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Užijte si léta,
prázdnin
a dovolených!

9. června se ve zlobickém kostele opět konala oblíbená kulturní akce nazvaná Noc kostelů.
I letos patřil úvod dětem, pro které
byla k dispozici čtyři atraktivní
stanoviště - skákací hrad, megabubliny, malování na trička pomocí
foukacích fixů a výroba přívěsků
na klíče. Všechny možnosti byly

s velkým nadšením využívány
a to i dlouho po skončení dětského
programu.
Přednášky byly věnovány tématu křížů, do kterého návštěvníky
zasvětila Eva Lízalová, která po
obecné části představila blíže kříže
na katastru našich obcí. Arnošt
Lukeš přijel z Otrokovic, aby nám
představil svůj film o akademickém malíři Janu Obšilovi, který pro
zlobický kostel namaloval v roce
1952 dvanáct podobizen apoštolů,
vsazených do dubových rámů ve
tvaru kříže.
Neodmyslitelnou částí Noci
kostelů je koncert, na kterém
letos vystoupilo 5 účinkujících. Za
varhany postupně usedli: Šárka
Halodová (Valášková), Stanislav
Haloda a Antonín Navrátil. Svým

V roce 2017 se náš sbor
zúčastnil již několika akcí. Po první
lednové členské schůzi, kde jsme si
připomněli plán práce na rok 2017,
bylo naší úplně první větší ostrou
akcí  vodění medvěda ve Zlobicích,
při kterém nám na harmoniku hrál
jako již tradičně  Milan Zahradník.
Po obejítí celé vesnice jsme masopustní průvod ukončili v hasičské
zbrojnici, kde bylo pro účastníky
připraveno
menší
pohoštění.
Dne 25.2. jsme měli   náš letošní
první ostrý zásah, kdy jsme byli
povolání operačním střediskem
HZS Zlín ve 21:30 hod   k požáru
slámy v areálu zemědělského

družstva ve Zlobicích. Požár byl
založen úmyslně. 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.Dne 8.5., na oslavy
osvobození naších obcí, jsme byli
součástí průvodu na hřbitov, kde
naši členové nesli věnec. 11. 5.
bylo naše zásahové vozidlo podrobeno technické kontrole na
STK v Kroměříži a dle vyjádření
techniků už asi naposledy. Je
načase tuto situaci již začít řešit.
V sobotu 13.5. v cca 1:30 hod jsme
byly povolání k požárů seníku opět
v areálu ZD Zlobice, který byl opět
založen úmyslně. Naše jednotka
po uhašení dostala ještě společně
s SDH Rataje požární hlídku do
17:30 hod. To ovšem nebylo
všechno, v neděli ve 4:30 hod jsme
se museli vrátit na místo požáru,
jelikož se vyvezená sláma opět
rozhořela. 20.5. jsme se konečně
dočkali a vyrazili na první soutěž
v požárním útoku, kterou tentokrát  
pořádalo SDH Lutopecny.

Noc kostelů 2017

zpěvem potěšila posluchače Barbora Úlehlová, podpořena Antonínem Navrátilem a na příčnou
flétnu hrála Tereza Ošmerová za
doprovodu Antonína Navrátila.
Všem účinkujícím i organizátorům patří velký dík za jejich
obětavost, energii a čas.
			
Martina Belatková
Na tuto soutěž jeli pouze naše
družstva mužů a žen, jelikož to
pro letoší rok nebylo v Bezměrově,
kde bývá první kolo spojeno s hodovou soutěží o putovní proudnici, které se právě účastní i mladí
hasiči. V rámci hodových oslav
dne 3.6. v Bezměrově jsme se
zúčastnili dálkové přepravy vody
na návsi. Další hodová akce
proběhla 11.6. v Měrůtkách a náš
sbor byl opět přítomen při dálkové
dopravě vody, kterou pořádalo
SDH Měrůtky. Prozatím naší poslední akcí v letošním roce byla hodová soutěž   v Lutopecnách, kde
se soutěžilo v požárním útoku. Na
tuto akci bude navazovat soutěž
na hodových  oslavách v Ratajích
a samozřejmě na naších hodech
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

V pátek 16.6.2017 se v Bojanovicích na hřišti konalo setkání
dříve narozených občanů našich
obcí.
Úvodního slova se ujala paní
starostka Šišková, která všechny
příchozí uvítala a seznámila je s
aktuálním dění v obcích a s plány
do budoucna.
Poutavým nahlédnutím do
historie našich obcí zaujala paní
Trávníčková, která si pro všechny
připravila kvíz, který byl na závěr
vyhodnocen a každý zúčastněný
dostal drobnou odměnu.
K dobré atmosféře setkání
přispěl
hudební
produkcí
harmonikář, s nímž si mnozí i zanotovali svou oblíbenou písničku,
kterou jim na přání zahrál.

Příjemně strávené odpoledne
občas lehce narušil déšť, ale náladu
si jím nikdo zkazit nenechal.
Na příští setkání si můžeme
jen přát, abychom se setkali ještě
ve větším počtu a třebas už i na
místě, kde nás rozmary počasí

Andersenova noc 2017 v bojanovské knihovně
V naší maličké knihovně, určené pro bojanovské a zlobické čtenáře,
se v pátek, 31.3. tohoto roku uskutečnila již sedmá Andersenova noc
pro malé a mladé čtenáře. Akce je každoročně realizována na podporu dětského čtení a za účelem obeznámení malých čtenářů s chodem
knihovny.
Letos se sešlo neuvěřitelných 17 dětských čtenářů a na pomoc jim
přispěchalo 7 dospělých, včetně knihovnice. Knihovna je maličká a pojme jen omezený počet účastníků, s lítostí musíme opět oznámit, že proto se akce týká jen dětí, které knihovnu navštěvují a mají zde čtenářskou
kartu.
Tradiční celostátní a evropská akce se v tomto
roce nesla v duchu narození pana H.CH.   Andersena a jeho pohádky „Císařovy nové šaty“. Maskotem letošní noci se stal oblíbený Čtyřlístek – Fifinka,
Pinďa, Mišpulín a Bobík. Z dalších možných témat jsme
u nás v knihovně vybrali i Harryho Pottera. Malé děti
vypravovaly, kreslily k daným tématům, luštily pohádkovou křížovku, starší děti těm malým předvedly
ukázky z knih o Harrym Potterovi a jeho kamarádky Hermiony, pomáhaly těm malým také s výrobou
malého jarního dárku. Také jsme si všichni poslechli
vypravovanou pohádku o císařových nových šatech.
A všichni se těšili na cestu za pokladem, kterou naše
knihovna pořádá několikátou Andersenovu noc. Na tmavé
cestě jsme si svítili světýlky a odpovídali na pracně nalezené otázky k daným tématům. Nakonec jsme poklad
našli, hlídal ho duch pana Andersena, který s dětmi promluvil, a když děti odpověděly na otázku, kdy se pan Andersen narodil, byl duch spokojen a poklad vydal. Každý
malý čtenář dostal z pokladu hezký dárek a pohlednici – jako upomínku na letošní Andersenovu noc. Ještě
se opékaly oblíbené špekáčky, všichni se dobře najedli
a napili čaje. Po návratu do knihovny se děti mohly podívat
na pohádku nebo si zahrát hry.
Protože v naší malé knihovně se nespí, kolem jedenácté
hodiny večerní jsme se všichni vydali ke svým domovům.
Touto cestou knihovnice děkuje maminkám a členkám

nezaskočí.
Děkuji všem, kteří přišli a také
těm, co se na organizaci akce
podíleli.
Za výbor SAZA a Sbor pro
občanské záležitosti
O. Červinka ml.
ZO ČSŽ za vydatnou pomoc
a napečené dobroty pro děti.
A co teď?......   už se hezky budeme těšit na další ročník této oblíbené akce…..

Hodová mše svatá
V kostele svatých Cyrila a Metoděje
ve středu 5. července v 9:30
V 9:20 průvod malých Hanáčků od
Obecního úřadu

LÉTO UŽ K NÁM ZASE LETÍ!
Od minulého vydání Zloboje
máme novinky a zajímavosti,
o kterých se s Vámi chceme
podělit:
- K zápisu do MŠ Zlobice pro šk.
rok 2017/2018 přišlo 10 dětí (z
kapacitních důvodů bylo přijato
7 dětí).
- Zúčastnili jsme se divadelních
představení jak v naší školce,
tak i v Lutopecnách.
- Děti vystoupily na pietním aktu
na hřbitově u příležitosti osvobození našich obcí.
- Den matek jsme oslavili malou
besídkou.
- Předškoláci jeli do ZŠ U Sýpek
na výtvarný happening.
- Den dětí jsme si užili na fotbalovém hřišti – téma: „Vodičkový
den“.

- Absolvovali jsme zahradní
slavnost na výletišti v Lutopecnách s divadelní společností
„Jana“.
- Slavnostně jsme se rozloučili
s našimi předškoláky.
Byli
jsme
na
výletě
v Těšánkách, kde jsme navštívili
Grunt Galatík.

My jsme třída plná dětí,
léto už k nám zase letí.
Školka se teď s Vámi loučí,
ať se Vám tam dobře učí.
Teď si ještě zatleskej,
ve škole se dobře měj!

Během prázdnin dojde k rekonstrukci střechy naší budovy.
V době prázdnin bude MŠ
uzavřena od 17.7. do 20.8.
2017. Provoz bude opět zahájen v pondělí 21.8. 2017.
Zaměstnanci budou čerpat
řádnou dovolenou.
Našim předškolákům přejeme,
aby jim zůstal jejich zájem
o vše, co se kolem nich děje,
aby měli ve škole štěstí na dobré učitele, aby měli štěstí na
pravé kamarády, bez kterých to
v životě nejde.
Děkujeme Vám za spolupráci v tomto školním roce,
přejeme Vám prázdninové dny
provoněné létem, sluncem
a jedinečnými zážitky.
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