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Vítej k nám, jaro!

vydává Obec Zlobice

Vážení čtenáři,
jaro už je v plném proudu a s ním
se přiblížil čas Velikonoc. Tradičně
bývá toto období spojeno s velkým
úklidem. Během zimy jsme měli
dost času si promyslet a naplánovat,
co všechno budeme chtít opravit,
vybudovat, proměnit a zkrášlit. Někdo
se přitom soustředí jen na svůj byt
či dům, jiný věnuje část svých sil ke
zvelebení hřiště, okolí kostela nebo
uklidí polní či lesní cestu. Současně
s tím připravujeme své zahrady

a s nedočkavostí vkládáme do půdy
první semínka v naději na brzkou
úrodu.
Málokoho teď asi překvapí, že i aktuální
číslo Zloboje se nese v duchu jarního
úklidu a pozorování probouzející
se krajiny. Na pozadí každoročních
běžných prací se ale čím dál výrazněji
objevují náznaky, že v našem vztahu
k přírodě je už dlouhou dobu něco
špatně. Že jsme si mnohem víc brali,
než vraceli. Slovní spojení „klimatická
změna“, nebo alespoň dílčí projevy

tohoto jevu, jako jsou sucho, vedra,
prudké střídání počasí, úbytek
počtu živočichů i rostlin, jste jistě
zaznamenali i vy. Jak to ovlivní náš
život ve Zlobicích? Tomu se věnuje
úvodní článek. Dále se v tomto vydání
dozvíte něco o činnosti místních
spolků, o aktualitách ze zastupitelstva
a o mnoha připravovaných akcích.
Za všechny autory Zloboje vám přeji
krásné Velikonoce.
František Lízal

Čas splácení dluhů
Uvěřit tomu, že lidstvo má schopnost ovlivnit živočišnou
a rostlinnou říši v celosvětovém měřítku není snadné.
Ještě docela nedávno, před nějakými 200 lety, se vedly
dlouhé spory o to, zda některé živočišné a rostlinné druhy
v minulosti vyhynuly nebo ne. Proto lze snadno pochopit,
že někteří lidé si odmítají přiznat, že s životním prostředím
je něco špatně. A co víc, že za to zhoršení může člověk.
Důkazů je ovšem stále víc a kdo má otevřené oči, musí je
vidět. Stačí si provést „test čelního skla“. Vzpomínáte, že
dříve, když jste někam jeli automobilem, měli jste po chvíli
celé čelní sklo i světlomety plné hmyzu a museli jste je čistit?
A kdy jste to museli udělat naposledy? Úbytek hmyzu je
naprosto hrozivý. Nebo se podívejme do polí v okolí Zlobic.
Spatřit zajíce či bažanta je vzácnost a důvod k radosti. A co Zadruhé je problém v tom, jaká množství zboží a jak
koroptve, křepelky, stehlíci, nebo ti dříve běžní a obyčejní rychle člověk po planetě přesunuje (dodejme, že často
vrabci, kterých byla velká hejna? Kde jsou?
zcela zbytečně). Tím šíří různé škůdce či plísně a ohrožuje
Takto by se dalo pokračovat, ale bude lepší si říci, kde rostliny a živočichy, bezbranné proti novým vetřelcům,
je příčina. Čím dál více se (konečně) začíná mluvit všude na světě. Dalším problémem pak jsou dnes už
o klimatické změně. Ano, klima (neboli česky podnebí, všudypřítomné plasty. I v českých řekách a veřejných
tedy dlouhodobý stav počasí), se mění. Není to jen to dříve vodovodech jsou tuny mikroplastů, s nimiž si nedokážeme
zmiňované „globální oteplování“. Je to složitější a děje poradit. Množství pesticidů, či léků rozpuštěných i
se toho mnohem víc. Nicméně, je poměrně zřejmé, že za v podzemních vodách není třeba připomínat.
tím vším stojí člověk. A ačkoli to různí jednotlivci popírají Proč o tom píšu do Zloboje? Zaprvé proto, že přicházející
(jmenujme třeba Václava Klause), vědci se na tom docela změny se dotknou nás všech a je fér, abychom o tom
jednoznačně shodují. Diskutuje se jen o tom, jak na změny věděli a mohli se na to připravit. Už i vláda zaregistrovala,
reagovat a jak razantně je třeba změnit chování, tedy náš že bojujeme se suchem. Zkusme lépe hospodařit s vodou,
materialistický způsob života.
zadržovat ji, pěstovat suchu odolné plodiny. Zkusme
Jak už to ve vědě bývá, v případě velmi složitého systému
(jakým ekosystém Země jistě je) nelze jednoduše najít vazby
mezi všemi jednotlivými činiteli. A proto není ani snadné
předpovědět, co všechno se stane a jak rychle se to stane.
Předpovědních modelů je více a odhady zvýšení teploty se
mírně liší. Ze všech modelů je ale jasné, že času na změnu
je málo a v každém případě se musíme připravit na zhoršení
životních podmínek. Klimatický systém má totiž obrovskou
setrvačnost, a tak, i když se odteď začneme chovat
zodpovědně, stejně ještě stovky let potrvá, než se systém
vrátí to příznivějšího stavu. I na příčině problému panuje
shoda – je to skutečně zaprvé spalování uhlí a ropy, tedy
fosilních paliv, kterým se zvýšilo množství oxidu uhličitého
v atmosféře, což má za následek zesílení skleníkového
jevu. Kromě toho (a to možná bude ještě větší problém)
se oxid uhličitý také vstřebává do oceánů, čímž je výrazně
okyseluje. Kvůli tomu mizí nádherné korálové útesy. Mořská
fauna a flora vymírá, a to může vést k naprosté katastrofě
(vezměte si třeba jen kolik lidí je závislých na rybolovu).

lépe třídit odpady. Nevyhazujme staré spotřebiče, pokud
se dají opravit. Kupujme potraviny od místních pěstitelů
a chovatelů.
Zadruhé proto, abychom společně mohli tlačit na
naše politiky, aby se konečně probudili a začali tento
eminentní problém řešit. Vzpomeňme, jak v poslední
době hrozili tématem migrace, která se přitom našeho
území ani nedotkla. Co budou tito politici dělat, až se dají
do pohybu mnohem větší masy lidí kvůli nedostatku vody
a jídla v důsledku klimatické změny? Z aktivních politiků
jsem na toto téma zaznamenal reagovat pouze Mariana
Jurečku a Pavla Poce.
A za třetí proto, aby každý z nás změnil své chování
a abychom začali přírodě vracet to, co jsme si od ní vybrali.
Uhlí a ropa byly v zemi uloženy po miliony let. My jsme je
spálili, čímž jsme urychlili technologický rozvoj, zařídili si
pohodlný život. Žili jsme na dluh. A každý dluh se jednou
musí splatit. Zdá se, že výběrčí už stojí za dveřmi.
František Lízal

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se sešli na schůzi
v prostorách obecního úřadu 8. února
2019. Na programu zasedání byly dva
velké a několik menších, ale neméně
důležitých bodů: 1) schválení nákupu
vozidla pro hasiče, 2) projednání
nákupu pozemku, který je nutný
k vybudování chodníku do Bojanovic,
3) k tomu náležející rozpočtové
opatření a informace pro občany.
Nejprve paní starostka informovala
přítomné o aktualitách z jednání
rady obce. Obec jedná o převedení
pozemku od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Bude
třeba zaplatit geometrický plán,
převod samotný pak bude bezplatný.
Ing. arch. Kopáčik aktualizuje územní
plán (dlouho ležel na ministerstvu
zemědělství
kvůli
schválení
bojanovské čističky). Bude také
zpracován pasport osvětlení, studie
rekonstrukce veřejného osvětlení
a projekt na osvětlení chodníku do
Bojanovic. Celkem to přijde na 140
tis. Kč.

do 1. 7. Na hody (zlobické a posléze
i bojanovské) tedy hasiči předvedou
u příležitosti 100letého výročí sboru
nové zásahové vozidlo.
A co chodník do Bojanovic? Protože
se ukázalo, že je třeba získat nejen
pozemky pod nově budovaným
chodníkem, ale i pozemky pod
chodníkem na druhé straně cesty
u hřbitova (před bytovkou), vstoupila
obec do jednání o jejich nákupu.
Vlastníci
vyjádřili
dobrou
vůli
a chtějí pozemek prodat. Původně
ale požadovali nejprve vybudování
osvětlení kolem hřbitova směrem
k družstvu. Jeden z vlastníků byl na
zasedání přítomen. Jeho osobní účast
velmi pomohla věc odblokovat, takže
mu tímto děkuji. Ukázalo se, že E-on
nedovolí zbudování světel v pásmu
7 m od krajního vedení vysokého
napětí, takže jediná možnost by byla
umístit světla na hřbitovní zeď (nebo na
sloupy k ní). To přítomný spoluvlastník
pozemku označil za bezpředmětné.
Slíbil, že věc s ostatními vlastníky
projedná a brzy by se snad mohla
podepsat smlouva.

A teď už k hasičskému autu. Proběhlo
výběrové řízení, obeslány byly 3 firmy,
z nichž 2 podaly nabídku. Obě splnily
zadání, rozhodovala tedy cena.
Nižší cenu (2 619 650 Kč) nabídla
firma THT Polička, která tedy našim
hasičům dodá vozidlo Iveco Daily
s patřičnou nástavbou. Podmínkou
smlouvy je, aby auto bylo dodáno ve
stavu pro přihlášení do integrovaného
záchranného systému a aby to stihli

Pak František Lízal informoval
zastupitelstvo o svých jednáních ve
věci zklidnění dopravy ve Zlobicích.
Na konferenci organizované Centrem
dopravního výzkumu v Brně se
dozvěděl o možnostech chytrých
senzorů, které by mohly měřit
dopravu a tím nám pomoci přesně
zjistit, kdy je potřeba pozvat policii na
měření. Cenová nabídka ale bohužel

Zvodnělý poldr Zlobice

V současné době probíhá v prostoru
stavby
archeologický
průzkum,
přeložka
elektrického
vedení
a výstavba výtokového objektu.
Stavba bude dokončena v říjnu 2019.

je protipovodňové opatření na ochranu
obce Zlobice před přívalovými
povodněmi budované na Věžeckém
potoku. Jedná se o průtočnou vodní
nádrž s velkým retenčním prostorem
(prostor pro záchyt přívalových vod),
volnou vodní plochou a mokřadem.
Z celkové řešené plochy 7,42 ha tvoří
volná vodní plocha s mokřadem 2 ha,
hráz 1 ha a plocha zeleně 4,42 ha.
Předpokládaná hloubka vody v místě
výtokového objektu bude 4 m.
Stavbu na základě výběrového řízení
provádí firma Ekoagrostav Přerov za
celkové náklady 15 milionů korun.
Obec Zlobice získala na tuto stavbu
dotaci od Státního fondu životního
prostředí ve výši 85 % z celkových
nákladů.

byla příliš vysoká (přes 60 tis. Kč za
hlídání jednoho směru vozovky). To
se blíží ceně za radar se záznamem
(cca kolem 75 tis. Kč). Proto pan
Lízal požádal pana Ing. Štětkáře
z BESIPu o pomoc. Ten jej informoval
o dotačním programu, z něhož by bylo
možné financovat zpracování studie
na zvýšení bezpečnosti dopravy.
Bohužel termín podání žádosti byl
konec února, což se nedalo stihnout.
Zjišťují se další možnosti zajištění
financí.
Z dalších informací vybírám to nejpodstatnější:
Firma Biopas obci zvedla poplatky,
takže obec bude muset platit více za
svoz odpadu.
Řešila se ulička kolem Lehkoživového
k potoku. Je to technicky složitá
otázka (v půli cesty je zasypaný sklep
bývalého Beránkova stavení, také je
tam zasypaná studna, která však stále
prýští, lávka přes potok nesplňuje
parametry a Lesy ČR jako vlastník
potoka trvají na řádném řešení (cena
cca 500 tis. Kč). Projekt samotný
bude stát kolem 130 tis. Kč, stavba
pak přijde na hodně přes milion.
Pokud máte zájem o čerstvé informace
z jednání zastupitelstva, můžete si je
přečíst na autorském blogu Františka
Lízala,
pokud
v
internetovém
vyhledávači zadáte heslo: „Co se
děje ve Zlobicích“. Oficiální zápisy
jsou samozřejmě na úřední desce.
František Lízal
Na realizaci výsadby zeleně kolem
poldru podá Obec Zlobice žádost
o poskytnutí dotace, která by
mohla dosáhnout až 100% pokrytí
předpokládaných nákladů.
Stanislava Šišková

Hospodaření s odpady
Vážení spoluobčané,
navýšení místního poplatku za odpady je výsledkem
snížení intenzity třídění plastů, papíru a bioodpadu
v roce 2017. Proč rok 2017? Protože se výše poplatku
stanovuje za účetně uzavřený rok, tedy pro rok 2019 je
účetně uzavřeným rokem rok 2017, kdy došlo k poklesu
vytříděného odpadu, a tudíž vzrostl objem komunálního
odpadu odvezeného na skládku. Jen pro srovnání –
v roce 2017 bylo za leden odvezeno 3,37 tun komunálního
odpadu, za únor 2017 to bylo 3,26 tun. V roce 2018 se
odvezlo za leden 4,02 tun, a za únor téhož roku 3,44 tun.
V letošním roce, tedy 2019, se v lednu odvezlo 6,3 tun,
a v únoru 7,36 tun.
Zároveň je nutné si uvědomit, že do ceny místního
poplatku za odpady se promítá nejen cena pohonných
hmot, ale hlavně cena lidské práce. S nedostatkem
pracovníků se potýká i firma Biopas Kroměříž.
Nemalý vliv na výši místního poplatku má i pokles
objemu tříděného odpadu v pytlích v roce 2017. Obec
si vede evidenci svozu odpadu. Můžeme zde uvést, že
v roce 2017 poctivě třídilo 65 % čísel popisných, tedy
domů obou obcí, v Bojanovicích 64 % a ve Zlobicích
66 %. Celkově bylo odvezeno 3439 kusů pytlů, žlutých
i modrých dohromady. Za Bojanovice to bylo 934
pytlů, za Zlobice 2505 pytlů. V roce 2016 bylo celkem
odvezeno 3608 pytlů, z toho občané Bojanovic vytřídili
960 pytlů a občané Zlobic 2648 pytlů. V roce 2018 došlo
k nárůstu procent čísel popisných, které třídí, a to na 71
% za obě obce, v Bojanovicích třídilo 77 % obyvatel, ve
Zlobicích 68 %. Odvezeno bylo celkem 4012 kusů pytlů,
za Bojanovice 1235 kusů a za Zlobice 2777 kusů.

na sebe dokáže vázat značné množství vody, a tím udržet
půdu vlhčí, což je v této době, kdy je zem vyschlá, celkem
potřebné. Je přeci snadnější koupit hnojivo v plastovém
sáčku, nasypat ho na půdu a zahrabat, pak se ale nedivme,
že si půda neudrží své vlastnosti, živiny ani vlhkost, protože
průmyslová hnojiva dodají pouze výživu pro určité rostliny,
ale už nemají žádnou jinou hodnotu pro půdu do dalších
let, nedokáží ji obohatit o potřebné složky, natož o vodu.
Jelikož 5 let od doby pořízení a následné udržitelnosti
komunitní kompostárny již uplynula a občané mají
možnost si vyzvednout kompostér na obecním úřadě, svoz
bioodpadu se bude omezovat pouze na objemné větvě,
které se díky bio drtiči nadrtí a občané je dále využijí jako
mulčovací kůru, a na svoz zelené hmoty, která vzniká na
obecních pozemních, tedy travnatých plochách v obci
a okolí.
Opět upozorňujeme občany, že ukládání odpadu, jak
zelené hmoty, ale i jiného odpadu, na obecní pozemky bez
předchozí domluvy o jejich svezení s obecním úřadem, je
v podstatě zakládání černé skládky, a to lze pokutovat. Také
vyvážení jiného odpadu na kompostárnu, než pro který je
určena, je ve své podstatě také černá skládka. Opravdu
tam nepatří staré cihly, „vepřáky“, stavební suť, železný
odpad, vyřazené věci, starý nábytek ani zahradní plastový
nábytek a jiný plast.
Je to také možná dáno tím, že ne všichni občané našich
obcí myslí na budoucí generace, na své okolí, životní
prostředí a možnost dalšího využití surovin, tedy recyklaci.
Je přeci nesmyslné zahrabávat například kovy do země,
když jdou znovu využít a použít pro výrobu nových věcí
a jejich recyklací se výrazně omezí množství přírodních

Pro srovnání je v grafech uvedeno množství vytříděného
odpadu v počtu kusů pytlů, a to za roky 2014 až 2018.
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Je zřejmé, že v roce 2017 došlo k poklesu třídění plastů
a papírů do svážených pytlů.
Další složkou komunálního odpadu bývá často bioodpad.
Pro jeho separaci obec před pěti lety založila komunitní
kompostárnu, díky které obec získala dotaci na traktor
a štěpkovač. Na podzim minulého roku se obci podařilo
získat 85% dotaci na kompostéry pro domácnosti, které
máte vy, občané, zcela zdarma.
Ze zákona o odpadech vyplývá, že nejen obec je
povinna likvidovat odpady vzniklé na jejím území, ale
i každý občan je povinen předcházet vzniku odpadů
a odpady vzniklé je povinen pečlivě třídit podle druhů
a jejich možného dalšího využití. A právě takovým
druhem bioodpad je. Organické zbytky z domácností a
zahrádek tedy nepatří do komunálního odpadu, ale do
kompostérů, kde se z něj vytvoří výživný kompost pro
hnojení vašich zahrádek. Nejen že kompost dodává
živiny potřebné jak pro půdu, tak pro rostliny, ale navíc

materiálů a energie, které jsou potřebné pro získání nové
suroviny z přírodních zdrojů. Ovšem je to také ukázka
dospělých, kteří jsou vzory pro své děti, vnoučata,
a pokud je nepovedou k odpovědnosti za své bytí na Zemi
a k tomu chovat se ke svému okolí podle nejlepších úmyslů,
nebudou další generace vyrůstat v příjemném prostředí,
ale obklopeni odpadky a zničenou přírodou.
Všem, kteří pomáhají a poctivě třídí jak plasty a papíry,
tak bioodpad pro své další využití na zahrádkách, moc
děkujeme. Pomáháte tím nejenom obci, jejím pracovníkům,
ale především svým spoluobčanům, rodinám a sobě
(škoda, že si to neuvědomují všichni, protože ti poctiví
„třídiči“ pak na ně doplácí při placení místních poplatků za
odpady). Věřím, že i přesto bude „třídičů“ přibývat, neboť
třídění odpadu by mělo být samozřejmostí našeho života.
Poděkování také patří Agrodružstvu Postoupky, které
spolupracuje s pracovníky obce při využití kompostu
z komunitní kompostárny.
Stanislava Šišková

Ze sociálního výboru
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás informovali o možnosti využívání
pravidelných pedikérských služeb paní Vaďurové z Kroměříže.
Paní Vaďurová má v pedikúře dlouholetou praxi, dojíždí
k občanům obou našich obcí jednou měsíčně, a to přímo do
jejich domovů. Nemusíte tedy na pedikúru nikam docházet.
Cena pedikúry je 150,- Kč.
Pokud máte zájem o tyto pedikérské služby, nahlaste se,
prosím, u předsedkyně sociálního výboru Dany Brhelové, tel.
727 825 070 nebo osobně každou první středu v měsíci v čase
od 17.00 do 18.00 hod., kdy je sociální výbor pro občany k dispozici v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlobicích.
V rámci poradenství občanům při řešení různých životních
situací se členky sociálního výboru rozhodly, že budou
pravidelně na stránkách ZloBoje podávat základní informace
ze sociální oblasti. V tomto čísle Vám představíme dávky pro
osoby se zdravotním postižením. Rozhoduje o nich Úřad práce
ČR – krajské pobočky, v našem případě Kontaktní pracoviště
Úřadu práce ČR v Kroměříži, se sídlem v ul. Kotojedská
269/1, a to na základě posouzení zdravotního stavu žadatele
posudkovým lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení
Kroměříž.
Právními předpisy, kterými je upraven nárok na dávky pro
osoby se zdravotním postižením, jsou zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 388/2011 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších
předpisů.

Podle těchto předpisů se poskytuje následující:
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je
určena osobě starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby
se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (podle podmínek
po 1. 1. 2014), která se opakovaně za úhradu v kalendářním
měsíci dopravuje nebo je dopravována. Výjimky, kdy příspěvek
nelze poskytnout, jsou upraveny zákonem. Výše dávky činí
550 Kč měsíčně.
Příspěvek na zvláštní pomůcku. Nárok na tento příspěvek
má osoba, která má dlouhodobě těžkou vadu nosného
nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení
anebo těžké zrakové postižení nebo těžkou nebo hlubokou
mentální retardaci (pouze u příspěvku na pořízení
motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému).

Příspěvek se poskytuje na pomůcky umožňující
osobě sebeobsluhu, pracovní uplatnění, vzdělávání,
získávání informací či styk s okolím, a to dle typů
stanovených vyhláškou v závislosti na druhu
a závažnosti zdravotního postižení. Jedná se například
o pořízení či dodatečnou úpravu motorového vozidla,
stavební práce související s uzpůsobením koupelny
a WC, příspěvek na schodišťovou plošinu, pomůcky
pro zrakově postižené s hlasovým či hmatovým
výstupem, signalizační systémy nahrazující zvukové
signály světelnou či vibrační signalizací a mnohé další
pomůcky. Výše příspěvku je individuální, odvíjí se od
mnoha skutečností.
Průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP,
ZTP/P) a výhody, které z něj vyplývají. Nárok na
tento průkaz má osoba starší 1 roku s dlouhodobým
tělesným, smyslovým nebo duševním postižením,
které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti
nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického
spektra. Jednotlivé typy průkazů jsou přiznávány
v závislosti na druhu a závažnosti zdravotního
postižení. Držitelé průkazu TP mají například nárok na
vyhrazené místo k sezení v dopravních prostředcích,
držitelé průkazu ZTP mají navíc možnost využívat
zdarma městskou hromadnou dopravu a slevu 75
% jízdného v autobusové a vlakové dopravě (jen
2. vozová třída) a držitelům ZTP/P se kromě výše
uvedeného poskytuje například bezplatná doprava
jejich průvodci. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou
také získat slevu ze vstupného, slevu nebo osvobození
při úhradě místních a správních poplatků, daňové úlevy
atd. Rovněž mohou bezplatně užívat zpoplatněné
pozemní komunikace (s výjimkou sluchově
postižených). Dále mají nárok na vydání parkovacího
průkazu pro osoby se zdravotním postižením
(s výjimkou sluchově postižených), který je opravňuje
kupříkladu ke stání na vyhrazeném parkovišti. Držiteli
průkazu ZTP z důvodu sluchového postižení, který je
zároveň řidičem, se vydává označení vozidla řízeného
sluchově postiženou osobou. Parkovací průkaz
a označení vozidla se vydává podatelně Městského
úřadu Kroměříž, na ulici 1. máje 319.

Veselý karneval ve Zlobicích
V neděli 10. února 2019 ve 14.00
hodin vypukl v barevně vyzdobeném
sále Penzionu Amerika ve Zlobicích
dětský karneval. Celým odpolednem
děti provázel skvělý profesionální
bavič – KLAUN, který měl veškerý
program ve své režii – profesionální
výrobník bublin, tvarování zvířátek
z balónků a diskotéka s pohybovými
úkoly. Bavily se nejen děti, ale i jejich
rodiče, prarodiče, zkrátka všichni,
kteří za námi v tento den zavítali.
Tombola, o kterou byl nevídaný
zájem, byla vyprodána do posledního
lístku. Na děti čekalo více než 60 cen.
Hlavní cena byl krásný jahodový dort.
Kdo chtěl, mohl si nechat pomalovat
obličej, ať už v rámci svého kostýmu či
jen tak pro potěšení. V restauraci pro
nás připravili i něco dobrého – párek
v rohlíku, hranolky, sladké vafle se
šlehačkou nebo osvěžující točenou
„malinovku“.
Společně jsme strávili příjemné
odpoledne plné smíchu, hudby
a dobré nálady. Těšíme se na Vás
i příští rok.

Probuzení školní zahrady
po zimě
Ve čtvrtek 21. března 2019 jsme se
společně s rodiči sešli na zahradě
Mateřské školy Zlobice, abychom ji
probudili a připravili tak na teplejší
měsíce.
Nejtěžším úkolem pro nás bylo
vyhrabat listí z každého koutku
a pod každým keřem, kde na
podzim napadalo. Někteří hrabali,
další zametali, vyrýpávali mech
z chodníků a obrubníků, zastřihly se
i suché šlahouny popínavé rostliny,
která se nám plazí po oplocení. To
vše jsme rovnou uklízeli na traktůrek
s vlečkou, který nám ochotně
přistavili zaměstnanci obce. Při
všech činnostech nám samozřejmě
asistovaly děti, které s nadšením
nakládaly hromady listí a jehličí na
kolečko či do kyblíků a pohotově
odvážely k vlečce.

21. března 2019
PONOŽKOVÝ DEN
v Mateřské škole Zlobice
Světový den Downova syndromu
jsme věnovali všem lidem, kteří jsou
jiní, a vyjádřili jsme jim podporu tím,
že jsme si v tento den oblékli: „Na
každou nožku jinou ponožku.“
Vyvěšeným plakátkem v mateřské
škole jsme se snažili vybídnout co
nejvíce lidí k tomu, aby nezapomínali
na ty, co žijí s jakýmkoli postižením,
a aby takové lidi ze své společnosti
nevylučovali. „Leave no one behind“
je motto organizace Down Syndrome
International pro rok 2019.
Nemysleme jen sami na
a vzájemně si pomáhejme.

sebe

Tak co myslíte, podařilo se nám
dostatečně vyjádřit podporu?

Počasí nám přálo. Celý den krásně
svítilo sluníčko, a tak nám šla práce
jedna radost.

A co vy, také jste v tento den oblékli
dvě různé ponožky jako my?

Všem
zúčastněným
rodičům
děkujeme a těšíme se na další
společně strávené dny.

Michaela Kulíšková,
ředitelka Mateřské školy Zlobice
a předsedkyně výboru SAZA

Krásné jaro plné sluníčka a pohodové
nálady.

Slovo duchovního správce
O. Jana Kulíška:
Vážení občané Zlobic a Bojanovic,
milí přátelé a farníci,
mnohým z Vás je známo, že
Velikonoce jsou svým původem
svátkem jara. Již Židé však dali
„kananejskému
pohanskému
svátku jara“ zcela nový význam
svátkem Paschy. Křesťané pak
rozpoznali v tajemství Velikonoc
opravdové jaro – život je silnější než
smrt; strnulost hrobu je proměněna
v kvetoucí zahradu.
Již od počátku církve byly
Velikonoce hlavním a ústředním
svátkem církevního roku. Po
celých 50 dní slavili křesťané
vzkříšení Pána, radovali se z toho,
že láska zvítězila nad smrtí, takže
skrze vzkříšení již máme podíl na
naplněném životě Božího Syna.
Pouta, která brání našemu životu,
se rozvazují. Skrze vzkříšení
objevujeme ve svém těle a v duši
nový život. Přesto však mnozí
zůstávají raději ležet v hrobě

Velikonoční klepání ve
Zlobicích
Všechny děti, a to od těch
nejmenších až po ty, které
končí základní školu, zveme
na velikonoční klepání. S dětmi
samozřejmě mohou přijít i rodiče.
Začneme na Velký pátek 19. 4.
2014 v 8:00 u obecního úřadu.
Budeme obcházet celou vesnici,
můžete se přidat i po cestě. Pak
se půjde ještě v pátek v poledne
(12:00), a na Bílou sobotu ráno
(8:00) a v poledne (12:00).
Klepače a řehtačky budou
i k zapůjčení.

svého strachu a rezignace, svých
zklamání a zranění. Zařídili se
v hrobce, protože mají strach
ze života. Ano, pochybnosti
v závažných rozhodnutích jsou
běžným průvodním jevem při
každém rozhodování. „Existuje
Bůh, nebo ne?“ Dějiny potvrzují,
že Boží Syn, Ježíš Kristus, přemohl
smrt, je nad ní vítězem. V důsledku
tohoto vítězství je otevřena i naše
cesta. Křesťané mají pro posílení
víry i zkušenost církve. Pramenem
jejich snažení, zdrojem účinnosti
svátostí, důvodem platnosti jejich
morálních zásad je živý Ježíš
Kristus. On přinesl radostnou
zvěst o blízkosti milosrdného
Boha – Otce, který je právě
přítomen v jejich slabosti, v pádu,
v osamocení. Smrtí Ježíše Krista
by vzala za své i tato představa
milosrdného Boha. Vždyť vzkříšení
je definitivním potvrzením moci
této nesmírné, něžné, služebné
Boží lásky. Všichni křesťané
se mají ztotožnit se sv. Petrem
a hlásat lidu, že skrze Ježíše Krista
dosáhne odpuštění hříchu každý,

kdo v něho věří. Ale koho dnes
zajímá hřích a jeho odpuštění?
Odpověď je však jasná: „Koho
hřích nezajímá, tím méně nějaké
odpuštění, je mrtvý.“ Ježíš Kristus
zemřel a vstal z mrtvých za spásu
celého světa, za spásu všech lidí –
a tuto skutečnost nelze změnit. Lze
se k ní nehlásit. Lze ji ignorovat.
Použiji-li
přísné
teologické
formulace,
pak:
„Vzkříšení
mrtvých, které křesťané vyznávají
v krédu, zahrnuje celého člověka
a není ničím jiným než rozšířením
zmrtvýchvstání Krista za všechny
lidi.“
A tak Vám všem, Vašim rodinám,
blízkým a přátelům, přeji a při mši
svaté vyprošuji, ať velikonoční
Světlo Boží radosti vstoupí natrvalo
do vašeho nitra, srdce, slov, pohledu
a do vašich vztahů ke všem bližním
– ať je pro všechny Zmrtvýchvstalý
Kristus stálým vzorem v bolestech
i radostech celého našeho
společenství.
P. Jan Kulíšek

Noc kostelů
24. května 2019 vás zveme na Noc
kostelů do zlobického kostela.
Letošním tématem je 120. výročí
dostavby a vysvěcení kostela.
Začneme tradičně v 18 hodin
programem pro děti, pro které
bude připravena hra připomínající
výročí
kostela
a
oblíbené
megabubliny. Děti si také budou
moct
namalovat
skleněný
hrníček nebo "vyrobit obrázek
z písku. V krátké prezentaci
připomeneme historii kostela
i peripetie předcházející zahájení
stavby.
Nezapomeneme
ani
na koncert. Více do dozvíte na
plakátech a letácích v polovině
května.

Český svaz žen v našich
obcích není jen formální
organizace
Základní organizace Českého svazu
žen v našich obcích prožila velmi
úspěšný rok 2018. Ženy činnost
zahájily svojí tradiční výroční členskou
schůzí, a to v únoru. Ještě téhož
měsíce se naladily na další práci
návštěvou filmového představení
v Kroměříži. Na začátku dubna jsme
přivítaly malé i větší čtenáře na dalším
ročníku Andersenovy noci, která
se v knihovně konala již po osmé.
V dubnu se nadšeně vrhly do příprav
a realizace Sletu čarodějnic za
spolupráce Ferdyšovy společnosti.
Akce se konala již tradičně na hřišti
v Bojanovicích. Výbor SAZA se akce
účastnil finanční pomocí. V květnu
členky ZO prodávaly květinky pro
Ligu rakoviny. Těchto žlutých nádher
jsme letos prodaly v našich obcích
i na jiných místech téměř 200 kusů.
V červnu se některé členky účastnily
zajímavého semináře s tématikou
„Násilí
páchané
na
ženách“
v Kroměříži. Akci pořádala Okresní
rada naší organizace.
Po letních dovolených členky
hromadně vyrazily na plánovaný
zájezd – tentokrát s cílem Znojmo
a Vranov nad Dyjí. Přálo nám

počasí, zájezd se vydařil, účastnice
a účastníci i z řad Okresní rady Kroměříž
a příbuzných a známých našich
členek byli velmi spokojeni. Na konci
října ženy naší organizace obnovily
v Bojanovicích trochu pozapomenutý
Svátek dýní, který proběhl za
spolupráce Ferdyšovy společnosti.
Akce se konala v předvečer státního
svátku 100. výročí založení republiky,
takže jsme byli všichni velmi hrdi,
že náš lampionový průvod spojený
s touto akcí se konal hlavně na počest
svátku republiky. Počasí toho dne
bylo velmi nepříznivé, přesto se sešlo
velké množství lidí, kteří průvodem
prošli naši malou vesnici Bojanovice
a ohodnotili podzimně vyzdobené
domy a vydlabané dýně.
Na konci listopadu – na začátku
adventu se ženy tradičně sešly
v obecní knihovně, aby si i letos vyrobily
své adventní věnce a svícny. Součástí
akce byla beseda knihovnice, která
členky i své stálé čtenářky seznámila
s nákupem nových knih, který dotuje
mnoho let obecní úřad.
V prosinci pak členky ZO připravily
k adventnímu času výstavku v obecní
knihovně, tentokrát s tématikou
„Svícny, svíčky, vánoční přání
a ubrousky“. Občané našich obcí
mohli výstavku shlédnout od 5. do 17.
prosince..

Obecní knihovna informuje
Obecní
knihovna
je
pro
veřejnost
otevřena
i v letošním roce každé pondělí a středu v době od
17.00 do 20.00 hodin. Knihovnu většinou
navštěvují stálí čtenáři. V současné době
zaznamenáváme nízkou návštěvnost dětí
a studentů. Knihovna má celkem rozvinutý fond
povinné četby pro maturanty, stálý fond beletrie,
který je každoročně doplňován novinkami, vlastní nové i starší pohádky, detektivky, cestopisy
a spoustu další literatury. Vlastníme některé
žádané tituly, na které je v knihovně Kroměřížska
čekací doba i několik měsíců. Knižní tituly,

Ženy tedy skutečně nezahálely.
Odvedly kus dobré práce pro potěšení
a blaho svých spoluobčanů. Děkuji
všem aktivním členkám za čas, který
naší organizaci věnovaly, děkuji všem
spolupracujícím složkám v obci,
děkuji obecnímu úřadu za podporu
naší činnosti.
I v roce, který se řítí do své druhé
čtvrtiny – v roce 2019, naše organizace
nebude spát na vavřínech. Máme
naplánované jak tradiční, tak nové
akce, které snad zpříjemní kulturní
život našich spoluobčanů a přinesou
radost dětem. Mílovými kroky se blíží
svátek čarodějnic, který na konci
dubna oslavíme společně s dětmi na
bojanovském hřišti. O dalších akcích
až příště.
Alena Susová – předsedkyně

které obsahuje fond naší knihovny, můžete vyhledat
v elektronickém katalogu knihovny, který najdete na webu
Obecního úřadu Zlobice pod záložkou Obecní knihovna.
Tímto zveme občany našich obcí, kteří k nám ještě
nezavítali, aby to zkusili – i naše malá obecní
knihovna má čtenářům co nabídnout.
Knihovna působí také jako jediné kulturní
místo v Bojanovicích. Uskutečňují se zde různá
setkávání, schůze, akce, besedy.
V letošním roce knihovna plánuje realizovat
čtenářskou besedu spojenou s četbou vybraného
titulu. Termín bude včas zveřejněn.
Hezké dny a hezké čtení vám všem přeje
Alena Susová – knihovnice

TJ Sokol Zlobice
Dobrý den, milí čtenáři. Máme tady
jaro a s ním i začátek fotbalové sezony.
Rozpis naleznete v tomto vydání.
Sezona nám začíná poslední víkend
v březnu a končí před zlobickými
hody. Přes zimu jsme trénovali dvakrát
týdně, a to v úterý v tělocvičně a
v neděli ve Zlobicích nebo na umělce
ve Věžkách. Zúčastnili jsme se
celkem pěti mládežnických turnajů
pořádaných OFS. Družstvo mužů
začalo s tréninky v lednu a po zrušení
zimního turnaje sehráli čtyři přátelské
zápasy. Před sezonou se uskuteční
tradiční brigáda nachystání areálu.
V letošním roce plánujeme natření
stojek plotu a záchytných sítí,
zprovoznění pokaženého ozvučení,

opravu fasády a ve spolupráci
s odbornou firmou úpravu podlah.
Snad se nám vše podaří. Přeji všem
krásné nejen fotbalové chvíle strávené
na hřišti.
Antonín Večerka

Brigáda na hřišti TJ Sokol
2019
V sobotu dne 23. 3. 2019 od 9.00
hod. proběhla na našem hřišti
předsezonní brigáda, při které jsme
zprovoznili vodu po zimě. Za pomoci
rodičů, dětí, hráčů a členů oddílu se
nám také podařilo přebrousit a natřít
např. nádrž na vodu, dveře, zábradlí,
okna, dřevěné obložení i strop,

fotbalové brány a spoustu dalšího;
umýt okna, podlahy a vybavení
uvnitř šaten i bufetu. Dále jsme uložili
elektro rozvody pro čidla k osvětlení.
Postavili jsme rošt a stěny z plechové
krytiny pro sklad tréninkových
pomůcek vedle bufetu. Provedli jsme
i revizi a částečnou opravu ozvučení
a časomíry.
Brigády se celkem zúčastnilo 13 dětí,
6 rodičů, 6 hráčů a dalších 5 lidí, kteří
se pravidelně starají o chod a zázemí
hřiště.
Počasí nám přálo a udělali jsme kus
pořádné práce. Tímto bych chtěl
všem zúčastněným poděkovat za
účast a ochotu pomoci s přípravou
a úklidem před sezónou.
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Ukliďme Česko
Jak v Bojanovicích, tak ve Zlobicích se
v sobotu 6. 4. 2019 uklízelo. A nejen tam.
O zkrášlení svého okolí se snažili lidé v celé
České republice. Ráno sice drobně pršelo,
ale i tak se našlo dost zodpovědných
a ochotných lidí, kteří obětovali svůj čas
a sbírali pohozené odpadky v ulicích našich
obcí. Opět jsme našli několik kuriozit, jako
třeba syrové vepřové koleno nebo sekanou
s datem spotřeby jen pár dní zpět. Proč
někdo něco takového pohodí v plastikovém
obalu do křoví v obci, nad tím zůstává rozum
stát. Dále jsme našli týden starý doklad
o žádosti o vydání občanského průkazu
v Otrokovicích, a samozřejmě, jako ve všech
předchozích letech, spoustu nedopalků
a krabiček od cigaret. Zdá se, že kuřáci jsou
těžko sesaditelnými mistry v zaneřáďování
svého okolí.
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Antonín Spáčil
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Po skončení úklidu se zlobická a bojanovská skupina sešly na faře,
kde bylo připraveno občerstvení. Přejme si, aby děti, kterých se i letos
zúčastnilo celkem dost, získaly lepší návyky a nikdy je nenapadlo
odhazovat odpadky jen tak kolem sebe.
František Lízal

Jaro a Velikonoce ve Zlobicích
Zvyky našich předků udržované
kolem roku 1900, jak je zaznamenal
František Michálek
- Na jaře, když hospodář s čeledínem
poprvé vyjížděli do pole, z úkrytu na
ně hospodyně s dívkou vychrstly
džber vody řkouce, aby nespávali
v poli. Mužští jim nic nezůstali dlužni,
a když se hospodyně s dívkou vracely
z pole nic netušíce, i dva hrotky vody
jim chlapi vylili na hlavy, aby se
zchladily.
- Na konci masopustu se vozil
„hřebenář“, muž oblečený za
hastroše, omotaný v hrachovině, neb
povřísly, ..., vozen byl po dědině na
vozíku, neb plužných kolečkách od
hospody a vyvrácen do potoka.
- ... v čtyřicetidenní půst celý venkov
se pohřížil v odříkání. Žádné veselí
se netrpělo a držel se opravdu
nejpřísnější půst. Nádoby, v nichž se
připravovaly masité pokrmy, vynesly
se na komoru. Veškeré pokrmy

Oprava se často vyplatí dvakrát
Nejsem tak bohatý, abych si mohl
dovolit kupovat levné věci – říká staré
rčení a je v tom velká moudrost.
V dnešní době si mnozí lidé rádi
kupují levné asijské zboží, které
mnoho nevydrží, a jakmile se jim
pokazí, jednoduše ho vyhodí a koupí
nové. To je špatné z několika důvodů.
Ta zdánlivě nízká cena vůbec není
výhodná. To zboží je zpravidla
vyrobeno z nekvalitních materiálů
a také se v ceně pro
zákazníka neobjeví veškeré
náklady – zejména ne
ty za poničení životního
prostředí výrobou a likvidací
spotřebiče, a za skutečnou
ekologickou
zátěž
způsobenou dopravou. Tyto
náklady nakonec platíme
všichni – jen je to skryté
v poplatcích za odpady
nebo za nápravu životního

i koláče se připravovaly s konopným
olejem. Ani vejce se nesměla pojídat,
byla považována za roveň masa.
Zásmažky se podlévaly „zelnicó“.
Každodenně kromě neděle, celá
rodina i čeleď se modlívala večer
ruženec, který předříkával hospodář.
- Smrtnou neděli oslavily dívenky
nosením „máje“, dospělá děvčata
„morany“, kterou v potoce potom
utopila. Ta i ona bývala podarována
nebarvenými vajíčky. Zpívala děvčata:
„Stála Panenka Maria jako růžička
červená...“
- V hod Boží vánoční, velikonoční
i svatodušní se ani návštěv a besed
nečinilo, tak hluboce je lid ctil.
- Ve Velikonoční pondělí měli chlapci
„mrskát“. Z vrbových proutků pletly se
„tatary“ a těmi se mrskalo s říkáním:
„Zkázal kadlec i kadlička, abys dala
dvě vajíčka...“
Z prvního dílu zlobické kroniky,
kterou sepsal František Michálek,
sestavila Martina Belatková.

prostředí (a částečně to jde na vrub
velkého dluhu celé naší společnosti,
o kterém se píše v jednom z úvodních
článků tohoto Zloboje). Další problém
je pak spojen s tím, že kvůli této „levné“
asijské konkurenci zkrachovali místní
výrobci a jejich zaměstnanci přišli
o práci.
Dá se s tím něco dělat? Naštěstí
ano. Je na každém z nás, jaké zboží
si koupíme. Snažme se kupovat si
kvalitní výrobky od osvědčených

výrobců. V celé Evropě sílí hnutí za
opravitelnost. Konečně i v České
republice máme možnost nechat si
své spotřebiče opravit a ušetřit tak
jak za nákup nového výrobku, tak za
ekologickou likvidaci. Navíc necháme
vydělat místního opraváře. Pokud
máte o tuto službu zájem, navštivte
web www.opravarna.cz. Samotné
hnutí za opravitelnost se představuje
na stránkách www.opravmecesko.
cz. Je třeba, abychom jako zákazníci
tlačili na výrobce, aby
vyráběli co nejkvalitněji.
Aby upustili od instalace
tzv.
„kazítek“,
která
způsobí, že spotřebič hned
po uplynutí záruky přestane
fungovat, a aby poskytovali
kvalitní náhradní díly. Na
prodejce apelujme, aby
upřednostňovali právě ty
značky, které se nejméně
kazí, a jejichž výrobky lze
snadno opravit.
František Lízal

Lavičky
Lavičky ne obecní, ale soukromé.
Lavičky vytvořené obyčejnými lidmi,
jejich vlastním úsilím a snahou udělat
radost i někomu jinému. Jak jinak si
vysvětlit, co stavitele těchto laviček
umístěných v krajině asi vede. Je to
snaha o zviditelnění sebe sama?
Teď budu konkrétní a zaměřím se
na obec Bojanovice. Kolem obce,
myslím tím za humny, chodíme
často s dětmi a psem na procházky.
Naše krajina skýtá mnoho krásných
výhledů, ať již na Bojanovice, Zlobice,
na Hostýn... ale aby byl pěkný výhled,
je třeba vyvýšené místo. A když už
máme výhled i místo, tak proč tam
nepostavit lavičku a na chvíli se zastavit
a posedět. Třeba právě po dlouhé

procházce nebo po únavné práci na
zahradě, posedět a třeba pokecat se
sousedy, dozvědět se něco nového,
co v televizi či na sociálních sítích
nenajdete. A třeba se jen tak tiše
zahledět do zeleně a sledovat s jarem
se probouzející přírodu. V naší obci
tyto stavitele laviček známe a vážíme
si jejich práce, toho, že obětovali svůj
čas, svoji sílu, zbytky prken a barev,
třeba ze stavby plotu či králíkárny.
Ale stále se mezi námi najdou lidé,
co si práce druhých neváží. Ničí je
čmáranicemi a přidávají jim práci
odhozenými odpadky. Kdo si myslíte,
že to po vás uklízí?
Přál bych si, aby v naší společnosti
bylo více lidí, co udělají něco pro
druhé, nebo to aspoň zkusí...
dav.sk

Kaštan pro naše děti
Minulý rok jsme se zapojili do akce
„Lípa republiky“, při které se po celé
republice vysazovaly lípy k 100letému
výročí naší republiky. Sadit stromy je
ale důležité stále, nejen na svátky
a výročí, proto jsme se rozhodli
v tomto duchu pokračovat i letos.
Co je ovšem nejdůležitější, napadlo
nás, že bychom toto poselství měli
předávat zejména našim dětem, aby
ve vysazování stromů pokračovaly
i v budoucnu. Kde jinde začít než
ve školce? Proto jsme ve spolupráci
s obecním úřadem zakoupili a přivezli
vzrostlý „kaštan“ (jírovec maďal)
a s dětmi jsme ho společně zasadili
v pátek 5. dubna 2019 na obecním
pozemku v „ohradě“. Strom si děti
zasadily, zalily a s pomocí svých
učitelek označily pentlemi, na kterých
jsou napsána jejich jména. Doufejme,
že se strom ujme a společnými silami
ho udržíme při životě i přes letos
očekávaná horka a sucha.
Elena Lízalová Šujanská

Kreativní odpoledne na faře
Tradiční jarní tvoření proběhlo i letos,
a to 31. 3. 2019 jako obvykle ve farní
klubovně od 15 hod. I když slunečné
počasí lákalo spíše na procházku
do přírody, přesto se našli zájemci
o společné kreativní odpoledne
a sešli jsme se v hojném počtu. Každý
účastník si odnášel krásné výrobky.
Mohli jsme si vyzkoušet výrobu

obrázků barevnými písky, vytvořit
dekoraci z čerstvého voňavého
proutí, zasít květinu nebo řeřichu,
vyrobit kraslici nebo v neposlední
řadě nazdobit linecké či perníček
s velikonoční tématikou.
Děkuji všem za podporu, ať už účastí,
nebo pomocí při přípravě a úklidu.
Za všechny aktivní lidi v naší obci
si dovolím
vás oslovit a
pozvat na další
akce, které ve
Zlobicích
a Bojanovicích
pořádá jakýkoliv
spolek, výbor,
sdružení apod.
Můžete sledovat
hlášení obce,
nástěnku u
autobusové
zastávky, nebo
se podívat
na kalendář
akcí, který je
k nalezení na
webu obce.
Elena Lízalová
Šujanská
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