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Jak bojovat
se suchem?
(více na straně 6)

Vážení čtenáři,
už několik týdnů jsou stránky všech tištěných i elektronických novin plné viru. Prožíváme období celosvětové pandemie, kterou nikdo z nás nepamatuje. Každý den vláda přichází s novým opatřením. Dá práci
se v té změti nařízení vyznat. Připravovat v této situaci Zloboj nebylo snadné. Najednou se nám témata,
která jsme měli připravená, nezdají tak závažná. Zkrotit myšlenky a soustředit se na psaní článků dá také
o něco více práce než obvykle. Na druhou stranu nám ale celonárodní „nouzový stav“ dává příležitost
vidět svůj život z jiné perspektivy. Najednou vidíme, že není nutné neustále někam jezdit, neustále nakupovat, potkávat spousty lidí. Mnozí z nás mají najednou příležitost být více se svými blízkými a vést spolu rozhovory, na které dlouho nebyl čas. Docela zajímavě se toto období potkalo s obdobím půstu před
Velikonocemi. Z donucení tak prožíváme tento čas nakonec docela podobně jako naši předkové. Nekonají se žádné veřejné zábavy, plesy a veselice. Jsme povětšinou doma a věnujeme se rukodělným
či drobným technickým pracem. Zkusme tedy ještě odložit mobily a vypnout na chvíli televizi, abychom
měli čistou hlavu. Možná že to, co nás potkalo, je takový zdvižený prst, abychom se zamysleli nad tím,
jak se k přírodě a naší Zemi chováme. Abychom s pokorou uznali, že stačí málo – například drobný, úplně neviditelný a vlastně samostatně neživý virus, a celá naše „dokonalá“ společnost je na kolenou.
A ještě jedna věc nás možná napadne. Pamatujete, jak nám ekonomové říkali, že není možné dělat opatření
proti klimatickým změnám? Že by to naše společnost nezvládla? No a najednou to jde. Všichni pochopili, že
je to nutné proto, abychom zachránili životy těch zranitelnějších. Myslím, že je načase uznat, že jakmile přejde epidemie, bude na řadě další palčivý problém. A že je potřeba s ním konečně ze všech sil začít bojovat.
F. Lízal

Reportáže z jednání zastupitelstva obce
Peníze, peníze a zase ty peníze
aneb zastupitelstvo 9.12.2019
Na konci roku nemohlo být hlavním bodem jednání zastupitelů nic jiného než rozpočet. Kromě něj
se, pro většinu čtenářů asi poněkud nečekaně, na
scénu vrátily obecně závazné vyhlášky, doplněné
tradičnějšími inventurami. Jako bonbónek se objevila
smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Na úvod zazněly jako obvykle informace z jednání rady. Byl schválen sazebník úhrad za poskytování
informací dle tzv. stošestky (zákona o svobodném
přístupu k informacím). Neradostnou novinou byl
konec obchodu v Bojanovicích. Radní se pokusili
s předchozí provozovatelkou ještě na poslední radě
jednat, ale bohužel se nepodařilo zklidnit situaci
a najít řešení jak zachovat obchod otevřený. Byl tedy
vypsán nový záměr pronájmu bojanovského obchodu. Rada schválila finanční příspěvek ve výši 10 tis.
Kč pro rodiče nově narozených dvojčat. Rada též
schválila odměnu ředitelce MŠ a rozpočtové opatření na krytí daru dvojčatům, pojistnou událost na hřišti (střecha poničená větrem) a výkup pozemků pro
chodník.
A pak už přišel na řadu rozpočet. Debata byla
poměrně rozsáhlá, diskutovalo se zejména o příspěvku na činnost Výboru pro společenské a kulturní
záležitosti, nakonec byl schválen ve výši požadované
předsedou. Ing. Luzar navrhoval vyčlenit finance na
nové webové stránky, ale paní hospodářka proti tomu
ostře protestovala. Rozpočet byl nakonec schválen
jako schodkový s výdaji ve výši 21,3 mil. Kč a příjmy
14,7 mil. Kč, přičemž schodek bude vyrovnán zůstatkem na účtu díky ušetřeným prostředkům z minulých
let. Zastupitelé dále schválili starostce možnost pro-

vést závěrečné rozpočtové opatření pro tento rok, to
se dělá pravidelně, aby bylo možné účetně správně ukončit rok. Byl schválen i rozpočtový výhled na
roky 2020–2024, byť je otázkou, nakolik naše dnešní
kalkulace budou mít smysl, když vývoj ekonomiky
a daní lze tak dlouho dopředu těžko předvídat (tento
text jsem si poznamenal bezprostředně po zasedání  
a koronavirus ukázal, že to byla skoro prorocká slova, pozn. aut.).
Obecně závazné vyhlášky se dostaly znovu
na paškál kvůli tomu, že minule schválené vyhlášky okamžitě zastaraly, neboť stát vydal nové vzory
a bylo potřeba zahrnout drobné úpravy v nich stanovené. Na výši úhrad ani systému slev se však nic
nemění.
Zastupitelé následně schválili také smlouvu o převodu pozemku z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec, jedná se
o mez na levé straně vedle silnice na Věžky (v obci).
Předposledním bodem bylo schválení inventarizačních komisí. Poté se rozvinula ještě bohatá diskuse
ohledně v den zasedání obdržené zprávy od firmy

Biopas, která se zdráhá sbírat tříděný papír v pytlích
a požaduje zvýšenou úhradu. Zastupitelé chtějí svozy zachovat, jednak jako službu občanům, jednak
z důvodu zájmu o životní prostředí. Navíc zrušením
sběru by narostlo množství odpadu komunálního,
který je také drahý. Stát navíc vyjadřuje snahu zvýšit
procento recyklovaných odpadů, takže očekáváme,
že sběr podpoří. Nemělo by tak smysl jej nyní rušit
a za chvíli jej znovu zavádět.

O pozemku u lesa
aneb zastupitelstvo 24.2.2020
Zastupitelé se v únoru sešli zejména kvůli jednomu neodkladnému bodu, a tím bylo schválení další
smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových s báječnou zkratkou ÚZSVM. Jednalo se o pozemek p. č. 1298 v blízkosti Křenovského lesa, přímo v polní cestě, která vede po vrcholu
Větřáku od pomníku až do Věžek.
Vezměme to ale popořadě, protože na začátek se vždy rekapituluje, co bylo schváleno minule
a co bylo projednáno na radě. Rada zasedala 13. 1.
a pak 11. 2. Na prvním zasedání schválila dodatek
smlouvy s firmou Biopas o svozu papírového odpadu
(o tom jsme zde již psali, na trhu je přebytek sběrového papíru, neboť Čína jej, stejně jako dříve plasty,
přestala vykupovat. V Evropě zatím chybějí kapacity
na jeho zpracování, takže jej nikdo nechce. Nicméně pokud myslíme starost o životní prostředí vážně,
tak jsme povinni se o své odpady postarat. Naštěstí
to vidí i stát, a tak ačkoliv nyní budeme muset firmě
Biopas za svoz papíru platit, peníze by se nám měly
vrátit v poplatcích za recyklaci od EKO-KOMU. Nové
zpracovatelské provozy v ČR a v Německu by měly
být hotové do roka).
Pak se rada dozvěděla výsledek Tříkrálové sbírky
– celkem darovali laskaví občané 14 768,- Kč, z toho
11 598,- Kč ve Zlobicích a 3 170,- Kč v Bojanovicích.
Výtěžek odpovídá částkám vybraným v minulých
letech. Rada byla informována i o zahájení rekonstrukce komunikace od Řezníčkového k Rajčudě
(nebo Ohradě, chcete-li). Za zmínku stojí, že byly
zabudovány dvě kanalizační přípojky pro případ
budoucího možného připojení staveb na sousedním
obecním pozemku.
Na druhém zasedání byl schválen technický dozor
a koordinátor BOZP na stavbě, smlouva s E-ON
ohledně věcného břemene ve formě el. vedení kolem
poldru ve Zlobicích. Obec za něj dostane 59 tis. Kč.
Poté už zastupitelstvo přešlo k avizované smlouvě
s ÚZSVM a po krátkém úvodu s popisem historie
tohoto pozemku (jakýmsi řízením osudu se dostal do
vlastnictví obce Tištín, a od nich následně k ÚZSVM).
Celá „pomníková“ cesta je v rámci pozemkových
úprav navržena ke zpevnění. Bůh ví, zda se to kdy
bude realizovat, ale pokud ano, bude výhodné mít
pozemek ve vlastnictví obce. A zvláště, když je převod zadarmo.

Pak už následoval bod Informace, v němž byli nejprve zastupitelé zpraveni o proběhnuvší kontrole na
vyúčtování poldru. Paní hospodářka byla podarována
květinou, neboť kontrola konstatovala, že tak dobře
zaúčtovanou dotaci ještě neviděli (tu květinu dostala
nikoli od kontrolorů, nýbrž od paní starostky na zasedání, pozn. aut.).
S poldrem souvisela i další informace – ohledně výsadby zeleně. Proběhlo výběrové řízení, vítěz
nabídl cenu 1,7 mil. Kč. Výsadba by měla proběhnout na podzim, aby se dřeviny dobře uchytily.
Cena je výrazně nižší než předpokládaná, bude nutné zajistit kvalitní dozor, aby byla zajištěna kvalita
i následné péče po 3 roky. S minulými výsadbami
bohužel nemáme jen dobré zkušenosti. Obecně je
také problém se skladbou stromů – v době sucha
a klimatických změn je náročné, ne-li přímo nemožné
předpovědět jaké stromy sázet, aby vůbec přežily. Je
to otázka, se kterou si neví rady ani zkušení lesníci
a zahradníci.
Kupředu se hýbe i rekonstrukce rozhlasu, dostali
jsme již přidělené frekvence. Výměnu provede firma
Bártek rozhlasy do konce května. Dále byli zastupitelé
informováni, že rozbitá socha Panny Marie z Bojanovic byla již opravena, nainstalována bude až po zlepšení počasí. Oprava stála 0,5 mil. Kč a byla obci zcela
uhrazena z pojištění. Co se týče chodníku do Bojanovic, tak ten nyní závisí na rozhodnutí stavebního úřadu. Snad by mělo být v řádu několika měsíců.
Dále se diskutovala rekonstrukce objektu obchodu
v Bojanovicích a jeho odpadní jímka, zastávka v Bojanovicích, ulička k Lehkoživovému ve Zlobicích a návrh
TJ Sokol, aby obec převzala do vlastnictví zastřešení
na hřišti (jenže zatím není zapsáno v katastru, takže
dokud nebude, oficiálně neexistuje). Z těchto bodů
ale nevzniklo usnesení. Na úplný závěr paní hospodářka vznesla důraznou připomínku ohledně stočného. Aktuálně vybíraná částka 1,09 Kč/m3 je téměř
15krát nižší, než by bylo potřeba na samotný provoz
kanalizační sítě. Takže i samotný provoz obec dotuje
z jiných prostředků, a to vůbec není řeč o tvorbě fondu
obnovy, který přitom je ze zákona povinný. Tuto věc
je nutné v nejbližší době řešit. Podle kalkulace, kterou
paní hospodářka uvedla, by potřebná suma na osobu
a rok byla nikoli současných 50 Kč, nýbrž 750 Kč/rok/
osobu. Je třeba zmínit, že i když zastupitelé schválí
nižší poplatek, obec ty peníze stejně z rozpočtu bude
muset vydat, což v důsledku nemůže znamenat nic
jiného, než že se omezí jiné prospěšné investice.
František Lízal

„Hody, hody doprovody“
Ani v novém roce 2020 jsme v naší školce nezaháleli. 22. ledna se zde za účasti dětí z Mateřské školy Lutopecny konal karneval. Všechny děti měly nádherné masky,
a tak se v naší školce najednou objevilo několik princezen,
kovbojů, indiánů, policistů, ale také zvířátek a jiných kouzelných bytostí. Byla to nádherná podívaná a všechny děti
si karneval užily. V lednu a únoru naši školku opět navštívil pan Zdeněk Forejt se svým projektem „Zdravý úsměv
– Školička zubního zdraví“, aby děti hravou formou seznámil s tím, jak mají o své zoubky pečovat. 29. ledna se ve
školce uskutečnil „Dopraváček“, další interaktivní program
pro děti, tentokrát s tématem dopravní výchovy. Na měsíc
březen jsme měli naplánovány s dětmi ze třídy Sovičky dvě
návštěvy Muzea Kroměřížska s tématy – „Lidový rok“ a „Od
půčálky k lítečku“. Obě tyto návštěvy musely být zrušeny,
protože v měsíci březnu se začala zhoršovat situace ohledně koronaviru a z nařízení vlády musely být všechny hromadné akce do odvolání zrušeny.
V pondělí 16. března 2020 musela být naše mateřská
škola z personálních důvodů uzavřena. Vznikla spousta
spekulací, proč se naše školka zavřela. Bohužel se začala
šířit i poplašná zpráva, že se koronavirus objevil v naší školce. Důvod uzavření naší školy byl jiný. Zaměstnanci školky
jsou také lidi a mají své rodiny. Když naše vláda rozhodla
o uzavření škol a školských zařízení, musely zaměstnanci
školky zabezpečit péči o své děti. V době, kdy byl napsán
tento příspěvek, byla naše školka stále do odvolání uzavřena. Věřte mi, že není smutnější pohled než na zavřenou
školku bez dětí a dětského smíchu. Pevně věřím, že se tato
nelehká situace brzy začne lepšit a vše se postupně vrátí
zase do normálních kolejí. Jakmile se situace zase uklidní
a bude to možné, bude školka opět otevřena a já i celý
kolektiv školky se na Vás budeme těšit!
Přeji Vám v této nelehké době spoustu sil a pevné nervy. Věřím, že společně tuto situaci všichni zvládneme. Přeji
Vám krásné velikonoční svátky, i když letos budou trošku
jiné, než jak jsme zvyklí. Pevně věřím, že i tak si Velikonoce
užijeme v kruhu své nejbližší rodiny.
Mgr. Pavlína Kohoutková
ředitelka mateřské školy Zlobice

Rozhovor s předsedou
Agrodružstva Postoupky
Kvalitu života na vesnici do
značné míry ovlivňuje zemědělská
produkce v jejím bezprostředním
okolí. I v loňském roce jsme zažili
několik velmi horkých týdnů, kdy
jsme kvůli suchu sotva udrželi rostliny v našich zahradách při životě.
V médiích se občas setkáváme
s obviňováním zemědělců za údajné špatné hospodaření a zhoršování vodozádržné funkce půdy.
Zima byla velmi teplá a poměrně
suchá. Co to bude znamenat pro
letošní rok? Oslovili jsme předsedu Agrodružstva Postoupky Jana
Haška a poprosili jej o odpovědi
na několik otázek.
Jak byste ze svého pohledu
zhodnotil loňskou úrodu? Co vám
dělalo během roku největší starosti a co vás naopak potěšilo?
Loňská úroda byla přímo katastrofální, protože v celé oblasti
střední Moravy se rozšířil kalamitní výskyt hraboše polního, který
nám doslova úrodu sežral. V naší
oblasti docilujeme běžně u pšenice výnos 8 t/ha, loni byl výsledek
5,2 t/ha. Ve finančním vyjádření
škoda činí 5 mil. Kč.
Co očekáváte od roku 2020?
Odborníci předpokládají sucho –
jakým způsobem se na něj připravujete?
Sucho je velmi nepříjemné,
v poslední době byl nejhorší rok
2018, kdy jsme vlivem sucha

nevyrobili dostatek krmiv pro živočišnou výrobu, což se následně
projevilo snížením užitkovosti krav
asi o jeden litr.
I veřejnost si čím dál více uvědomuje dopady změny klimatu.
Jak vnímáte (jak se projevuje)
tento problém při hospodaření na
polích v okolí Zlobic?
Krajina   v okolí Zlobic je více
zvlněná než v okolí Postoupek.
Je zde více erozně ohrožených
pozemků, na kterých musíme hospodařit předepsaným způsobem.
V praxi to znamená, že zde pěstujeme více ozimů a vojtěšky, což je
z hlediska ochrany životního prostředí výhodné.
Zemědělci jsou obviňováni, že
používají příliš mnoho chemie.
Dalo by se ale v dnešní době
fungovat bez postřiků a umělých
hnojiv? Co by to znamenalo pro
výnosy a stav půdy? Co naopak
znamená dlouhodobé používání
chemických hnojiv?
Současné moderní zemědělství
nemůže dosahovat vynikajících
výsledků bez použití nezbytného
množství chemie. Důležité je, že
tyto látky jsou prověřené a my je
používáme předepsaným způsobem. Většina zemí v Evropě
používá chemie více jak Česká
republika, například Belgie 3x tolik
co my.  
Reaguje podle vašeho názoru
stát dostatečně na zhoršující se
sucho v krajině? Jaká opatření by
podle vás mohla pomoci (co se

dělá už nyní – např. dotace či kontroly) a co je potřeba k tomu, aby
je bylo možné provádět v praxi?
Možná vás překvapí, že jedním z nejdůležitějších opatření pro
udržení vody v krajině je udržení
a rozšíření chovu skotu. Každý chovatel produkuje hnůj nebo kejdu.
Půda, která je hnojena organickou
hmotou zadrží mnohem více vody.
Navíc chovatel skotu pěstuje vojtěšku, jetel nebo trávu což jsou
plodiny s největším protierozním
efektem.
A teď trochu z jiného soudku.
Mezi mladými je práce v zemědělství považována za něco nudného, představují si člověka v gumákách, který běhá po poli, během
žní se peče v traktoru a všude má
prach. Je to pravý obraz moderního zemědělství nebo je to úplně jinak? Jak vidíte budoucnost
zemědělství v ČR?
Budoucnost zemědělství vidím
optimisticky, protože člověk bude
jíst za všech okolností. Charakter
práce v zemědělství se změnil,
také se daří postupně zaměstnávat mladé lidi.
Je ještě něco jiného, o čem se
v médiích málo mluví a veřejnost
by o tom měla vědět?
Chtěl bych, aby lidé více konzumovali české potraviny, protože
ve většině případů jsou kvalitnější
než ty zahraniční. Navíc konzumací české produkce podporujete
české zemědělce a potravináře.
Děkuji za rozhovor.

Ve Zlobicích i Bojanovicích jsme
Jak bojovat se suchem, erozí
každý rok svědky splavování ornia klimatickou změnou?
Ačkoli si koronavirus po nějakou
dobu uzmul pro sebe téměř veškerou pozornost, nesmíme zapomínat na o něco pozvolněji působící,
ale neméně nebezpečný problém,
kterým je sucho a klimatická
změna. Rozhovor s předsedou
agrodružstva jsme sice pořídili
ještě před vypuknutím epidemie,
nicméně na jeho aktuálnosti se
tím nic nemění. Můžeme na něj
navázat článkem o možnostech
boje proti suchu a změně klimatu.
Díky vstřícnosti Mariana Jurečky, který Zloboji poskytl materiály
a fotografie k nástrojům, které
nyní mají k dispozici místní samosprávy, zemědělci i státní orgány,
si můžeme ukázat, jaké zbraně
máme v rukou.
Začít bychom měli položením
otázky: Co nás čeká? Jako zodpovědní lidé bychom se pro odpověď
měli obrátit na vědce. A ti se zcela
nevídaně shodují, že změna klimatu a její původ v nezodpovědné činnosti člověka jsou faktem.
Dále se ptejme, jaké jsou možnosti řešení? Co mohu dělat jako
zahrádkář, obyvatel, zastupitel či
starosta? A máme nějaké příklady
dobré praxe?
Zůstaneme-li nejprve na úrovni obcí, vidíme, že velkou pomocí
jsou tzv. komplexní pozemkové
úpravy. V jejich rámci byly i v naší
obci vyčleněny a posléze realizovány výsadby tzv. územních systémů ekologické stability – lidsky
řečeno pásů zeleně, které zadržují
vodu a brání smývání ornice. Aplikaci takových opatření můžeme
vidět na fotografiích.

ce, která nám často teče po hlavních silnicích až doprostřed obce.
To je projevem eroze půdy. Boji
s ní se věnuje Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půdy. Každou
erozní událost je třeba nahlásit (a
může to učinit kdokoli). Kontakty najdeme na: http://me.vumop.
cz. Tam můžeme nahlédnout
a například zjistit, že v loňském roce
byla ve Zlobicích nahlášena jedna
erozní událost – nános splavenin
a zanášení odvodňovacího zařízení z oblasti Hrubé pod Vinohrady
dne 13. 6. 2019. Je třeba opravdu
hlásit všechny takové události, aby
mohla být zavedena potřebná opatření.
Dalším z opatření pro zemědělce je stále vyšší vázání dotací na šetrné hospodaření. Velmi dobré zkušenosti jsou se zakládáním porostu
do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků, s tvorbou ochranných
pásů pro plodiny a s rozdělením půdního bloku na více plodin. V těchto
oblastech by bylo třeba v okolí Zlobic a Bojanovic přidat. Pomoci s tím
může moderní technika, která navrhne jakým způsobem provést výsev
(viz další přiložené obrázky s ukázkou zakládání porostu po vrstevnici)
a tento návrh lze nahrát rovnou do traktoru se
secím strojem.
A co můžeme dělat proti suchu na svých
zahradách? Především je třeba bránit vysychání půdy. Pokud možno nenechávat volný
nepokrytý povrch ornice. Doporučuje se mulčovat – kolem stromů navrstvit např. suchou trávu v dostatečně velkém kruhu – ideálně podle
velikosti koruny. Dále volit suchu odolné rostliny. Tím nemyslíme nasadit si do zahrady kaktusy. Můžeme pěstovat třeba rozmarýn, krásné
kokardy nebo levandule. Z ovocných stromů se
dnes vysazují fíkovníky, granátová jablka nebo
olivovníky. Když pěstujeme tradičnější stromy,
jako například jabloně, zapomeňme na slabě
rostoucí podnože, které dříve byly tolik populární pro rychlý nástup plodnosti. Kvůli odolnosti
suchu se nyní doporučují naopak vysokokmeny,
byť nemusí být tak snadno k sehnání. Budeme

Jak jiné obce řeší čištění
odpadních vod?

se snažit vám na stránkách Zloboje postupně přinášet další tipy pro
pěstování ve zhoršujících se podmínkách.
F. Lízal s přispěním Mariana
Jurečky (KDU-ČSL)

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 proběhla
na faře ve Zlobicích krátká beseda
s prezentací a diskuzí nad tématem soustavy domovních čistíren
odpadních vod, kterou realizovali v obci Starkoč na Čáslavsku.
V minulém čísle Zloboje jste mohli
číst článek převzatý z časopisu Priorita „Vodu ve Starkoči čistí soustava domovních čistíren odpadních
vod“, kde se celý záměr představil
a vyzdvihlo se mnoho kladných
závěrů, které toto řešení pro tuto
středočeskou obec přinesly.
Obec Starkoč uspořádala seminář. Já měl tu možnost se tohoto
semináře účastnit a získat tím podklady a informace k naší besedě.
Na prezentaci jsem připravil
přehled principů čištění odpadní
vody; různé možnosti pro obce,
jak s tímto úkolem naložit; legislativní postup schvalování projektu; financování ze Státního fondu
životního prostředí; finanční rozvahu zmíněné obce Starkoč; přípravu a průběh realizace soustavy
DČOV. V prezentaci zaznělo, že
Starkoč (133 obyvatel) byla obec
bez jakékoliv kanalizačního systému, náklady na centrální čistírnu a celou kanalizační síť by byly
finančně neúnosné, docházelo ke
zhoršování kvality vody ve studních, a že se obec rozhodla s podporou úřadů pro toto stále netradiční řešení.
Proběhla pak i společná diskuze
o tom, jakým směrem se lze ubírat
u nás a zda je naše obec jak legis-

lativně, tak i technicky na řešení
čištění odpadních vod připravena.
U nás je v novém uzemním plánu, a i v plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací, navrženo řešení centrální. Tedy předpokládá se výstavba dvou samostatných čistíren –
jedna pro Bojanovice a jedna pro
Zlobice. S výstavbou samozřejmě
souvisí nutná rekonstrukce a doplnění kanalizační sítě, která je na
mnoha místech ve značně dezolátním stavu a lze očekávat havarijní
stavy. V rozpočtu obce se netvoří rezervy ani se nevytváří fond,
který by se odpadní vody dotýkal.
Mnozí nevědí, kam voda ze septiků a žump odtéká a v jakém stavu
je pak voda podzemní (tj. ve studnách) a voda povrchová ve Věžeckém potoce. V blízké budoucnosti
je předpověď navýšení stočného,
které nyní činí 50 Kč na osobu na
rok. Ještě před zahájením projektu, který by v naší obci zlepšil životní prostředí, by bylo nutné prosadit
navýšení tohoto poplatku. Výši
ročního příspěvku si osobně sám
za sebe dovolím odhadnout na
6000-10000 Kč za rodinný dům,
a to v závislosti na počtu lidí
v domě či podle průměrné spotřeby pitné vody. Určitě se k tomuto
tématu budeme muset zanedlouho vrátit.
Pokud by byl zájem z řad občanů
se o tématu čištění odpadních vod
na venkově dozvědět více nebo
máte-li vlastní názor na stav v naší
obci, uvítám, když se ke mně či
zastupitelům tyto názory dostanou.
R. Luzar
radek.luzar@gmail.com

Karneval 2020
Letošní dětský karneval se nesl v duchu her
a dobré zábavy. I přes mnoho nemocných dětí se
sešla spousta princezen, kovbojů, superhrdinů
a dalších krásných masek. O hlavní program se
postaral zejména zkušený moderátor, kterého jsme
si jako minulý rok přizvali na pomoc. Měl pro děti
připraveny hry se spoustou rekvizit a také zábavné
soutěže o sladké odměny. Vzduchem létaly konfety a sálem se nesl dětský smích. Vystoupení si
připravila i taneční skupina Lucky While. Předvedli

Ze života TJ Sokol
Fotbalový rok 2020 nám začal
hned první neděli v lednu, kdy
jsme se zůčastnili turnaje st. žáků.
Přihlásili jsme dva týmy, jeden hrál
dopolední zápasy a druhý bojoval
v odpoledním rozlosování, takže
někteří si zahráli od rána do večera.
Po 14 dnech se uskutečnil také
odpolední turnaj ml. žáků, hrající
se podobným způsobem, kdy si
hráči více zahrají.
Dne 8. 2. 2020 se uskutečnila
VH TJ ve Věžkách. Sraz pro žáky
byl netradičně již ve 13.30 a po
převlečení začínal ve 14.00 trénink, jehož hlavní náplní byl turnaj
žáků a rodičů. Počasí nám oprav-

nejen několik tanečních vstoupení, ale jeden z „tanečků“ naučili i děti. Nechyběla ani tombola se spoustou
krásných cen.
Chci touto cestou poděkovat paní ředitelce a učitelkám z naší školky, které nám velmi pomohly s oslovením sponzorů a vyhlášením tomboly. Díky patří také
členům skupiny Lucky While a všem našim členům
i nečlenům, kteří s karnevalem pomáhali.
Závěrem chci v této těžké době popřát všem pevné
zdraví a dobrou náladu. Doufám, že se v hojném počtu
sejdeme na karnevale 2021.
V. Coufalík

du přálo a všichni si to moc užili.
Ostatní členové a hosté se sešli
na 17. hodinu a především diskuze ohledně dorostu nám ukázala
další možné komplikace s jejich
založením a přihlášením družstev
do podzimních utkání. VH pověřila
výbor oddílu sjednáním bezúplatného převodu části majetku TJ na
obec Zlobice. Všem přítomným
děkuji za účast.
Následující den se ve Starém
Městě v areálu 1. FC Slovácko
uskutečnilo doškolení trenérů.
Zúčastnili se všichni trenéři mládeže a jako vždy jsme se něčemu
přiučili a také si připomněli některé
zásady, na které se rádo zapomíná. Všechny velmi potěšilo zamě-

ření na praktické ukázky na hřišti
namísto teorie v učebně.
V sobotu 22. 2. se konal masopustní průvod, kterého se po velmi dlouhé době zůčastnil i Sokol
(i my, „husákovy děti“, to pamatujem jen z fotek po rodičích). Akce
se podařila. Pro ty, kdo chodili
poprvé, to bylo překvapení.
V tomto odstavci jsem chtěl
všechny seznámit s průběhem
brigády a s tím, co se chystá na
jarní část soutěže, bohužel situace
nám to nedovolila. Rozpis zápasů
uvedeme v nejbližším možném
termínu, jakmile bude jasné, kdy
se začne hrát.
S přáním hezkého jara
Ant. Večerka
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