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Duben 2017

Jaro je tady!

vydává Obecní úřad Zlobice

V neděli 26.února
2017 uspo-řádal 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 odměni. Hudební produkce
byla zárukou neustále plného parketu a reje masek.
Po soutěžích a tanci zpestřil

odpoledne svým vystoupením
klaun se svým kamarádem.
Dalším
zpestřením
bylo
malování na obličej, kterému neodolalo témeř žádné dítko.
Děkujeme všem rodičům za
nápadité masky, že jste v tak ho-

jném 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 SAZA O. Červinka ml.

Po dlouhé a náročné zimě
jsme se nakonec dočkali krásného a slunečného jara. Jeden
z těchto prozářených dní vyšel
na neděli 2. 4. 2015, kdy se na
faře ve Zlobicích od 15 hod.
nadšeně a pilně tvořilo. Nabídka
byla opravdu pestrá, zdobení
a ochutnávka lineckého cukroví,
výroba věnců, kraslic, náušnic,
náhrdelníků, zajíčků, oveček,
ptáčků, narcisů, konviček, přání
a jiné jarně velikonoční dekorace
a v neposlední řadě velikonoční
výsadba do misek a skořápek.
Děkuji všem za účast, letos
byla pro mé velké potěšení
opravdu
hojná.
Také
děkuji za každou pomoc
při přípravě a úklidu, za
podporu, nápady, aktivitu
a nadšení.
Za všechny vás zvu na další
akce, které ve Zlobicích
a Bojanovicích pořádá
jakýkoliv spolek, výbor,
sdružení apod. Můžete sledovat hlášení obce, nebo
se podívat na kalendář
akcí, který je k nalezení na
webu obce.
Elena Lízalová Šujanská

Každý rok v tomto období se
koná okresní školení preventistů.
Bilancují se statistiky za loňský
rok a na základě toho se probírá
jakým směrem zaměřit prevenci,
aby výsledky byly co nejpříznivější.
Jedním z probíraných témat byla  
i   ztížená dostupnost vozidel jednotek HZS k požáru z důvodu
špatně zaparkovaných vozidel.
A v souvislosti s tím jsme byli
upozorněni abychom apelovali
na občany,   aby si uvědomili, že
v případě požáru hraje roli každá
minuta. Nejde jen o to, že majitel
vozidla porušuje zákon 361/2000(silniční zákon),
ale bylo by dobré, aby si každý uvědomil, že tímto
ohrožuje nejen majetek, ale i zdraví  a  životy  svých
sousedů. Nikdo z nás si nepřeje, aby tyto záležitosti
řešili orgány státní správy, takže pokud někdo z Vás
najde za stěračem upozornění o špatném parkování,  nemusí čekat předvolání na úřady, ale je na
každém z Vás, jak se  k tomuto problému postaví.                                                                                          

Malé připomenutí toho, co nám říkají
předpisy:
Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže
k okraji pozemní komunikace a na
jednosměrné pozemní komunikaci
vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojdeli k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci
řidič vozidla o celkové hmotnosti
nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát
kolmo, popřípadě šikmo k okraji
pozemní komunikace nebo zastavit
v druhé řadě                                    
c) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Jednoznačně se zakazuje stát na obousměrné
pozemní komunikaci, pokud nezůstane volná vozovka alespoň 6 metrů široká (jeden jízdní pruh o šířce
nejméně 3 m pro každý směr jízdy).

Velikonoční klepání ve Zlobicích

K mnoha tradičním velikonočním zvykům patří
i klepání na Velký pátek a Bílou sobotu. Děti a mládež
obcházejí vesnici s klepači a řehtačkami. V tyto dva
dny tím nahrazují zvuk zvonů, které - jak se lidově říká
- odletí do Říma. Letos se bude ve Zlobicích chodit
stejně jako loni, tedy na Velký pátek i na Bílou sobotu ráno a v poledne (sraz je v 7:30 a ve 12:00 vždy
u obecního úřadu). Kdo nevlastní žádný klepač nebo
řehtačku, a nestihne si ho do Velikonoc vyrobit nebo
koupit, může přijít i bez nich - několik řehtaček jistě
bude k zapůjčení. S dětmi jsou samozřejmě vítáni
i rodiče. Když uslyšíte zvuk klepačů a budete chtít
děti za jejich nasazení odměnit, určitě je potěší
pochvala a drobná sladkost. Případné finanční dary
budou použity na odměny pro děti při Noci kostelů
a na hody.  Nebojte se pozvat i svá vnoučata, synovce, neteře a jejich kamarády, kteří budou třeba u vás na návštěvě, bude to jistě netradiční zážitek pro
všechny, ať už pocházejí z vesnice nebo z města.
František Lízal

Noc kostelů 2017

I v letošním roce Vás zveme
na Noc kostelů do zlobického kostela svatých Cyrila a Metoděje,
která se  bude konat opět v pátek
a to 9. června od 18. hodiny. Také
letos začneme programem pro
děti, který zpestří kromě soutěže
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a skákacího hradu i oblíbené megabubliny. Následovat bude tradiční
koncert a povídání o křížích na
katastru našich obcí, chybět nebudou ani matriky z doby stavby kostela a možnost rozhovoru s duchovním správcem. Pro zájemce
nabízíme také možnost komentované prohlídky hlavní lodi kostela. Přijít můžete kdykoliv během
večera a třeba si jen prohlédnout
interiér.
Martina Belatková

Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zimní měsíce se podepsaly na
zdraví dětí i dospělých. Nemoci se
nevyhnuly ani našim nejmenším
ve školce a docházka dětí do MŠ
byla výrazně nižší.
Ale teď už tady máme konečně
jaro a s ním spojené Velikonoce.
Slyšeli jsme novinu včera od
zvířátek,
uděláme hostinu, jaro slaví
svátek.
Upečeme   beránka, nastříháme
proutí,
za chvíli už pomlázka vesele se
kroutí.
S příchodem jara se konečně
můžeme pochlubit krásnou zahradou.
Děti z naší mateřské školy
děkují paní starostce a celému zastupitelstvu za nové herní prvky.
To se to bude řádit!

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ZLOBICE
PRO ŠK. ROK 2017/2018

Ve dnech 10. a 11. 5. 2017 od
10.00 hod. do 14.00 hod. proběhne
zápis dětí do MŠ Zlobice.
Počítá se s nástupem dětí do MŠ
od 1. září 2017.
V den zápisu si děti i rodiče
mohou prohlédnout třídy, šatny i
ostatní prostory.
Potřebné tiskopisy k zápisu
si rodiče vyzvednou v úterý 2.5.
2017 od 10.00 hod. do 14.00 hod.
v ředitelně MŠ.

V den zápisu přinesou zákonní zástupci dítěte žádost o přijetí
dítěte do MŠ a evidenční list –
vše řádně vyplněné a potvrzené
dětským lékařem. Dále prosíme o
předložení rodného listu dítěte a
OP zákonných zástupců.
Dítě by mělo mít zafixované
základní hygienické návyky, mělo
by si samo dojít na WC, jíst lžící,
pít z hrnečku, mělo by mít snahu
se samostatně obléci a obout.
U dětí mladších 3 let je

opodstatněný požadavek na
emoční připravenost dítěte.
Do přijímacího řízení budou
zařazeny jen žádosti dětí, které
dovršily minimálně 2 roky do 31.8.
2017.
Upozorňujeme, že předškolní
vzdělávání pro děti v posledním
roce před zahájením školní docházky je povinné.
Děti budou přijímány dle
stanovených kritérií pro přijetí
k předškolnímu vzdělávání.

Zlobicko-bojanovický zpravodaj Zloboj, vydává Obec Zlobice.
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