližním. Každý kdo chce, může ho hledat a On se mu dá naleznout. Jenže kolik lidí to tak chápe a kolik se těší právě na
Jeho příchod? Ale zejména to nesmírně intenzívní poselství
o Bohu a jeho vztahu k člověku, prostřednictvím události, která se stala před více než dvěma tisíci lety v judském
Betlémě; události, kterou vidíme znázorněnou tak často, že
její poselství již mnozí ani nevnímají, tvoří pravou podstatu
Vánoc. Přesto i v těchto lidech dřímá touha porozumět tomuto poselství, protože cítí, že může mít pro život člověka větší
hodnotu než všechny dárky, které před chvílí obdrželi.
Tím poselstvím je: Bůh Tě má rád, proto Ti posílá to
nejdražší co má, svého Syna.
Tak se Boží láska, která přichází ke všem v narozeném betlémském Dítěti, stává ústředním bodem Vánoc.
A touto nesmírně cennou zkušeností s Jeho láskou
a zjištěním, že i my sami jsme schopni spolehlivě milovat,
si můžeme navzájem pomáhat; můžeme si lásku ve vzájemných vztazích darovat nejen my dospělí dětem, ale i my
dospělí mezi sebou navzájem. To je ten nejkrásnější dárek.
Jsme tedy opravdu všichni připraveni na Vánoce? (Tím
nemyslím, zda máme uklízeno,
napečeno, nakoupeno, zabaleno, nazdobeno, vyřízeno i když ani tuto stránku Vánoc
nelze podceňovat). Jsme však
připraveni na to, kvůli čemu
se to všechno děje? Bude - to
zdánlivě bezmocné betlémské
Dítě, přinášející pokoj lidem
dobré vůle - i Vaší nadějí, nadějí
pro tento svět, pro tento národ,
pro Vaši rodinu? Věřte, milí přátelé, že právě podle toho prožijeme Vánoce buď radostné
a požehnané nebo jiné.
Přeji a u narozeného Ježíše Vám, Vašim rodinám, příbuzným a přátelům vyprošuji
ty
radostné
a požehnané!

Obvykle platí, že jak
hluboce prožijeme dny
přípravy na Vánoce, takové budou i svátky. Křesťa-

text: P. Jan Kulíšek

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Cyrila a Metoděje
24. 12.
20:00

25. 12.
8:00

26. 12.
9:30

28. 12.
17:00

31. 12.
8:00

1. 1.
8:00

Vánoční stromeček rozzářil
nejen dětské oči
Neodmyslitelnou součástí Vánoc
v naší zemi je nazdobený a rozzářený vánoční stromek. V posledních
letech se tato tradice rozšířila i do
doby adventní (4 týdny před Vánocemi). V naší obci tomu není jinak,
a tak se každý rok 1. adventní neděli schází mnoho lidí a dětí, aby společně ozdobili stromek a dočkali se
jeho slavnostního rozsvícení. Letos
to vycházelo na 3. prosinec. Krásná
vzrostlá jedle před obecním úřadem
za doprovodu jemného zvuku vánočních koled dostala spoustu rozličných
ozdob. Některé děti přispěly k vánoční atmosféře přednesem zimně či
vánočně laděné básničky. Za odměnu přiletěl anděl a rozdal všem dětem
sladké odměny, všichni měli možnost
se zahřát teplým čajem a někteří
i výborným svařáčkem. Kdo měl
hlad, mohl si dát voňavou klobásu
a zájemci o hezké vánoční výrobky si
mohli zakoupit něco pro radost na již
3. vánočním jarmarku. Dobrá nálada
a radost všech, zejména dětí, se završila očekávaným zazářením krásných
světel na stromečku, a kdo vyčkal
ještě pár okamžiků, shlédl i oblíbený ohňostroj. Opravdu ze srdce moc
děkujeme všem, díky kterým se tato
událost může konat.
text: E. Lízalová Šujanská

Děti si nejvíce užívaly zdobení
perníčků

Poslední listopadovou sobotu proběhla ve farní klubovně tradiční předvánoční tvořivá dílna. Ze spousty
materiálů jsme mohli vyrábět adventní věnce, vánoční přání, věnce na
dveře či vánoční ozdoby nejen na
stromeček. Dále jsme zdobili předpřipravené „stromečky“ nebo vymalovávali obrázky na okno. U dětí mělo asi
největší úspěch zdobení (u některých
spíš jedení) perníčků, ale mnohé si

zvládly nazdobené perníčky odnést
i domů. Každý rok s obdivem sleduji, jaké krásné a originální výrobky si
všichni odnáší domů a letos to bylo
obzvlášť vyvedené. Věřím, že všichni
měli radost ze své práce.
Vyrábění na jarmark jsme letos rovnou
nechali na následující dny. Díky patří
ochotnému tatínkovi, který uvázal
věnce navíc, ochotným maminkám
a ženám, které kromě dozdobení věnců vyrobily další milé věci k prodeji.
A tak jsme mohli na první adventní neděli, která letos připadla na
3. prosince, při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu uskutečnit i malý jarmark všech
výrobků. Ceny jsme letos dali na vše opravdu symbolické, aby se zaplatil alespoň nějaký použitý materiál. Návštěvníci byli štědří, a díky tomu můžeme v příštím roce
opět nějakou stokorunou přispět na akce pro děti (karneval, kolotoč na hody a podobně). Závěrem chci opět
poděkovat všem, kteří se zapojili do celého díla, doma,
na faře i při jarmarku. Díky patří také těm, kteří věnovali
chvojí, pekli perníčky, chystali materiál, připravovali prostory na faře či pomáhali s úklidem. Přeji všem krásné
prožití vánočních svátků a co nejlepší rok 2018.
text: E. Lízalová Šujanská

Opětovně jsme přivítali advent
Členky základní organizace Českého
svazu žen se již tradičně sešly v místní knihovně, aby si pro radost vyrobily
vánoční věnce, svícny a jiné dekorace. Letošní setkání připadlo na 24.
listopadu a v naší malé knihovně se
míhalo téměř dvacet žen a dětí, které se s největším nasazením snažily
vyrobit si hezkou dekoraci. Na práci
všech, jako každým rokem, dohlížela
paní Ivana Voždová, zručná vazačka
a zahradnice. Za své výkony se ženy
odměnily dobrým svařáčkem z dílny
paní Marty Švehlové a posilnily se
chlebíčkem a vdolkem. V závěru večera si knihovnice připravila besedu nad
novými knihami, které každoročně
financuje obec, jako inspiraci na čtení
o dlouhých zimních večerech.
Před adventní večer proběhl ve velmi dobré náladě a připravil nás, ženy
hospodyňky, na předvánoční marathón. Tímto bych velmi ráda podě-

kovala místnímu obecnímu úřadu za
přípravu chvojí na výrobu věnců.
V letošním roce jsme se kromě této
tradiční akce podílely ještě na organizaci Andersenovy noci ve spolupráci s místní knihovou, a také na
sletu čarodějnic ve spolupráci s Ferdyšovou společností a Sazou Zlobice.
Naše členky se také zúčastnily oslav
50. výročí založení organizace, které
proběhly v Kroměříži.
text a foto: A. Susová
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