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Zlobický kostel slaví 120 let
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Vážení čtenáři,
prázdniny jsou u konce a začíná nový školní rok.
Změna rytmu se dotkne nejen školáků a učitelů,
ale úplně všech, jak si hned v září všimneme na
silnicích, v autobuse, v ulicích měst i v práci. Všichni
Zastupitelstvo 17.6. - aneb Audit na jedničku!

Pozvánka na minulé zasedání zastupitelstva
neměla nějaké zásadní lákadlo, pokud tedy nejste
účetnickým fajnšmekrem, kterého by do stavu
vzrušení uvedl např. bod „Závěrečný účet za rok
2018“. Hned na úvod oznámila paní starostka
informaci o odstoupení předsedkyně výboru SAZA
(pro společenské a zájmové aktivity) z osobních
důvodů. Tuto záležitost bylo třeba přidat jako další
položku do programu jednání.
Po obvyklých úvodních formalitách se zastupitelé
nejprve věnovali rekapitulaci usnesení z minula.
Diskuse se vedla kolem výmalby školky. Sešlo
se už dost nabídek, ovšem výběr konkrétního
zhotovitele byl ponechán na radě obce, jako
zřizovateli MŠ.
Dále byly předneseny informace ze zasedání rady.
Ta se sešla od minulého zastupitelstva dvakrát. Na
prvním zasedání radní obdrželi vyplněné dotazníky
od rodičů dětí z MŠ. Z rozdaných 37 se jich vrátilo
22. Výsledky nebyly zcela uspokojivé. Celkově se
sice vnímání MŠ za poslední rok zlepšilo, nicméně
objevily se i výtky, zejména k oblasti komunikace.
K tomuto bodu se rada vrátila i na druhém zasedání,
na něž si pozvala ředitelku MŠ, a výsledek ankety
podrobně rozebrali. Dále rada schválila nákup
výstroje pro mladé hasiče (dresy pro všechny
a 7 přileb) a příspěvek na fotbalový kemp (20 tis.
Kč) zakončený zápasem Sigiteamu. Od 1. 1. 2020
vzniká obcím povinnost sbírat použité jedlé oleje,
rada řešila, jakým způsobem sběr zajistit. Věc je
stále v jednání, ale vypadá to, že přibude další
kontejner, do nějž budou občané odkládat olej
v PET lahvích. V tomto bodě využíváme poradenství
Mikroregionu Morkovsko, finální řešení bude
občanům zavčasu sděleno. Také bylo schváleno
vypracování studie na pozemek po Beránkově
stavení ve Zlobicích v ceně 14 tis. Kč.
Pak už zastupitelstvo pokračovalo schvalováním
Závěrečného účtu. Hospodaření obcí je každý
rok kontrolováno auditorem ze zlínského kraje.
V případě naší obce se to děje dokonce dvakrát

budou více spěchat, asi přibude i trocha nervozity.
Toto číslo Zloboje snad přinese ještě trochu pohodové
atmosféry prázdnin, ale obsahuje i nezbytné výhledy
do budoucna. Jménem všech autorů vám přeji pokud
možno klidný začátek školního roku a krásný podzim.
František Lízal
ročně. Audit skončil bez jediné výtky. Nemohl jsem
si pomoci, ale jako zastupitel jsem musel vedení
obce i účetní pochválit, protože mít účetnictví
v takovém pořádku v té naší české změti předpisů
a nejednoznačných výkladů je skoro zázrak.
Zastupitelstvo tedy logicky hospodaření a účetní
uzávěrku bez výhrad schválilo.
Dalším bodem v pořadí byl aktualizovaný návrh
objektu obchodu a knihovny v Bojanovicích. Projektant
zapracoval návrhy zastupitelů, proto zastupitelé
schválili dopracování studie a vypracování projektové
dokumentace na adaptaci na víceúčelový objekt (na
tento účel by mělo jít získat dotaci).
Poté se projednával bezúplatný převod pozemků
z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví obce. Jedná se zejména
o pozemek směrem na Věžky na levé straně od
silnice. Na něm stojí garáž (pozemek pod ní plus něco
málo navíc si odkupuje stavebník garáže) a zbytek
by měl být převeden obci. Obec však musí souhlasit
se zaplacením geometrického plánu. Zastupitelé
s převedením pozemku souhlasili.
Následovalo projednání a přijetí rezignace paní
Kulíškové na post předsedkyně SAZA, současně
zastupitelé schválili změnu ve složení sociálního
výboru, kdy odstěhovavší se H. Skřipcovou nahradí
L. Ulvrová (takže Bojanovice zůstanou ve výboru
zastoupeny).
Závěrem opět následovaly aktuální informace:
Práce na zlobickém poldru pokračují, archeologický
průzkum byl dokončen. Bylo také přeloženo elektrické
vedení na nové sloupy. Poldr už začíná plnit svou
funkci. Podobně bojanovský poldr měl svou premiéru
– v minulém týdnu Bojanovice zachránil od povodně.
Budovat poldry má smysl.
K územnímu plánu byly jedním občanem vzneseny
námitky, schvalování se kvůli tomu opět odkládá.
Paní starostka předpokládá zdržení zhruba půl roku.
Netřeba zdůrazňovat, že pak může kdokoli podat
námitky nové. Ve věci chodníku do Bojanovic je
pomalý posun – po právnické kontrole smluv o prodeji
pozemků před bytovkami se čeká na jejich podpis
(stav v době zasedání zastupitelstva  17. 6.)
František Lízal

Zlobický kostel slaví 120 let od
posvěcení
Výroční den posvěcení zlobického
kostela připadá přímo na svátek
svatých Cyrila a Metoděje, tedy na
„zlobické hody“. Vzhledem k vytíženosti
pozvaných kněží však byly oslavy
přesunuty na neděli 8. září, na den
kdy byly kostel a farnost zasvěceny
slovanským věrozvěstům.
V 15 hodin bude v kostele sloužena
děkovná mše svatá, od 16 hodin začne
na faře a před farou „farní odpoledne“
při kterém se můžete setkat s kněžími
působícími v naší farnosti a řadou
rodáků. Věřím, že si oslavy nenecháte
ujít a všem, kdo se na nich podílejí, přeji
hodně sil a ochotných pomocníků.
Martina Belatková
Z obecních kronik
Při příležitosti výročí 120 let od
posvěcení zlobického kostela, které se
konalo 5. 7. 1899, jsem vybrala úryvek
z obecní kroniky, který zaznamenává
důležité okamžiky stavby kostela.
Autorem textu je František Michálek.
„Zvolený stavební výbor dal zhotoviti
plány architektu Leodegaru Slovákovi
z Kroměříže, jež byly předloženy
k
schválení
nejdůstojnějšímu
ordinariátnímu úřadu v Olomouci
a c.k. okresnímu úřadu v Kroměříži
2. července 1897. Práce stavitelské
zadány staviteli Josefu Ryšavému
v Kojetíně. Rozpočet na vystavění
kostela činil 32.581 zlatých.
Olomoucký arcibiskup Dr. Theodor
Kohn udělil povolení, aby základní
kámen se posvětil. Vykonáno 3. října
1897 po polní mši svaté, sloužené před
zvonicí u gruntu č. 18 vdp. Ludvíkem
Ledvinou, kooperátorem hradiským
a kázání, které konal vdp. Tomáš Dadák,
farář hradiský. Zazdil jej nejstarší
zlobický zedník František Mašek…
Posvěcené kostelní kříže vytaženy
na kostelní věž hlavní a sanktusovou
26. června 1898… Zvony lila fa Hiller
v Brně. Zvon „Josef“ vezl rolník Fr.
Kníchal, č. 35 čtyřmi vraníky, zvon
„Marie“ bojanovský starosta Josef
Večerka čtyřmi hnědáky z Kojetínského
nádraží 4. května 1898.
Když z výše kostelní poprvé se
rozhlaholily, mnohá slza skanula i po
mužné tváři dojetím i upřímnou radostí.

První mše svatá v novém chrámu Páně
byla sloužena 3. prosince 1898 na
prozatimně zřízeném oltáři…
Obec Zl. spolu s obcí Boj. berou na se
povinnost ustanoviti a platiti varhaníka,
měchošlapa, kostelníka při jub. kostele
ve Zl.
Obec Zl. spolu s obcí Boj. berou na se
povinnost pro všechny časy udržovati
jub. kostel a budovu farní v dobrém
stavu…“
Z 1. dílu obecní kroniky vybrala
Martina Belatková

Z historie kostela svatých Cyrila
a Metoděje ve Zlobicích
První zmínka o Zlobicích je datováno do
roku 1078, tehdy založil Přemyslovec
Ota Sličný u Olomouce benediktinský
klášter Hradisko a věnoval mu
v zakládací listině vesnice, mezi nimi
i Zlobiczi a Bezmirow.
O vybudování kostela ve Zlobicích se
naši předkové snažili velmi dlouho. To
je také důvodem, proč v obci nestojí
kaple. První doložená zmínka o snaze
postavit kostel je datována do roku
1780. Uskutečnění komplikovala
pruská válka, epidemie cholery,
neúroda a v důsledku všech těchto
okolností pak nedostatek financí.
V roce 1885 zakládá František Zdráhal
ze Zlobic č. 39 pamětní knihu stavby
kostela, k miléniu smrti sv. Metoděje.
27. 12. 1896 je svolána schůze, jejíž
účastníci se usnesli: "Vystavěti v roce
1898 jubilejní kostel k uctění památky
50 letého blahodárného panování Jeho
Výsosti nejmilostivějšího císaře a krále
našeho Františka Josefa I."
3. 10. 1897 byl položen základní
kámen a do něj byly vloženy spisy
o kostele. Stavba postupovala za pomoci
farníků rychle, již 3. 12. 1898 byla
na prozatimním oltáři sloužena první
mše. 5. 7. 1899 byl chrám posvěcen
P. Josefem Kubánkem, kojetínským
místoděkanem. Při této slavnosti kázal
P. Tomáš Dadák, farář z Hradiska, po
mši měl před kostelem řeč P. ThDr.
Antonín Cyril Stojan, tehdejší farář
z Dražovic, říšský poslanec a pozdější
arcibiskup olomoucký. 8. 9. 1900 byly
kostel, farnost a obce konsekrovány zasvěceny svatým Cyrilu a Metodějovi
- olomouckým arcibiskupem Kohnem.

Novorománský jednolodní kostel
svatých Cyrila a Metoděje byl
postaven v roce 1898 stavitelem
Josefem Ryšavým z Kojetína podle
plánů architekta Leopolda Slováka
z Kroměříže. Stavba je dlouhá 32 m,
široká 12 m a 12 m vysoká. Kostelní
věž je vysoká 36 m. V nikách průčelí
kostela jsou umístěny sochy svaté
Anny, svatého Damiána a svatého
Floriána.
Interiér kostela zdobí socha Bolestné
Panny Marie od firmy Josefa Riffesera
ze St. Ulrich. Několik let po dostavbě
byla koupena také současná kazatelna
od Františka Cellera z Olomouce. V roce
1929 zhotovil Jan Říha tři vitrážová
okna – motivem prostředního je sedící
postava Krista Krále, na vitrážích po
stranách je svatý Václav a svatá Anežka
Česká. V roce 1933 byly akademickým
malířem Adolfem Hellerem a Josefem
Vyjídáčkem dokončeny stropní malby
v kněžišti. Jejich tématem jsou: Oběť
Melchizedechova, Poslední večeře
a pět tajemství Radostného růžence.
Josef Vyjídáček je také autorem obrazů
u hlavního vchodu. Starší křížovou
cestu věnoval majitel věžeckého
statku. Portéty apoštolů z roku 1952,
vložené do rámových křížů, jsou dílem
akademického malíře Jana Obšila.
Na hlavním oltáři je sousoší svatých
Cyrila a Metoděje sochaře Ferdinanda
Neumanna, ve spodní části jsou
heraldicky umístěni dva andělé, po
vzoru velehradských. Levý oltář je
zasvěcen Panně Marii Svatohostýnské,
druhý z bočních oltářů byl původně
zasvěcen svatému Janu Křtiteli
a do jeho blízkosti byla také umístěna
křtitelnice. V šedesátých letech byla
zakoupena oltářní socha zasvěcená
Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a socha
Jana Křtitele je od té doby umístěna
přímo vedle křtitelnice po straně tohoto
bočního oltáře.
Martina Belatková

Léto s TJ Sokol Zlobice
Máte před sebou další vydání   Zloboje a v tomto
článku se dozvíte „co se děje na hřišti“.
Ve dnech 21. a 22. června se konala „noc fotbalistů“.
Akce se zúčastnilo celkově   27 dětí. Měli jsme
dokonce jednoho účastníka z Německa. Páteční
odpoledne začalo ve spolupráci s OFS tréninkem
„létajících trenérů“. Tréninkovou jednotku  vedl  Mara
Zdráhal a jako vždy jsme se naučili něco nového,
a to včetně trenérů. Po tréninku se stavěly stany
a vybalovaly věci na spaní. Na večeři byly oblíbené
špekáčky, klobásky a od maminek speciality na
gril. Po večeři a „báčku“ jsme se vydali na stezku
odvahy, kterou posléze absolvovali i rodiče. Chvilku
se posedělo a byla večerka.
V sobotu po budíčku a rozcvičce následovala
snídaně. V sobotním cvičení jsme se napříč
kategoriemi rozdělili do skupin, každá měla za
úkol připravit cvičení a jejich bodování. Všechna
cvičení jsme zvládli a těšili se na jejich vyhodnocení
a odměny. Následoval oběd, i se sladkým
překvapením od maminek. Po obědě jsme uklidili
věci na přespání , zahráli si fotbálek rodiče versus
děti a pak byly soutěže, tentokráte ne fotbalové,
zakončené sportovně dovednostním kolečkem.
Tuto poslední disciplínu vzhledem k blížícímu
se dešti už k velkému zklamání rodiče nestihli.
Hráči Zlobic dostali nové nejen tréninkové sety

a s prvními kapkami jsme se rozešli. Děkuji všem za
pomoc při organizaci, zvláště našemu „šéfkuchaři“
Markétě Vlčkové.
Následující neděli se na hřišti konal sportovní den pro
děti, malý zájem dětí za celou více než dvacetiletou
dobu konání byl pro pořadatele zklamáním.
A přiblížily se Zlobické hody. Začaly neslavně, protože
při pondělní bouřce nám vítr zničil asi 70 m2 střechy,
naštěstí se podařilo v úterý pouklízet a ve čtvrtek
provizorně opravit. Pátek 5.7. patřil tradičně hasičům
a i díky doprovodnému programu si všichni užili
krásné prosluněné odpoledne. Sobotní program se
pro neúčast družstev z Těšnovic změnil pro přípravku
a ml. žáky na zápas Zlobic proti Zlobicím a tak jen
st. žáci sehráli utkání proti mužstvu Dřínova. Po
zápasech vrcholily přípravy na večerní zábavu. Počasí
vyšlo, posluchačů bylo přes 300 a skupina Polygon
nás skvěle bavila.
Hned v pondělí začal týdenní fotbalový kemp zakončený sobotním zápasem mužů proti „Sigiteamu“, tomto
termínu bohužel pršelo a to se projevilo na účasti.
Termínovou listinu najdete v tomto vydání Zloboje,
a jako vždy upozorňuji na možné zněny. Muži sehráli
jedno utkání poháru a k tomu přípravné zápasy.
Žáci začali trénovat a za chvíli se nám sezóna opět
rozjede.
Ant. Večerka

Podzim 2019

Muži III třída - sk. B

SO 17.08.16:30

Dřínov - Zlobice

SO 24.08.16:30

Zlobice - Bezměrov

NE 01.09.16:00

Rataje - Zlobice

NE 08.09.16:00

Zlobice - Litenčice

NE 15.09.16:00

Záříčí - Zlobice

NE 22.09.15:00

Roštín - Zlobice

SO 28.09.15:30

Zlobice -Troubky

NE 06.10.15:00

Kyselovice - Zlobice

SO 12.10.15:00

Zlobice - Bařice

SO 19.10.14:30

Šelešovice - Zlobice

SO 26.10.14:00

Zlobice - Pravčice

Podzim 2019

Starší žáci

NE 01.09.14:00

Dřínov/Morkovice B - Zlobice

NE 08.09.11:00

Zlobice - Těšnovice

SO 14.09.13:00

Prusinovice - Zlobice

NE 22.09.10:00

Chvalčov - Zlobice

SO 28.09.10:30

Zlobice - Zdounky

NE 06.10.10:00

Žeranovice - Zlobice

SO 12.10.10:00

Zlobice - Pravčice

NE 20.10.10:00

Zlobice - Dřínov/Morkovice B

NE 27.10.10:00

Těšnovice - Zlobice

SO 02.11.10:00

Zlobice - Prusinovice

Podzim 2019

Mladší žáci - sk. B

PO 02.09.17:00

Bezměrov B - Zlobice

NE 08.09.13:30

Zlobice - Těšnovice

SO 14.09.11:00

Chropyně - Zlobice

SO 21.09.11:00

Kvasice - Zlobice

SO 28.09.13:00

Zlobice - Koryčany

NE 06.10.12:30

Říkovice/Žalkovice - Zlobice

SO 12.10.12:30

Zlobice - Skaštice

NE 20.10.12:00

Zlobice - Bezměrov B

NE 27.10.10:00

Těšnovice - Zlobice

SO 02.11.12:00

Zlobice - Chropyně

POLDR
V dobách dávných, kdy vedli lidé své životy
založené na snaze přežít a uživit sebe a svoji
rodinu, se zdálo být pomyšlení na lepší nebo spíše
snadnější život absolutně nereálné. Nové, na tu
dobu pokrokové technologie nebo vymoženosti
byli pro mnohé nedostupné a drahé. Nešlo jen tak
si zajít do obchodu a zakoupit si potřebné nářadí
nebo jídlo, nebyli na to peníze anebo zboží prostě
nebylo dostupné. Lidé žili úplně jiné životy než my
dnes. Museli se spoléhat pouze na sebe a pomoc
svých blízkých. Z toho vyplýval i jejich vztah ke
svému okolí, k okolním lidem, ke svému majetku,
na který museli tvrdě dřít, a k okolní přírodě, která
jediná jim poskytovala obživu, materiál a plnou
náruč svojí klidné, konejšivé vřelosti. Pokud se
o ni lidé starali s láskou a pokorou, stejnou měrou,
ba dokonce i více jim to oplácela v podobně úrody
plodin, spokojených zvířat a vlídností.
Dokázali pracovat na polích pouze s tím, co jim
příroda poskytovala, bez “pomoci“ chemického
průmyslu. Živiny potřebné pro kvalitní půdu
získávali od svého dobytka v podobně chlévské
mrvy a hnoje, ze zbytků plodin, odpadu
z domácností při vaření a ze zbytků plodin z jejich
zahrad. To vše se po měsíce “na hromadě na
hnojišti“ přetvářelo ve výživný humus, ve hmotu
plnou potřebných látek, živin, ve hmotu, která
poskytovala obživu nejen žížalám, které půdu
prokypřují, ale i jiným organismům pro kvalitní
půdu potřebných. V hmotu, která díky své
specifické struktuře na sebe dokáže navázat
velké množství vody, a která je nepostradatelnou
součástí koloběhu života v přírodě. Například
v lese, kde spadané listí nikdo nechodí shrabávat,
aby to vypadalo na pohled lépe, ale kde je toto
spadané listí potřebné pro výživu stromů, které
díky jeho rozkladu a navrácení živin do půdy,
další rok opět o kousek povyrostou a opět se
zazelenají.
Jenže v dnešní uspěchané době nikoho nezajímá,
že si příroda a půda potřebují taky čas od času
odpočinout, že nebudou každý rok poskytovat
své 100% nasazení, že prostě už nemají sílu na
to, aby z nich vzrostlo to, co po nich lidé chtějí.
A tak ti lidé došli k názoru, že to, co bylo po dlouhá
staletí ve vyvážené symbióze, musejí upravit
k obrazu svému, začali vyrábět a hlavně používat

nejrůznější chemické, průmyslově vyrobené přípravky,
které měli zaručit, že rostliny rychleji porostou, že
budou méně náchylné k nemocem, a hlavně že budou
mít vyšší výtěžnost. Už je nezajímalo, jestli to tak
bude také fungovat po staletí, nebo jestli to s sebou
nepřinese nějaké komplikace. Výsledky chtěli prostě
hned. Původní rozmanitá krajina, kterou se táhly lány
různých plodin, remízků a stromořadí, které poskytovali
stín a bezpečí divoké zvěři, se změnila na rozsáhlá
jednotvárná pole s jedinou plodinou, která se táhla až
za obzor. Zmizely stromořadí a remízky. Podmáčená
údolíčka, která zadržovala vodu, byla násilně vysušena
a voda z nich odvedena pomocí drenáží pryč. Říčky
a jejich koryta klikatící se ve vlnité krajině, jenž poskytovala prostor pro vodu, která pravidelně předváděla svoji
sílu při silných deštích, a zásobila území potřebnou
vláhou, byla narovnána a voda rychle odvedena pryč,
aby se půda mohla proměnit na obdělávané pole.
To vše se změnilo k obrazu člověka, který chtěl všechno
rychle, neměl na nic čas, nechtěl čekat, a bylo mu jedno,
jak to bude za dalších desítek let. Nepřemýšlel, jestli
to co provádí, to že zasahuje do dlouho prověřených
přírodních zákonů a ověřených zkušeností, bude mít
v budoucnu nějaký dopad, následky, které by mohly
ovlivňovat následující generace. Jenže s postupem
času začal přicházet na to, že se najednou krajina
mění, že se objevují věci, které před tím nebyly, že
voda která se dříve rozlila před vesnicí do nivních údolí
potoka, se najednou rozlévá do domácností uprostřed
vesnice. V souvislostech mu nedocházelo, že přerušil
něco funkčního, vždyť přece chtěl jenom úrodnější
a větší pole.
Jenže taková změna krajiny se v posledních letech
projevuje čím dál více. Samozřejmě je ovlivněna mnoha
faktory, ale základní myšlenka je pořád stejná. Jelikož
se objevil nový, “lepší“ a rychlejší způsob zemědělství,
ustoupilo se od chování dobytka, pro které bylo potřeba
na polích pěstovat pícniny a obiloviny, na které se
nedostávaly příspěvky, a které půdu tolik nevysilovaly.
Místo nich se začaly pěstovat plodiny hojně hnojené
chemikáliemi. Ale když není dostatek dobytka, není
pak dostatek hnoje a humusu, který by se použil pro
zkvalitnění půdy a zlepšení její schopnosti zadržovat
vodu. Následně je při velkých deštích a bouřkách z polí
splavována půda, kterou širokořádkové plodiny nejsou
schopny udržet, a erozí je vše odneseno na cesty, do

vesnic a do příkopů. Při letošních velkých bouřkách
bylo krásně vidět, jak je pole, na kterém je zaseta
kukuřice celé protkáno cestičkami proudící vody,
která s sebou odnášela jemnou vyschlou zeminu,
jenž do sebe nedokázala vstřebat náhle množství
vody, a pole obilovin, které bylo z velké části
náporem vody a větru celé slehlé. Oproti tomu
na poli, na kterém byl zasetý hrášek, nebylo po
prudké bouři ani památky. Stonky hrachu se, do
sebe zapleteny, hrdě pnuly k letnímu žhnoucímu
slunci.
Stále častější se otázky a diskuze zabývají tématem
udržení vody v krajině. Módou posledních několika
let, ba dokonce desítek let, je náhlý zájem o to,
jak udržet vodu pryč od domovů a vesnic, kde
při povodních páchá velké škody. Proto se začaly
budovat nejrůznější vodní díla, přehrady, nádrže,
rybníky a poldry, které měly vodu držet za hranicemi
obydlí. Ovšem na přirozené remízky, mokřady
a nivní půdy se zapomnělo. V místech, kde není
stálý dostatečný přísun vody nebo vodní tok,
ale je to místo, kde se voda objevuje při deštích,
v údolíčkách mezi kopci nebo vyschlé potůčky,
které ožívají pouze při velkých deštích, se začaly
hojně budovat poldry, jejichž hlavní úloha tkví
v tom, aby jejich hráz dokázala zastavit a pojmout
náhlé množství vody.
Nejsou to rybníky, jak si asi někteří lidé představují.
Jejich účel není, aby v nich neustále byla vodní
hladina, ale aby dokázaly zadržet a nepustit dál živel,
který když se rozběsní, není možné zastavit. Existuje
samozřejmě mnoho různých typů, a prakticky každý
poldr je originál, který přesně splňuje požadavky
daného místa, a je navržen tak, aby měl i jiné
funkce, tedy aby například tvořil místo vhodné pro
nejenom vodní živočichy, ale i různé druhy rostlin.
V jeho okolí může být vysázeno množství stromů
a keřů, které budou poskytovat potřebný stín pro
zvěř, a budou ochlazovat své okolí. Jeho součástí
mohou být mokřadní tůně, které se stanou domovy
pro ohrožené druhy zvířat, například čolka nebo
žábu, a které budou fungovat i jako naučná stezka.
Díky takovýmto úpravám se v místech zlepšuje a
zvyšuje biodiverzita, tedy jinak řečeno rozmanitost
všech živých organismů. Tento záměr, tedy „vytvoření
mokřadů a především výrazné obohacení nivy
potoka v této silně zemědělsky využívané krajině
o další cenné a trvale udržitelné biotopy, které budou
významným biotopem zejména pro obojživelníky.

Celý prostor pak bude doplněn o stromovou a keřovou
zeleň. V období srážkového deficitu a letních přísušků
bude v akumulačním prostoru zachyceno nezbytné
množství vody nutné pro udržení základních životních
podmínek ve vodních prostředí – akumulační prostor
tak bude refugiem pro udržení fauny a flóry vázané na
vodní prostředí s významem pro široké okolí. Důraz
při návrhu tohoto prostoru byl kladen na modelace
zátopy poldru s maximální snahou o vytvoření
podmínek pro mokřadní společenstva, tak aby po
dokončení byla vytvořena výrazná litorální zóna.
Z hlediska protipovodňové ochrany je podstatným
efektem stavby především vytvoření masivního
retenčního prostoru pro účinnou transformaci
povodňových průtoků.“ (zdroj - ing. Tomáš Horký,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby,
zpracovatel projektu poldru pro Zlobice i Bojanovice,
texty ze Souhrnných technických zpráv).
Myslím, že každý, kdo někdy zažil co to je za pohromu,
mít vodu v domě, ať už povodeň nebo třeba jenom
prasklé vodovodní potrubí, ví, co tento mocný živel
dokáže. I zde platí, že je to dobrý sluha, ale zlý pán.
A proto nezbývá než děkovat těm, kteří dokáží myslet
na ostatní lidi kolem sebe, na jejich životy, majetek
a v neposlední řadě zdraví. I když naštěstí ne v našich
obcích, ale jinde voda zmařila nejeden život. Proto
děkujme nejenom těm, kteří jakkoli a kdykoli pomohli
svému okolí při mimořádných událostech, ale děkujme
i těm, kteří prosadili vybudování obou poldrů. Nejsou
to díla vybudována jednoúčelově anebo jenom proto,
že zrovna nebylo co jiného dělat. Jsou to díla, která
mají za úkol nás chránit před rozzlobenou mocí
přírody, před něčím, co bychom jinak nedokázali
odvrátit. Nenechme nikoho ničit něco, co nás chrání,
ale naopak se starejme o to, aby nám co nejdéle
poldry sloužili a chránili nás.
O jejich významu a opodstatnění, i když poldr ve
Zlobicích je ve stavu budování, se již v letošním roce
při prvních přívalových deštích v červnu, mohli všichni
obyvatelé našich obcí přesvědčit. Oba poldry zachytily
přívalové vody, a ty pak postupně vypouštěly do
vodotečí (potoků), v takovém množství, aby nedošlo
k vybřežení vod, tedy záplavám v obcích.
A to je ten hlavní důvod, proč byly (jsou) poldry
vybudovány a ten v našich obcích splnily beze
zbytku.
Denisa Fojtů

Prázdniny v mateřské škole
Školní rok utekl jako voda
a přišla doba prázdnin, odpočinku
a dovolených. Prvních 14 dní
v červenci jsme se ve školce ještě
těšili z přítomnosti dětí, ale i přesto
již probíhaly přípravné práce na
výmalbu tříd a ložničky. V pátek
12. 7. 2019 se již od rána uklízelo
i za pomoci ochotných rodičů.
Velice děkuji paní Beranové, paní
Vlčkové, manželům Činčerovým
a panu Šťastnému, se kterými
jsme společnými silami připravili
třídy na následující malování. Od
15. července byla již mateřská
škola uzavřena, nicméně se
v ní pilně pracovalo. Výmalba
trvala necelých 14 dní. Díky
pohotovosti rodičů jsme mohli
provést následný úklid, který byl o
něco náročnější, trval od ranních
hodin až do večera. Každopádně
se stihlo téměř vše vrátit na své
místo, umýt okna a místa, kde nám
neposedná barvička utekla. To
vše za přítomnosti paní Beranové
a Dominička, paní Luzarové,
manželům Vrtalovým a jejich
dětem, manželům Šťastným, paní
Křížové a panu Strouhalovi, který
nám byl k dispozici celý den mnohokrát všem děkuji.
Hody v Bojanovicích
Hodovou mši svatou v bojanovské
kapličce Andělů strážných oslavíme v neděli 1. 9. 2019 v 11:00.
Všichni jste srdečně zváni.

V přípravném týdnu nastoupily
paní školnice s paní asistentkou,
které dětem připravily třídy na
začátek prázdninového provozu
a na nový školní rok umyly hračky,
židličky, stolečky, poličky, vypraly
plyšáčky, oprané peřinky čistě
povlekly, zkrátka vše, co bylo ještě
potřeba. Nyní na děti čeká čistá,
voňavá a barevná školička. Není
pochyb, že se "nová" školka bude
dětem líbit a prostředí pro hraní
a odpočinek se tak stane příjemnější a pro všechny útulnější.
Výbor SAZA informuje
Drakiáda ve Zlobicích
Zveme všechny příznivce podzimních hrátek na tradiční drakiádu, která se uskuteční dne 12. 10.
2019 od 14 hod. na fotbalovém hřišti ve Zlobicích. Podrobné informace
budou s předstihem na letácích
a v hlášení obecního rozhlasu.

To vše by se ale neudálo nebýt
paní starostky a rady obce,
kteří malování v mateřské škole
schválili. Tímto bych Vám také
ráda vyjádřila své děkuji.
Nezbývá než Vám všem, ať už
právě čtete tento článek nebo
jste občanem naší obce, popřát
do nového školního roku mnoho
zdraví, žádné starosti a ať je Váš
život každým dnem barevnější
a dělá Vás šťastným, právě tak
jako ta NAŠE ŠKOLIČKA.
Michaela Kulíšková
ředitelka mateřské školy
Lampionový průvod ve
Zlobicích
Letos uděláme změnu a lampionový průvod naplánujeme na jiný
den, než drakiádu. Dne 2. 11.
2019, příhodně rovnou na svátek
všech zemřelých, projdeme se
světly lampiónů od hřbitova přes
vesnici až k fotbalovému hřišti, start
v 17 hod. u hřbitova ve Zlobicích.
Srdečně zveme všechny.
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