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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD ZLOBICE

Vážení spoluobčané,

Přečtete si:

Do konce letošního roku zbývají necelé tři měsíce a obec dokončuje a realizuje naplánované akce na tento rok.
Veřejné osvětlení
V současné době probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení v obou obcích,
jsou vyměněna stará svítidla za nová,
úspornější a svítivější. Byly vyměněny
sloupy, které byly v havarijním stavu.
Na rekonstrukci obdržela obec dotaci
od Zlínského kraje ve výši 236 tis. Kč
a návratnou finanční výpomoc ve výši
177 tis. Kč, zbytek je hrazen z obecního
rozpočtu. Tuto akci provádí firma Helm
s.r.o. Kroměříž.
Rekonstrukce místní komunikace
na Přihlásku
V pondělí 8. října byla zahájena rekonstrukce části místní komunikace na
Přihlásku, jejíž součásti je také rekonstrukce kanalizace. Po prověření technického stavu kanalizace bylo zjištěno,
že je ve velmi špatném stavu. Rekonstrukce kanalizace je nutná z důvodu budoucího napojení na čistírnu odpadních
vod. Tato akce je financována 5 mil. Kč
ze státního rozpočtu, zbylé náklady hradí
obec. Cena díla bude přesahovat 6 mil.
Kč. Největší náklady jsou právě na rekonstrukci kanalizace. Po dobu stavby
budou občané této části obce omezeni
v dopravní obslužnosti. Za trpělivost
během rekonstrukce předem děkuji. Na
tuto stavbu byla vybrána firma SMO a.s.
Otrokovice.
Hřiště
V těchto dnech se dokončuje rekonstrukce hřiště ve Zlobicích. Tráva roste,
avšak začal opět řádit krtek. Kromě nového trávníku je hřiště oploceno a také je
vybudován závlahový systém. Celkové
náklady na tuto rekonstrukci jsou cca 1
mil. Kč, ze státního rozpočtu je hrazeno
500 tis. Kč, zbylé náklady budou uhrazeny z obecního rozpočtu a jiných zdrojů.
Dodavatelem je Ing. Pavel Král, Štarnov.

Věžecký potok
Obecním úřadům v Lutopecnách, Zlobicím a Věžkám byl předložen projekt na
opravu Věžeckého potoka v těchto třech katastrálních územích. Lesy ČR budou financovat tuto opravu v hodnotě 10 mil. Kč.
Vedoucí Pozemkové úřadu v Kroměříži informoval starosty na jednání Mikroregionu Kroměřížska, že se v současné
době zpracovává Plán společných zařízení pro obce a Věžeckého potoka, který
má být zpracován do konce listopadu a
dále v rámci pozemkových úprav Zlobic
je zpracovávána Studie odtokových hodnot pro celý Věžecký potok.
Pozemkové úpravy Bojanovic mají
začít v příštím roce.
Romana Kozáková, starostka

■
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Informace z Obecního úřadu
Z krajského zastupitelstva
E.ON informuje
Střípky z Bojanovic
Čí jsou hody?... Naše!
Hodový cirkus
Kaple v Bojanovicích
Bojanovské bláboly...
Zaťukalo září
TJ Sokol Zlobice informuje
Pokyny pro obyvatelstvo...
Pozvánka na drakiádu
Heloween v Bojanovicích
Křížovkáři

Stav Věžeckého potoka byl i před záplavou v katastrofálním stavu. Snímek byl pořízen po
letošní záplavě.
Foto I. Brhel st.
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Střípky z Bojanovic
• Hody v Bojanovicích proběhly dle plánovaného programu, včetně tradiční
hodové mše. Některé akce jsou podrobněji popsány na jiném
místě Zloboje. Hodně
zajímavá byla beseda k
výročí kapličky, kterou
uspořádala bojanovská
kronikářka paní Trávníčková ve spolupráci
s Františkem Lízalem
ml. Kdo jste si nepřišli
poslechnout, máte škodu.
• Hody v Bojanovicích
zajisté už nejsou, co
bývaly, vzaly na sebe
trochu jinou, modernější podobu, domácností, kde se schází
celé rodiny je stále
méně a také hodování
nabralo střízlivější podobu. Přece jen však
něco zůstalo – hospodyně vzorně uklidí
své domácnosti a muži obstarají úklid
venku. Na tomto dění se však nepodílí
majitelé některých nemovitostí, bohužel
ani majitel hospody, kterým byl v době
hodů stále Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a který přislíbil

ústy nynějšího ředitele pana Mazocha,
že provede úklid za hospodou, ale takto
neučinil. Myslím, že kdyby někdo hle-

dal objekt pro natáčení strašidelné pohádky, máme co nabídnout (včetně bývalého výletiště). Ještě, že alespoň před
hospodou provedli úklid brigádnicky
někteří občané – díky.
• Malé hřiště je konečně v provozu, jak
bylo přislíbeno, ještě před bojanovský-

Na zasedání zastupitelstva Zlínského kraje dne 19.9.2007 jsem složila slib člena
zastupitelsva Zlínského kraje do rukou hejtmana kraje Libora Lukáše. Na uvolněný
mandát jsem nastoupila jako náhradník po náhlém úmrtí PhDr. Zdeňka Špaka. V
krajském zastupitelstvu pracuji ve výboru pro kulturu a památky a ve výboru pro
cestovní ruch.
Věřím, že mé zkušenosti z krajského zastupitelstva budou přínosem i pro naši obec.
Romana Kozáková, starostka

mi hody, průlezky, houpačka i pískoviště jsou pilně využívány dětmi. Teď je na
dětech a hlavně na rodičích, aby hřiště a
jeho zařízení udržovali v pořádku a provozuschopném stavu.
• Těší mě, že Bojanovice „žijí“. Někteří
občané se sice odstěhovali, ale na jejich
domky se hned nastěhovaly
nové rodiny, někteří dokonce i s malými dětmi, tak ať
se jim u nás líbí!
• A na závěr trochu statistiky: v Bojanovicích je
v současné době 50 trvale
obsazených domků, 6 domků a tři chatky sloužící k
rekreaci nebo občasnému
pobytu, 4 neobsazené domky a jeden rozestavěný.
Jedna opuštěná hospoda,
jedna budova v majetku
obce – obchod s knihovnou
a kaple.
Skácelová Alena,
členka zastupitelstva
obce

UPOZORNĚNÍ
vlastníkům či uživatelům
nemovitostí (pozemků)
na dodržování povinností vyplývajících z
§46 odst.9 zákona č. 458/2000 Sb.
Na základě § 25 odst. 4 h) zákona č. 458/
2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele
nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo
nebo okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz
elektrického distribučního zařízení.
ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME,
PROVEĎTE V TERMÍNU
DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena
bezpečnost osob, technický stav vedení
nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem E.ON Česká republika, a.s.,
a za dozoru osoby jí ustanovené.
Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON
Česká republika, a. s., vstoupí následně na
dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou
odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána
na místě k dalšímu využití vlastníkem či
uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý
klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
společností E.ON Česká republika, a. s.
Pozn. Pro kácení stromoví a jiných porostů
je nutno zajistit si dle zákona č. 114/1992
Sb. písemné povolení orgánu ochrany přírody (obec apod.)
Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: 840 111 333 (zákaznická
linka E.ON)
E.ON Česká republika a. s., Regionální
správa sítě VN a NN, Otrokovice
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Čí jsou hody ?.... „NAŠE!!!“
Mohly letos radostně zvolat hlavně děti. Sluníčko krásně svítilo a tak se naše hřiště v sobotu 1.září proměnilo ve velké bojiště. Děti skákaly v pytlích, házely míčkem,
shazovaly kuželky…no prostě statečně zdolávaly všechny pro ně připravené překážky, s vypětím všech svých sil, aby mohly vybojovat ceny, na které se jim složila
celá obec Bojanovice. Děkujeme tímto všem, kteří přispěli! Bez Vás by se nemohlo
konat toto skvělé dopoledne plné her, které alespoň na chvíli dalo zapomenout, že
děti už v pondělí usednou do školních lavic.
Když viděli dospěláci, jak to těm dětem vat, ať ty naše chlapy příští rok uděláme!!!
jde, nechtěli se nechat zahanbit, a proto na- …A nebo se budeme muset postarat o něvlékli dresy a pustili se do nerovného boje jaké ty kapříky pro rozhodčího!
Po zápase byla chuť na řádně vychlazené
MUŽŮ proti ŽENÁM. Ze začátku se zdálo, že „Bojanovské babinec“ nemá žádnou pivo. Bufet byl otevřen, tak si každý mohl
šanci proti skvělým útokům našich chlapů. zakoupit, co bylo libo. Slavilo se řádně! Až
I když babská strategie: „všichni útočí, do nočních hodin. To k hodům patří!
V neděli 2. září se konala tradiční hodovšichni brání a všichni chytají,“ měla nejprve velký úspěch, po chvíli nebylo poznat vá mše svatá v naší kapičce. Bylo pěkné
kdo, s kým vlastně hraje! Ještě, že se „náš“ počasí a tak se sešlo spousta lidí z blízka i
komentátor Jarda Urban skvěle orientoval, daleka, aby uctily tento slavnostní den.
A znovu hlavně pro děti, bylo v neděli
aby mohl s přehledem a vtipem osvětlit situaci na hřišti. Potom, ale baby vymyslely připraveno divadlo. Tentokrát s názvem
novou strategii „jeden na jednoho“ a zdálo „CIRKUS,“ které opět zrežírovala Alena
se, že je vyhráno. Muži, ale bohužel brzo Susová, bez které si kulturu v obci už neprokoukli tento manévr a začali se zbavo- dovedeme představit! Potlesk patří všem
vat přisátých žen (někteří i vlastních) na hercům, malým i velkým! Vesničánek se
svých zádech. Góly padaly na obou stra- opět předvedl v těch nejlepších barvách!.
nách stejně, takže zápas skončil nerozhod- A to doslova.
ně. Penalty nakonec, také nic nerozhodly.
…Je po hodech, ať žijí nové hody 2008!
A tak musíme jenom konstatovat, že oba
týmy byly skvěle vyrovnané. (Poznámka Snad budou tak zdařilé jako ty letošní.
Ivon
autora: No baby, musíme prostě více tréno-

HODOVÝ CIRKUS
Hodová neděle v Bojanovicích letos probíhala
opět v duchu kulturním,
jako již tradičně se hrálo
divadlo.
Ferdyšova
divadelní
společnost připravila pro
nedělní hodovníky bohaté
občerstvení a příjemné posezení na bojanovském hřišti
a Vesničánek si připravil pro
své diváky a příznivce nový
divadelní kus. Po tři měsíce
mládež i dospělí pilně zkoušeli pohádkovou hru Jaroslava Kodeše /mimochodem
tento pražský autor funguje
jako předseda odborné poroty na přehlídce vesnických
divadelních souborů v Němčicích nad Hanou, takže jsme
měli tu čest se s ním již několikrát setkat/ určenou pro
děti i dospělé pod názvem
CIRKUS.
Hra pojednává o dětech,
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Jenom tak... Abyste věděli, jak to jde jinde...
Zdroj: Nové Přerovsko Pátek 7.září 2007
Křenovice ochrání poldr, už se staví
Obyvatele Křenovic by měl v budoucnu před
záplavami ochránit nově vybudovaný poldr.
Lidé z této obce byli v červnu během jednoho
týdne dvakrát zaplaveni vodou, která se rozlila
z místního potoka. Tato událost uspíšila v obci
plánovanou výstavbu poldru, s jejíž realizací se
začalo v těchto dnech. „Stavba je teprve v přípravné fázi. Začala se vyhrnovat zemina a hráz
zatím dosahuje výšky kolem jednoho metru.
Předpokládám, že se stavební práce rozjedou
naplno během čtrnácti dnů,“ řekl starosta Křenovic Zdeněk Vrána.
Poldr by měl být dokončen na podzim,
ale některé práce zřejmě přejdou do příštího
roku. „Týká se to betonáže, která je na této
stavbě náročná. Vzhledem k tomu, že by
v zimě, mohl tyto práce zkomplikovat mráz,
budou se zřejmě provádět až na jaře příštího roku. Poldr však bude funkční už letos na
podzim,“ vysvětlil starosta Křenovic. Podle
jeho slov stavbu protipovodňového prvku
v obci realizuje Ředitelství silnic a dálnic. Náklady na tuto investici odhadl starosta na 12
až 15 miliónů korun.
Záplavy postihly obec v červnu dvakrát za
sebou během jednoho týdne. Voda zaplavila
domy, ulice i místní úřad a kostel. Řada lidí
musela své příbytky opravit a někteří se s následky ničivé povodně potýkají dodnes. „Majitelé tří domů dostali od statika vyjádření, že
tyto objekty jsou narušené, a proto by je měli
zbourat,“ doplnil starosta Zdeněk Vrána.
Křenovice získali na odstraňování následků škod od Olomouckého kraje 260 tisíc korun. Přerovský krizový štáb obci daroval 1000
protipovodňových pytlů.
(dar,ČTK)
Do Zloboje dodala Ivon

které mají rádi cirkusová představení a nejvíce zbožňují hlavní postavu hry – klauna
Silvestra. Celý pohádkový příběh se nese v
humorném duchu, řeší různě vzniklé situace, jak klauna v cirkuse udržet.
Náročný scénář vyžaduje veliký zápřah
jak hlavních postav, tak postav vedlejších,
tzv. křoví, který si na cirkus celou dobu
hraje. Klaun Silvestr v podání Jožky Bělky
rozhodně nezklamal, krásné herecké výkony předvedli i další mladší herci. Chvála
patří také malým dětem, které zahrály malá
zvířátka.
Největší odměnou našim hercům byl
potlesk diváků, kterých se sešlo na bojanovském hřišti poměrně hodně.
Naší premiérou ovšem práce na CIRKUSE zdaleka nekončí. Naše trénování
a pilování pokračuje po celou zimu, neboť
tuto pohádkovou hru předvedeme na více
místech a letošní „kočování“ zakončíme na
přehlídce dětských divadelních souborů v
Hulíně. A kdo ví…. možná i v Němčicích.
Za Vesničánek Alena Susová
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Kaple v Bojanovicích
Uprostřed návsi v Bojanovicích stávala
kaplička, které se všeobecně říkalo zvonice. Pro značnou zchátralost uvažovali občané již v roce 1941 postavit novou kapli
z milodarů.Avšak přípravné práce přerušily válečné události. V březnu 1942 byl
odvezen pro válečné účely zvon Barbora,
zapůjčený na bojanovskou kapli ze zlobického kostela. Stav kaple, natolik špatný,
způsobil, že 21. dubna 1942 ve 22 hodin
večer se kaple za obrovského rachotu zřítila. Ve věžní báni kromě drobných mincí byl
nalezen spis, ve kterém se popisuje požár
celé obce roku 1867. Celá ves, krytá došky
kromě usedlosti č. 5, lehla popelem. Shořela tehdy i první kaple krytá šindelem. Zřícení kaple však neurychlilo výstavbu nové.
Ta zůstala odložena až na dobu pováleč-

nou. Původní kaple stávala domem č. 55.
Z důvodu vyrovnávání silnice přes obec se
pro novou kapli vybralo místo na opačné
straně silnice. S výstavbou započali Bojanovští 29.března 1947 výkopem základů.
Nákres kaple zhotovený stavitelem Františkem Jurtíkem, zdejším rodákem, upravil arch. František Netopil z Kroměříže,
hlavní stavitel kaple. Při kladení základního kamene učinili poklep předseda MNV
Josef Bakalík, Jan Jurtík a farář P. J. Bogar.
Zvon obec objednala u firmy První Moravská zvonárna Michera a spol. z Brna. Váží
70 kg a nese název Svatá Anna – 1947. V
Bojanovicích bývaly totiž na sv.Annu, tj.
26.července, tzv. „malé hodky“. Je to odnepaměti den památný pro obec, kdy prý
snad zastavena nebo odvrácena v minulosti
byla nějaká epidemie, snad cholera. Jinak velké
hody (posvícení)
slaví se v Bojanovicích vždy první
neděli v září. Dříve to byl katolický svátek Andělů
strážných. Tento
svátek je pak později svěcen až 2.
října. Bojanovští
však zůstali věrni tradici a slaví
hody na Andílka
v září.
Slavnostní

Paparaciho „BBB“
aneb Bojanovské Bulvární Bláboly
Bojanovský nohejbal
Tak jako každý rok se obyvatelé Bojanovic těšili na tradiční nohejbalový turnaj. Jeden trhal na zahrádce švestičky, jiný sháněl
na sádkách kapříky ( samozřejmě pro pana
rozhodčího ), další pilně trénovali fotbalové
umění. I já jsem dal dohromady svůj tým, sehnal obránce, útočníka a brankáře. Až v sobotu 25. srpna ráno jsem se dozvěděl smutnou
zprávu, v nohejbale se nepoužívají brány! Na
co tedy brankář? Na nic, stejně jako celý tým,
když se nedostavili pořadatelé!
Dětské hřiště na Bařině?
A nejsou to zbytečně vyhozené peníze? V
dnešní době, kdy se podle statistik rodí stále
méně dětí? Naše populace stárne. Schválně
se projděte po Bojanovicích. Napočítáte více
dětí, nebo důchodců? Ano, lidé v důchodu
převažují! A zamyslel se někdo nad nimi,
proč nemají důchodci svůj koutek nebo dokonce hřiště?
Paparaciho citát na září: Lepší krajíc suchého chleba v hrsti, než ostrá ocilka, kterou si

maso neukrojíš.
Raci a Paparaci, aneb chceme zpátky
raky do bojanovského potoka?
Většina lidí by určitě řekla ano. Jsou to
ohrožení a chránění vodní tvorové. Ale lidé
zamyslete se, po povodních a následných
úpravách potoka? Zvláště po těch úpravách
na horním toku. Kameny na březích před
vstupem potoka do betonových skruží by se
měly vyspárovat betonem. On totiž rak ( i
když na to nevypadá ) je sviňa zvíře. Klepýtkama si vyhrabává nory, kameny by tím uvolnil a každá větší voda by je s sebou spláchla
do skruží a ty následně ucpala…a opět budou
povodně! Tak co s těmi raky?
Kostelní hodiny
Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou…těmito slovy začíná elektrikářská
hymna, ale to jsem se zamyslel. Bylo to letní
podvečer na návsi v Bojanovicích. Zrovna
ode mne odjížděla návštěva. Z jednoho domu
vyšel soused a ptal se nás, kolik je hodin. V
dnešní době mobilních telefonů mnoho lidí

posvěcení kaple se konalo dne 31. srpna
1947 a provedl jej probošt František Kutal
od sv. Mořice z Kroměříže za veliké účasti obyvatel. Slavnostní průvod uctil nejprve památku padlých v obou světových
válkách, poté následoval samotný obřad
svěcení kaple a zvonu , jehož kmotrami se
staly ženy z Bojanovic s křestním jménem
Anna . Půvabnou báseň složenou pro tuto
příležitost přednesla Libuše Otáhalová v
hanáckém kroji. Připomeňme si úryvkem
tehdejší atmosféru:
Pět roků tomu již jest,
co naše víska nezná zvonu zvěst.
Když litice válečná zuřila,
se naše stará kaplička zhroutila,
jak stařenka mdlá sešlá věkem,
i snad z toho co viděla lekem,
neb zvonek její, kterým Boha chválit chtěla,
měl se státi kusem vražedného děla,
od dob jak plynul čas,
nezazněl tu zvonu hlas,
jen ze srdce šla k nebi touha jediná,
by opět zvonek měla naše dědina.
Na přání bojanovských občanů je kaple
zasvěcena památce padlých a umučených
v obou světových válkách. Na jejich počest
byla odhalena pamětní mramorová deska
umístěná na kapli s nápisem:
„Všem padlým a umučeným za osvobození vlasti naší z kruté poroby, vystavěli
občané Bojanovští – 1947.“
30. srpna 2007, v předvečer 60 let od
vysvěcení kaple připomenuli si občané z
Bojanovic tuto událost setkáním při čtení
záznamů z obecní kroniky.
Trávníčková Zdena, kronikářka
hodinky nenosí a tak návštěva hbitě reagovala a kroucením hlavy hledala na bojanovské kapličce hodiny. Nenašla! „Proč na tom
vašem kostelíku nejsou hodiny?“ Proč tam
nejsou hodiny? To je dobrá otázka. Kapličku
si postavili občané Bojanovic, tak co kdybychom si vyhlásili sbírku i na hodiny?
Paparaciho postřeh na říjen: Pomalu ale
jistě začíná topná sezóna, tak pozor na stav
komínů. Kdo nevymetá s námi, vymetá proti
nám.
O Bojení a Zlobení
Proč se bojanovčáci bojijó a zlobičáci se na
ně zlobijó? Obyvatelé Bojanovic se nemají
proč bát, bydlí tam super lidi co se nebojí říct
svůj vlastní názor. Proč se obyvatelé Zlobic
zlobí, to už vůbec netuším. Ale v poslední
době se mi zdá, že je to spíše naopak. Bojanovčáci se zlobijó a zlobičáci se bojijó. A
mají proč! Vždyť letos uplynulo již ( schválně si zjistěte kolik) mnoho let od stavby kostela ve Zlobicích a zároveň se stavbou bylo
přislíbeno vybudování chodníku pro pěší do
Bojanovic…a dodnes nic! O stavu ostatních
chodníků v obou obcích ani nemluvě.
David Skřipec
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ZAŤUKALO ZÁŘÍ
Na dveře už zaťukalo září a s ním také
nový školní rok, který snad našim nejmenším i těm větším přinese spoustu nových
informací, zážitků a dojmů.
Školní rok jsme v naší MŠ zahájili 3. září
2007. V letošním roce máme opět přihlášeno 27 dětí, byla nám obcí povolena výjimka z nejvyššího počtu dětí. V našem kolektivu jsme také přivítali nové kamarádky
- Hrdou Michaelu, Majíčkovou Anetu a
Zelinkovou Janu. V letošním roce máme
16 předškoláků a 2 děti, které dochází do
MŠ na 4 hodiny denně.
Předškolní děti, kterých je letos mnoho,
mají dle zákona školní docházku bezúplatnou a z toho důvodu jsme byli nuceni zvýšit
úplatu za předškolní vzdělávání na 200,- Kč
za měsíc pro ostatní děti.

Při vytváření Třídního vzdělávacího programu jsme opět vycházeli z Rámcového
vzdělávacího programu. Náš Třídní vzdělávací program se nazývá „ BERUŠKY UŽ
VĚDÍ PROČ“ a je rozpracován do dalších
témat na jednotlivé měsíce a podtémat na
každý týden a obohacen o požadované činnosti a příležitosti, které dítěti nabízíme a
umožňujeme.
Nadále v tomto školním roce budeme u
dětí s vadami řeči pokračovat v logopedické
péči. 12. 9. 2007 nás navštívila odborná paní
logopedka Mgr. Irena Páníková z SPC v
Kroměříži, která u dětí posoudila vady řeči a
poradila, jak s našimi dětmi dále pracovat.
Pokračovat budeme také v projektu „Zdravý
úsměv“ s panem Forejtem. V tomto programu
se učí děti správně pečovat o své zuby.

Od 1. ledna tohoto roku má maminka při narození dítěte nárok na porodné ve výši 17760,Kč. Pokud se jí narodí dvojčata, dostane z dávek státní sociální podpory 53 120,- Kč u trojčat
79 680,- Kč U této dávky nezáleží na příjmu rodiny. Zapomenete-li zažádat o porodné ihned
po narození, nic se neděje. Nárok můžete uplatnit do jednoho roku po porodu. Pokud dojde k
tragedii a matka po porodu zemře, porodné dostane otec dítěte nebo ten, kdo si dítě vzal do
své péče. Musí to však vždycky být do jednoho roku věku dítěte, poté nárok zaniká.
O příspěvek si zažádejte na odboru sociální péče příslušnému místu vašeho trvalého
bydliště. Nezapomeňte s sebou přinést rodný list vašeho potomka.
Za sociální výbor OÚ Skácelová Alena

Z činnosti TJ Sokol Zlobice
V sobotu 28. června se na hřišti ve Zlobicích uskutečnil 2. ročník nohejbalového turnaje „O pohár předsedy“, kterého se zúčastnilo pět družstev. Ohrada (J. Topič, Kuchař, J.
Pálka) Hliník (R. Joura, manželé Urbanovi),
Amatéři (D. Holeček, J. Řezáč, R. Odstrčilík),
To neřeš (R. Hlaváček, R. Lízal, M. Topič) a Nekopnem si (R. Ftáčník, K Uherec, Z. Hrušková,
J. Šiška). Počasí nám vyšlo a tak se borci v
úmorných soubojích pěkne zapotili. Zvítězilo
družstvo „To neřeš“, které porazilo všechny
soupeře a zejména jejich zápas s Ohradou (2.
místo), kdy jim uštědřili jedinou porážku, byl
velmi hezký. Třetí skončil Hliník, následovali
Amatéři a Nekopnem si. Doufám, že se příští
rok sejdeme ve vyšším počtu a vítězům přeje
TJ Sokol pěkné užití cen za 1. - 3. místo.
Týden nato se na hřišti uskutečnil „Dětský
den“. Účast byla jako vždy velká. Děti si zasoutěžily, všechny dostaly hezké ceny. Na závěr se
ještě „popraly“ o bonbóny, které padaly z nebe
z přizvaných letadel. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli na dětském
dnu a to jak finančně, tak organizačně. Zvlášt-

Muži
Ne 14.10. 14.00
Ne 21.10. 14.30
Ne 28.10. 14.00
Ne 4.11. 13.30

ní dík patří pilotům, kteřá naše hřiště sladce
„bombardovali“.
Neuplynul ani týden a byli jsme na hřišti
znovu. Tentokrát jsme se sešli na hodových
oslavách. Hned třikrát jsme zhlédli zápas
mužů pak také soutěž hasičů, turnaj žáků,
zápas starých pánů a utkání výběru TJ proti
výběru kulturní komise. Vzhledem k vcelku
vydařenému počasí byla účast hojná a věřím,
že diváci byli spokojeni.
Po hodových oslavách byla zahájena rekonstrukce hřiště, kdy jsme demontovali brány,
hřiště zorali a odborná firma začala pracovat.
V současné době je rekonstrukce v podstatě
ukončena, tráva roste a všichni se můžeme
těšit na rok 2008, kdy si na novém trávníku
zahrajeme a budeme moci v areálu opět pořádat jak sportovní, tak i kulturní akce.
Chtěl bych pozvat všechny příznivce fotbalu každou druhou neděli ve 14 hodin. Naše
mužstva hrají domácí zápasy na umělé trávě v
areálu HS Kroměříž viz rozpis utkání.
Za VV TJ Sokol Zlobice o.s.
Antonín Večerka

Žáci
Zlobice – Bezměrov Ne14.10 11.00 Zborovice – Zlobice
Troubky – Zlobice
Ne21.10 14.00 Zlobice – Bezměrov
Zlobice – Dřinov
Lutopecny – Zlobice

STRANA 5
Dne 20. září 2007 paní učitelka Lenka
Polišenská absolvovala seminář s názvem
„Hry v mateřské škole a jejich začlenění do
výchovně vzdělávacího procesu“, který je
součástí dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Tento seminář byl zaměřen na
možnosti, jak formou her rozvíjet prosociální cítění a chování dětí.
V průběhu roku se také těšíme na další
spolupráci s Obecním úřadem, Základní
školou, MŠ Lutopecny a Postoupky a Speciálním pedagogickým centrem v Kroměříži.
Všem v tomto školním roce přejeme mnoho úspěchů a pracovního elánu.
Polišenská Lenka

Pokyny pro obyvatelstvo k likvidaci negativních důsledků záplav
– pokračování z minulého Zloboje.
Či s t ě n í

s t u d n í.

Pokud nejste napojeni na veřejný vodovod, neodebírejte vodu z vlastního zdroje, není-li sanován
a není-li proveden rozbor kvality vody s uspokojivým výsledkem!
Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob pro případ poskytnutí
první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

Základní postup:
 mechanicky očistit vnější stěny studny
a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu
studny. Důkladně opláchnout čistou vodou,
nejlépe tlakovou,
 otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu,
 zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku
– nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny, v případě
bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu methanu dojde ke vzplanutí,
 důkladně mechanicky (např. kartáčem)
očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení
a dno studny, důkladně opláchnout čistou
vodou a vodu opět úplně vyčerpat,
 omýt vnitřní stěny studny 5% roztokem
SAVA ( 1 litr SAVA nalijeme do 19 litrů vody),
 opláchnout stěny studny čistou vodou
a vodu opět vyčerpat,
 odstranit stávající pokryv dna (štěrk,
hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně
za důkladně propraný starý,
 nechat studnu naplnit vodou a v případě,

že je voda stále kalná, pokračovat v čerpání
až do vymizení zákalu,
 provést dezinfekci vody, např. přípravkem SAVO, při provádění dezinfekce respektovat návod výrobce k použití,
 teprve po provedené dezinfekci je možno odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly.
Přejeme občanům, aby výše uvedené pokyny nikdy nemuseli použít. Redakce
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NAVRÁTILOVI BODUJÍ
Jména výherců křížovky: Adélka Navrátilová a Tadeáš Navrátil
ze Zlobic, Terezka Navrátilová A Honzík Navrátil z Bojanovic .
Ferdyšova divadelní společnost a Vesničánek o.s. Bojanovice vyzývá bojanovské občany, zejména rodiny s
dětmi k akci „Výzdoba domů a vchodů na bojanovský
Hellowen“. Akce se uskuteční na konci října. Komise
sestavená z členů o.s. bude hodnotit vyzdobené domy
při lampionovém průvodu v Bojanovicích. Přesný termín průvodu bude včas oznámen a plakátován.

Důležitá je také dezinfekce odpadních sifonů a žump!
Použijte 5% roztok Chloraminu B (20
vrchovatých polévkových lžic na 10 l vody)
nebo zalijte tekutý odpad neředěným přípravkem SAVO.
K dezinfekci obsahu žump použijte 1 kg
chlorového vápna na 1 m3 obsahu žumpy.
Nezapomeňte očistit a dezinfikovat oděvy
a prádlo! Pozor! Chloramin B a SAVO mají
bělící účinky!
Silně znečistěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3% roztoku Chloraminu B (připravíte
rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových
lžic v 10 l studené vody) nebo na 8 hodin do
roztoku SAVA ( 1 litr SAVA na 9 litrů vody).
Méně znečistěné prádlo namočte po dobu
1 hodiny do 1% roztoku Chloraminu B (4 vrchovaté polévkové lžíce v 10 l vody) nebo do
SAVA (1 litr SAVA do 9 litrů vody).
Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým
způsobem za použití pracího prášku.
Cennější šatstvo, které nelze vydezinfikovat, vysušte, vykartáčujte a nechejte vyčistit
profesionálním způsobem. Prádlo, které snese vyvářku, perte při teplotě nejméně 90st.C
nebo vyvařte po dobu 10 minut a následně
vyperte.
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