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Vážení čtenáři,
pomalu končí neklidný a na události bohatý rok 2019. Leden začal přistáním čínské měsíční sondy Čchang-e
4 jako první v historii na odvrácené straně Měsíce, 24. a 25. května proběhly volby do Europarlamentu,
15. června složila Zuzana Čaputová prezidentskou přísahu a stala se první prezidentkou Slovenska, v tomtéž
měsíci se v Praze na Letné konala největší protivládní demonstrace od roku 1989. V srpnu jsme byli svědky
velkých požárů v Brazílii a na Sibiři, zatímco v Indii došlo k rozsáhlým záplavám se stovkami mrtvých. V říjnu
provedlo Turecko vojenský výpad na Kurdské území na severu Sýrie. Ve stejnou dobu byl dostavěn poldr
ve Zlobicích. V listopadu se konala další velká demonstrace v Praze na Letné. V prosinci jsme slavnostně
rozsvítili stromečky ve Zlobicích i v Bojanovicích.
Proč to vše připomínám? Abychom si uvědomili, jaká smršť informací se na nás dennodenně valí a kolik
z nich projde naší hlavou a zdánlivě nezanechá stopu. Zpracovat to množství událostí, které se k nám dostávají, je stresující. Mnoho lidí nakonec rezignuje a přestane sledovat zprávy. Jenže novinky se hrnou z Facebooku a jiných sociálních sítí, nedá se před nimi utéct.
V rámci duševní očisty přeji nám všem, abychom čas Vánoc strávili bez nervů v kruhu rodiny a mohli se
soustředit na úplný opak efektně podaných bombastických zpráv. Před dvěma tisíci lety kdesi v zapadlém
městě v chlévě na seně přišlo na svět dítě. Nepotřebovalo reklamu ani PR agentury a přesto způsobilo obrovskou změnu v životech mnoha lidí. Zkusme vánoční čas využít k zamyšlení nad tím, co je v našich životech
podstatné. Nezapomeňme, že ne ten, kdo nejhlasitěji křičí, ale ten, kdo je upřímný, opravdový a mnohdy
docela
tichý, si zaslouží naši pozornost.								
									
František Lízal

Hasičské oslavy
Rok 2019 byl pro náš sbor hodně významný, oslavili jsme 100
let od založení sboru, proto jsme
hned v lednu začali s organizací
oslav, které se odehrály na hody
ve Zlobicích. Dále se pořád řešil
nákup nového zásahového vozidla
Iveco, které nahradilo již zastaralé
vozidlo Tatra 805, jelikož toto již
neprošlo technickou kontrolou.
Za nákup tohoto vozidla bych
chtěl ještě jednou poděkovat celému zastupitelstvu v čele s paní
starostkou.
Kromě chystání oslav, jsme se
zúčastnili i v roce 2019 několika
pravidelných akcí. Po první lednové členské schůzi, kde jsme
si připomněli plán práce na rok
2019, jsme objeli valné hromady
okolních sborů. Jako poslední byla
schůze okrsku. V únoru bylo naší
další akcí vodění medvěda ve Zlobicích. Na začátku března jsme
uspořádali tradiční sběr železného šrotu v obou obcích. Dne 8. 5.,
na oslavy osvobození naších obcí,
jsme byli součástí průvodu na hřbitov, kde naši členové nesli věnec
k pomníku padlým rumunským
vojákům, kteří položili své životy při osvobozování obou obcí za
2. světové války. Dále jsme v květnu vezli výzbroj do firmy THT
Polička, aby nám ji zabudovali do
nového hasičského auta. První

kolo požárního sportu byla naše
první soutěž v požárním útoku,
kterou pořádalo SDH Bezměrov.
První kolo bylo spojeno i se soutěží
o dřevěnou putovní proudnici
v rámci hodových oslav v Bezměrově. Další hodové soutěže v okolních obcích následovaly až do
našich domácích oslav.
Dne 5. 7. 2019 začal pro náš
sbor den „D“. V brzkých ranních
hodinách jsme se sešli u zbrojnice a mohly začít celodenní oslavy
100 let založení sboru. Ještě než
jsme vyšli v průvodu, byl našemu
sboru věnován z rukou paní starostky Šiškové nový prapor. Poté
vyšel průvod za doprovodu kapely
na hřbitov, kde jsme položili kytky
na hroby zesnulých členů našeho
sboru. Ze hřbitova zamířil průvod
do kostela sv. Cyrila a Metoděje
ve Zlobicích, kde byla mše svatá
a svěcení nového praporu. Po
skončení mše svaté jsme se přesunuli před hasičskou zbrojnici a tam
pan farář požehnal našemu novému zásahovému vozidlu. Program
pak dále pokračoval slavnostní
schůzí, kde se mimo jiné rozdávaly ocenění a poděkování členům
sboru a hostům.
Během oslav byla před zbrojnicí
vystavena naše technika. Po skončení schůze jsme se všichni přesunuli na hřiště, abychom zhlédli
ukázku staré techniky Šelešovic,

se kterou stříkali i naší mladí hasiči. Jako další bod programu jsme
měli možnost vidět profesionální
hasiče z HZS Kroměříž, při vyprošťování osoby z vozidla po dopravní nehodě. Byl to pěkný zážitek pro
všechny přihlížející. Jako poslední
bod oslav byl ukázkový zásah naší
jednotky SDH s novým vozidlem.
Po celou dobu oslav nám na hřišti hrála k poslechu a tanci kapela
Morkovčanka. Po skončení oslav
se náš režim vrátil do zajetých
kolejí.
V měsíci srpnu jsme si dopřáli volno a pravidelné schůze se
nekonaly. Po prázdninách se soutěžím již intenzivně věnují pouze
mladí hasiči. Mimo běžnou hasičinu náš sbor prováděl běžnou údržbu na technice a úklid ve zbrojnici a blízkém okolí. Ke konci roku
jsme opět zkontrolovali celkový
stav naší techniky, abychom byli
i příští rok připraveni na případný
výjezd. Poslední akce letošního
roku bude valná hromada v KD
Měrůtky, kde si celý rok zhodnotíme a popřejeme si vše nej do toho
nového. Závěrem mého krátkého
zhodnocení roku 2019 bych Vám
všem chtěl také popřát vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku 2020.
Radek Joura,
starosta SDH Zlobice

Ohlédnutí do budoucnosti
Vůně jehličí pomalu přehlušila
vzpomínací náladu, kterou byl prodchnut celý letošní listopad. Než
ale vzpomínky úplně odložíme do
šuplíčku, kde budou uloženy do
příštího výročí sametové revoluce,
pojďme se k nim ještě jednou vrátit.
Ne kvůli samotnému vzpomínání
a protože se to při výročí tak nějak
patří, ale spíš proto, abychom se
zamysleli nad tím, kam se chceme
vydat v letech příštích.
Ať už si to uvědomujeme nebo
ne, společná minulost a prožité
události ovlivňují naše myšlení.
Naše minulá očekávání, naděje
a zklamání nám buď mohou vězet
na noze jako železná koule, nebo
nás mohou inspirovat ke smělým
myšlenkám, které nás posunou
vpřed. Mám bohužel silný pocit, že
naše společnost si zvolila tu kouli.
Fascinovaně na ni hledíme, oči od
ní odtrhnout nemůžeme, bojíme
se byť jen na chvíli pohlédnout na
modrou oblohu.
Budu konkrétnější. Máme pocit,
že nás politici po revoluci zklamali. Dali jsme jim důvěru, když
nám slíbili, že přijde demokracie
a budeme se mít líp, budeme mít
platy jako v Německu, budeme
mít plné obchody, budeme cestovat kam se nám zachce… Ale
pak jsme pozorovali, že se to vyvíjí
strašně pomalu. Máme sice lepší
platy, zboží víc než dost, cestovat
nám nikdo nebrání. Jenže jako
v Německu to pořád není. A tak
volíme politiky, kteří nám slíbí, že
s nimi nám teď už opravdu bude
líp. Čas běží a ono je to pořád stejné, ne-li horší. Zdá se, že slušný
člověk nemůže poctivě vydělat
peníze, aby si mohl dovolit vše,
co by chtěl, zatímco jiný podvádí,
a nic se mu za to nestane. A tak
opět obviníme „ty nahoře“.
Chtělo by to nějaký recept, který
nás z toho konečně vytáhne. Myslím, že existuje. Jen nepatří k těm
nejsnadnějším a nedá se v něm
improvizovat ve stylu Ládi Hrušky. Když je tam parmazán, tak
tam budeme muset dát parmazán,

a ne Eidam. První a nejdůležitější
věc bude konečně zapomenout na
nevolnickou mentalitu, na shrbená
záda a snahu ani o milimetr nevyčnívat. Zapomenout na dělení na
„ty nahoře“ = politiky a „nás dole“
= „obyčejné“ občany. Nic takového
totiž neexistuje. Každý z nás spolu se svobodou vyjadřovat názory
dostal i svobodu účastnit se politického dění. A pokud na to rezignujeme, nemůžeme se divit, že ti
nečestní volného prostoru využijí
ve svůj prospěch. Pokud si budeme říkat, že všichni politici jsou
nepoctiví a slušný člověk mezi ně
nejde, tak se nic nezmění. Za prvé
není pravda, že by všichni politici byli nepoctiví. Troufnu si tvrdit,
že většina z nich poctivě pracuje
a snaží se o prospěch svých voličů. A že politika je pořádně tvrdá
práce. Kdo si to nezkusil, ten nemá
ani představu. Problematický
obraz politiky v médiích je záludně
skryt v samotném jejím principu.
A projevuje se zvláště v situaci,
kdy společnost očividně nesdílí
společné etické zásady. Připomeňme si, že jednotlivé politické
proudy (strany) zastupují skupiny
občanů s různými potřebami. Role
politiků je dělat mezi těmito potřebami rozumné kompromisy. Často
s tím kompromisem ale není spokojena ani jedna strana. Do médií
se pak dostanou stesky na špatné
rozhodnutí. Vše ještě zesílí sociální sítě tím, jak jitří emoce, kdo křičí
hlasitěji, má více lajků. Ten, kdo
chce věcně analyzovat, toho nečte
nikdo, protože je to moc dlouhé
a nudné.
Zlepšení přijde až tehdy, když
se lidé budou o politiku skutečně zajímat, sledovat ji dlouhodobě a aktivně se jí účastnit. Žádný
lepší systém než politické strany
k tomu podle mě není. Jen strany
s početným členstvem mohou být
zárukou toho, že v nich nákupem
černých duší nezíská vliv bohatý
podnikatel, který si přivede své lidi,
a ti budou rozhodovat podle jeho
pokynů. Pokud bude aktivní členská základna, tak ti lidé ani nebudou mít šanci na zvolení, případně

po svém selhání budou donuceni
k rezignaci. Někdo říká, že stačí
být aktivní mimo politické strany
– občas udělat demonstraci, psát
petice a podobně. Jenže nestačí.
Je třeba mít servis, mít dlouhodobou výdrž, mít zkušené kolegy, mít
pevnou organizační strukturu.
Další nezbytnou součástí receptu je kvalitní školství. Jen vzdělaní
občané, kteří znají principy volebního systému, zastupitelské demokracie, fungování státu a dějiny
nesednou na lep kdejakému hokynáři s populisticky jednoduchými
řešeními všech problémů. O tom,
že by na školství mělo jít daleko
více peněz, aby učitelství šli studovat ti nejnadanější a nejschopnější, o tom nechce spousta lidí
ani slyšet. Ale bez toho se z místa
nehneme.
Poslední část tohoto zamyšlení
musím, jako již tradičně, věnovat
prostředí, v němž žijeme, a stylu,
jakým se ke svému okolí chováme.
Ať už chceme do politiky vstoupit
nebo ne, pokud vůbec chceme
mít nějakou budoucnost, musíme
urychleně začít napravovat škody
na přírodě. Naše kdysi tak krásná, úrodná a zdravá (jenže to už
si nikdo z nás nemůže pamatovat, jak je to dávno) Haná je dnes
vyprahlá, voda ze studní je plná
chemikálií a nedá se pít, z polí mizí
úrodná ornice i zvěř a rostliny.
Je nám to jedno? Smířili jsme se
s tím? Nebo se jen bojíme narovnat záda a chtít to, na co máme
právo? Už se bojíme jen pomyslet
na to, že by vzduch mohl být čistý,
aby se dal dýchat? Že by se voda
z potoka dala pít?
Jediným řešením je konečně se
ozvat, začít se hlásit o svá práva a aktivně se zapojit do řešení.
Ano, je to pracné, bude proti tomu
odpor, zkrátka nelze slíbit nic jiného než krev, pot a slzy. Ale když
chceme něco lepšího, nemůžeme
čekat, že nám to spadne samo do
klína. Takže buď to zkusíme, anebo zase shrbíme záda a sklopíme
oči k té kouli na noze.
František Lízal

Z jednání zastupitelstva
Krátké zastavení na konci
léta, aneb zastupitelstvo
16. 9. 2019
Program zasedání zastupitelstva dne 16. 9. 2019 byl poměrně
stručný, kromě tradičních bodů,
které se probírají pravidelně,
obsahoval jen dva další body, a
to 1) žádost o odprodej obecního
pozemku podaná p. Hebnarem, a
2) řešení rezignací z výboru SAZA a
reorganizace Sboru pro občanské
záležitosti. Před začátkem jednání
složila slib nová zastupitelka, Ing.
Denisa Fojtů, která nastoupila po
rezignaci paní Michaely Kulíškové
(a následně paní Pavly Borovkové, která byla 1. náhradnicí) z kandidátky „Za naše obce“.
Nejprve zmíněné tradiční a stálé
body – jinak řečeno kontrola minulých usnesení a informace z rady
obce. Práce na přípravě projektu
pro víceúčelový dům v Bojanovicích (dnešní obchod a knihovna)
byly přerušeny z důvodu nemoci
projektanta. Paní starostka předpokládá, že po uzdravení se bude
pokračovat. V MŠ byla provedena
výmalba – cena byla 37 tis. Kč.
Pan Ing. Luzar vyjádřil pochybnosti nad výhodností zvoleného
postupu (cena je sice nižší než
nabídky jiných firem, ale rozsah
prací je menší – těžko se to srovnává), paní starostka mu oponovala.
Ing. Luzar konstatoval, že jemu se
výběr firmy zdál netransparentní.
Zastupitelé byli informováni o rezignaci ředitelky MŠ paní Kulíškové. Na její post byla do doby ukončení výběrového řízení jmenována
Pavlína Kohoutková.
Byla schválena dotace na komunikaci na Přihlásku (od silnice kolem
Řezníčkového a Hrušákového
u Ohrady). Je třeba ve výběrovém
řízení vybrat stavební firmu. Práce
nejspíše začnou až na jaře.
Rada podepsala dodatek ke
smlouvě o svozu odpadů – z důvodu špatné situace na celosvětovém trhu s plasty a rostoucím
mzdám, požaduje Biopas platby
za svoz pytlů tříděného odpadu (přesněji řečeno papír odváží

zdarma, za plast začneme platit).
Naštěstí obec dostává za třídění
peníze zpět od společnosti Ekokom. Třídění má smysl zejména
kvůli životnímu prostředí. Nicméně
je třeba tlačit na celostátní politiky,
aby se na tento problém zaměřili.
Naše společnost stále produkuje
nesmyslně vysoké množství odpadů. Je třeba s tím něco dělat.
Pak došlo na žádost p. Hebnara. Paní starostka uvedla, že došlo
k nečekanému vývoji – p. Hebnar
již okolní pozemky prodal novému
majiteli. Zastupitelé naznali, že jistě nebude mít zájem nyní odkup
realizovat a další diskuse je bezpředmětná.
Poté se řešily rezignace z výboru SAZA. V uplynulém období
z osobních důvodů rezignovaly
p. Sedláčková a p. Vlčková. Po
nedávné rezignaci předsedkyně,
p. Kulíškové, také výbor neměl
předsedu. Zastupitelé tedy po diskusi přistoupili na návrh Františka
Lízala sloučit výbor SAZA a Sbor
pro občanské záležitosti. Nový
název bude Sbor pro občanské
a kulturní záležitosti. Diskutovala se také otázka činnosti – pan
Tomáš Vrtal navrhoval zaměřit se
i na střední generaci, např. zavést
sousedské grilovačky. Dana Brhelová navrhla, že gratulace si vezme na starost sociální výbor. Pan
David Skřipec hodnotil současné
akce, účast na nich a konkurenci z
Kroměříže a jiných obcí. Lidé jsou
dnes zvyklí na absolutní servis,
sami se nechtějí zapojit, ale očekávají vše připravené dokonale
někým jiným. Rozvinula se bohatá
debata.
V závěrečných informacích
a diskusi zaznělo: Za odpady celkem za min. rok bylo
zaplaceno 593 tis. Kč,
pro výpočet poplatku se ovšem nedá
vše započítat, takže
započitatelná
část
je 332 tis. Po rozpočítání na obyvatele
vyplývá, že asi nebude nutné poplatek za
odpady pro příští rok
navýšit. Bude povin-

né čipování psů – pes, který nebude mít čip, nebude očkován. Čip
bude stát v řádu stokorun.
Územní plán prošel řízením na
kraji, drobné formální nedostatky byly odstraněny. Pořizovatel
ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na
veřejné zájmy návrh rozhodnutí
o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu
územního plánu (viz. § 53 Zákon
č. 183/2006 Sb. Zákon o územním
plánování a stavebním řádu).
Poldr ve Zlobicích je téměř
dokončen, funkci plní už od léta.
Dokončen bude do konce října
(v úterý 17. 9. byl kontrolní den).
Za archeologický průzkum se bude
muset doplatit kolem 150 tis. Kč.
Roztržený pytel s dotacemi
a schválený územní plán, aneb
zastupitelstvo 25. 10. 2019
Myslím, že většina občanů bude
s výsledky jednání zastupitelů
spokojena. Téměř nekonečný příběh územního plánu se přeci jen
dočkal svého rozuzlení v podobě
schválení zastupitelstvem. Současně byl oznámen úspěch žádostí o dotace na 3 různé projekty
(u jedné ovšem předběžně).
A nakonec přišlo na řadu obvykle nepříliš radostné téma obecně
závazných vyhlášek, které stanovují občanům poplatky, nicméně
vypadá to letos docela slibně.
Vezměme to popořádku. Prvním
úkolem byla volba předsedy nově
vznikajícího Sboru pro občanské
a kulturní záležitosti. Stal se jím
pan Vlastislav Coufalík. Poté byl
zastupitelům předložen návrh roz-

počtu, v nejbližších dnech bude
probíhat připomínkování, aby mohl
být na příštím zasedání 9. 12.
schválen. Zatím je navržen jako
schodkový s tím, že deficit bude
hrazen ze zůstatku na účtu (díky
dobrému hospodaření v minulých
letech máme dostatek prostředků). Příčinou schodku jsou plánované investice v příštím roce.
Zastupitelé měli v předchozím týdnu možnost si prostudovat návrh Opatření obecné povahy, jímž se vydává územní plán
a v němž byly také vypořádány
všechny námitky a požadavky. Na
samotném zasedání pak už kolem
územního plánu nebyla velká diskuse a Opatření obecné povahy
bylo schváleno. Je to dobrá zpráva pro mnoho občanů, kterým
zastaralý původní plán bránil realizovat jejich stavební záměry, i pro
samotnou obec, protože umožní
snazší žádání o dotace na rozvoj
obou vesnic.
Před několika dny schválila
poslanecká sněmovna novelu
zákona č. 565 o Místních poplatcích, což vneslo trochu vzruchu
do všech městských a obecních
úřadů, neboť to ovlivní prakticky
všechny Obecně závazné vyhlášky
(OZV) týkající se poplatků. Zastupitelé tak dostali k připomínkování
návrhy tří OZV: O systému sběru
a svozu odpadu, o místním poplatku za odpady a o poplatcích za
psy. Nově se řešil sběr oleje – kolik
bude nádob a kde budou umístěny
(nádoby budou černé a vypadá to,
že bude 1 v Bojanovicích a 4 ve
Zlobicích na místech, kde už nyní
nádoby na odpady jsou). Plánuje
se i sbírat plechovky, ale to zatím
v OZV nebude, protože se zadrhl nákup kontejnerů, takže pravděpodobně bude v průběhu roku
následovat „novela“ OZV o systé-

mu sběru odpadu.
Co se týče těch avizovaných dotací, tak zaprvé
uspěl projekt na místní
komunikaci na Přihlásku ve
Zlobicích (kolem ohrady k
silnici). Celková částka na
stavbu silnice by měla být
3,5 mil. Kč, dotace bude
cca 2,4 mil Kč. Hotovo by mělo být
do 30. 6. 2020, začne se ale až na
jaře – stavební firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, už pro
letošek nemá kapacitu. Kanalizaci pod silnicí si obec bude muset
hradit ze svého – to vysvětluje
část toho rozpočtového schodku
na příští rok.
Druhá dotace je na výsadbu
zeleně kolem poldru ve Zlobicích, to bude celkem za 4,2 mil
Kč (dotace 3,3 mil Kč). Tato akce
má význam jak z hlediska opatření proti povodni, tak i jako opatření
proti suchu a bude naším malým
příspěvkem za zlepšení životního
prostředí. Bude osázena plocha
kolem 2,3 ha. Samotný poldr je
dokončen, již proběhla kontrola
z Vodoprávního úřadu.
Poslední dotace (zatím jen
s předběžným avízem schválení)
se týká protipovodňových opatření, v jejichž rámci bude pořízen
digitální povodňový plán a také
nový rozhlas. Současnému systému dosluhují baterie a je tak nejvyšší čas na rekonstrukci. Snad
to tedy opravdu dobře dopadne
a dočkáme se konečně kvalitnějšího poslechu.
Na závěr jednání diskutovali
zastupitelé na popud Ing. Luzara
o tom, zda má smysl nyní nechat
zpracovat plány na kanalizaci
obou obcí včetně ČOV. Z diskuse
vyplynulo, že je velké nebezpečí, že do projektu vložené peníze (může být až kolem 1 milionu
korun) přijdou vniveč, neboť na
realizaci peníze nejsou a mezitím
dokumentace zastará, pozbyde
platnosti a bude se muset platit
nový plán. Rozhodování je těžké,
protože obecně (u všech investičních akcí) je třeba mít připravené
plány, protože když se pak objeví vhodný dotační titul, není už

čas na vypracovávání projektu, a
kdo jej nemá, nemůže ani žádat
o dotaci. K tématu kanalizace pak
paní hospodářka podotkla, že jsme
z několika stran kritizováni, že vybírané stočné je velmi nízké a místo
toho, abychom tvořili fond rozvoje
a obnovy kanalizace, nestačí nám
vybrané prostředky (kolem 30 tis.
Kč) ani na běžné výdaje spojené
s kanalizací (letos kolem 100 tis.
Kč – většina na povinné laboratorní rozbory). Paní starostka zmínila,
že v diskusích občané kanalizaci
nepovažují za palčivý problém, spíše je zajímá obnova staré hospody. K tomu František Lízal doplnil,
že zastupitelé jsou ovšem povinni
zajistit údržbu. V případě havárie
by se hněv občanů snesl na hlavy zastupitelů a na hospodu by si
nikdo nevzpomněl.
Na dotaz F. Lízala ohledně
chodníku do Bojanovic byli zastupitelé informováni, že v nejbližších
dnech by měly být konečně podepsané poslední smlouvy s vlastníky pozemků a hned na to by měla
následovat žádost o stavební
povolení.
Jednání zastupitelstva 9. 12.
proběhlo již po uzávěrce Zloboje.
Reportáž z něj proto přineseme
v příštím čísle.
František Lízal

Ze sociálního výboru
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání ZloBoje Vám přinášíme první část informací o sociálních službách poskytovaných ve
správním obvodu ORP Kroměříž,
tentokrát věnovanou pečovatelské službě, odlehčovací službě,
domovům pro seniory a domovům
se zvláštním režimem. Každé zařízení může mít trochu odlišný okruh
osob, kterým své služby poskytuje, např. z hlediska věkové kategorie, typu postižení či třeba místní
působnosti, proto je třeba se vždy
informovat u konkrétního poskytovatele, případně si informace zjistit
na jeho webových stránkách. Veškeré informace o poskytovatelích
sociálních služeb ve Zlínském kraji
naleznete na webových stránkách
www.socialnisluzbyzk.cz.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba slouží k pomoci občanům v jejich domácnosti, případně se poskytuje v zařízení služby (ve vymezeném čase,
bez ubytování). Je určena klientům, kteří mají sníženou soběstačnost a nemohou se o sebe postarat bez pomoci jiné osoby. Pečovatelky mohou pomoci např. s provedením hygieny, polohováním i pohybem, oblékáním, podáním jídla, ostříháním nehtů, nákupem,
vyzvednutím receptů u lékaře, úklidem domácnosti, péčí o prádlo apod.
● Charitní pečovatelská služba, Malý Val 1552, Kroměříž, tel. 573 333 405, 734 237 839, www.kromeriz.charita.cz
● Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú., Nitranská 4091-2/11, Kroměříž (1. patro), tel. 573 341 700, 777 749 027,
www.pecovat.cz
● Pečovatelská služba Chropyně, nám. Svobody 29, Chropyně, tel. 573 355 172, 724 184 631, www.muchropyne.cz
● Pečovatelská služba Koryčany, Zámecká 457, Koryčany, tel. 571 165 332, 601 537 397, www.dpskorycany.ic.cz
● Pečovatelská služba Decent Hulín, p. o., Nábřeží 1314, Hulín, tel. 573 352 555, 737 018 289, www.decent.hys.cz
Odlehčovací služba
Cílem odlehčovací služby je poskytnout pečujícím osobám možnost odpočinku při péči o své blízké, umožnit jim zajistit si své
osobní záležitosti, odjet na dovolenou apod. Terénní odlehčovací služby se poskytují uživatelům v jejich domácím prostředí, ambulantní forma se poskytuje v zařízení sociální služby (ve vymezeném čase, bez ubytování). Pobytová odlehčovací služba představuje
dočasné ubytování, podporu a pomoc osobám vyžadujícím péči jiné osoby, o které je jinak pečováno doma.
● Odlehčovací služba Sociálních služeb města Kroměříže, terénní služba Chůvičky, K. Čapka 3333, Kroměříž (budova DOZP Barborka), tel. 602 659 671; pobytová služba, K. Čapka 3333, Kroměříž (budova DOZP Barborka), tel.
720 998 430, www.sskm.cz
● Odlehčovací služba Cetechovice (Charitní dům pokojného stáří), pobytová služba, Cetechovice 71, tel. 573 368 071,
731 604 573, www.kromeriz.charita.cz
● Odlehčovací služba Decent Hulín, p. o., terénní služba, Nábřeží 1314, Hulín, tel. 573 352 555, 737 018 289,
www.decent.hys.cz
Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem
Jedná se o pobytové služby poskytující dlouhodobé ubytování, stravu, péči, pomoc a podporu osobám, které nemohou zůstat ve
svém přirozeném prostředí pro sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a v případě domovů se zvláštním režimem z důvodu
chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a dále z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí.
● Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo náměstí 159, Kroměříž, tel. 573 500 712, 601 122 192, www.sskm.cz
● Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem U Moravy, Erbenovo nábřeží 4262/2b, Kroměříž, tel. 573 503 959,
725 889 641, www.sskm.cz (cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem jsou osoby trpící demencí)
● Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Vážany, Lesní 299/54, Kroměříž, tel. 573 503 762, 601 122 193,
601 084 801, www.sskm.cz (cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem jsou osoby trpící demencí)
● Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781, Kroměříž, tel.
573 514 975, 722 064 402,
www.sskm.cz (cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem jsou osoby trpící demencí)
● Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská 77, Koryčany, tel. 571 165 332, 601 537 397, www.dpskorycany.ic.cz
● Domov pro seniory Starý mlýn Prasklice, Prasklice 142, tel. 775 761 502, 739 233 091, www.dpsstarymlyn.cz
● Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Pačlavice, Pačlavice 6, tel. 573 372 012, 727 982 762,
www.socialnisluzby.obecpaclavice.cz (cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem jsou osoby trpící demencí)
● Charitní dům pokojného stáří, domov se zvláštním režimem, Cetechovice 71, tel. 573 368 071, 731 604 573, www.
kromeriz.charita.cz (cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem jsou osoby trpící demencí)
● Domov se zvláštním režimem Kvasice, Parková 21, Kvasice, tel. 575 759 627, 731 025 866, www.ssluh.cz (cílovou
skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychotických a afektivních poruch)
Zároveň vám všem za celý výbor přejeme krásné, klidné a požehnané Vánoce a mnoho zdraví, štestí, lásky a úspěchů v novém
roce.
Členky sociálního výboru
Zdroje: www.sskm.cz, www.kromeriz.charita.cz, www.pecovat.cz, www.decent.hys.cz, www.muchropyne.cz, www.ssluh.cz,
www.socialnisluzbyzk.cz, www.dpskorycany.ic.cz, www.socialnisluzby.obecpaclavice.cz, www.dpsstarymlyn.cz, Zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Mladí hasiči soutěží v uzlování

V sobotu 16. listopadu 2019 se
uskutečnil v Počenicích VIII. ročník
Memoriálu Pavla Přecechtěla St.
„Soutěž mladých hasičů v uzlování“. Tesařský uzel, lodní smyčka, plochá spojka, zkracovačka
a úvaz na proudnici. Pět uzlů, které museli mladí hasiči ve věku od
šesti let výborně zvládat na čas i na
správnost. Každé družstvo mělo
dva pokusy a každý člen hlídky si
tak vylosoval jeden z výše zmíněných uzlů. Za každou chybu se přidělovaly trestné body, čímž se čas
družstvu navýšil. Naši hasiči měli
zastoupení v obou kategoriích.
Za mladší uzlovaly Julie Brhelová,
Nikola Brhelová, Klára Klapilová,
Natálie Gabrišová a Vanesa Sýko-

Výbor pro Společenské
a zájmové aktivity (SAZA)
SAZA má za sebou další půlrok činnosti. Podařilo se nám opět
uskutečnit několik společenských
akcí. Jednou z nich byla “Beseda
se seniory”. Naši starší spoluobčané se sešli v hojném počtu. Mimo
klasického občerstvení a slavnostní večeře jsme si pro ně letos připravili i vystoupení taneční skupiny
Lucky While z Kojetína. Další akcí
byla drakiáda, která se tentokrát
konala vedle odpočívky směrem
na Bezměrov. Počasí nám sice
nedopřálo zrovna nejsilnější vítr,
přesto se podařilo dostat do vzduchu většinu draků. Pro děti i dospělé byl také lampionový průvod.
Sraz byl jako každý rok u hřbitova. Přes vesnici jsme se přesunuli
na hřiště. Tam jsme mohli opékat
špekáčky, děti měly párky s rohlíkem a společně s rodiči si mohli

rová. Za starší Denisa Hyblerová, Nela Jourová, Vojta Borovka,
Jindřich Borovka a Nikola Trávníčková. Všichni byli moc šikovní
a někteří si poprvé vyzkoušeli
atmosféru na opravdové soutěži
a v nových dresech, a za ty chci
poděkovat obci Zlobice. Starší
skončili na 7. místě ze 14 a mladší na 8. místě z 11, ale to ještě
dopilujeme, jelikož jsme měli zbytečné trestné minuty, ale šlo vidět
na dětech, že se moc snažily.
Ještě nás čeká poslední letošní
noční soutěž a to v Hradisku, běh
O pohár krále Hořenuše dne 7. 12.
2019.
Znalosti mladých hasičů pokrývají několik důležitých oblastí.
Musejí znát topografické značky,
práci s mapou a buzolou; grafické
symboly technických prostředků
požární ochrany, zásady použití
hasiv a jednoduchých hasebních
prostředků; několik důležitých uzlů
a ti starší pak také teoretické vědomosti týkající se prevence vzniku
požárů, zdravovědy i historie.
A tímto bych chtěl popřát vše
nejlepší do nového roku 2020,
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Za kolektiv ml. hasičů Ivan Brhel
dát něco na zahřátí. Poslední akcí
bylo tradiční rozsvěcování vánočního stromečku. Děti si pro nás
připravily vánoční koledy. Andílci
rozdali dětem balíčky s dobrotami.
Fotbalisti nám ugrilovali výborné
klobásky (cigára) a na zahřátí byl
připravený čaj a svařák.
Děkujeme všem za spolupráci
a pomoc. Těšíme se na Vás v příštím roce. Rozhodnutím zastupitelstva dochází od nového roku ke
spojení výboru SAZA a Sboru pro
občanské záležitosti pod novým
názvem Výbor pro společenské
a kulturní záležitosti. O termínech
dalších akcí Vás budeme průběžně informovat.
Vlastislav Coufalík

Předvánoční a vánoční čas
v 19. století ve Zlobicích
„…Na sv. Mikuláše navštěvovala rodiny družina Mikuláše, anděl,
čert, žid a turek. Na sv. Lucii „luca“
přišla dětem kontrolovat dárky
a potom chodil šperechta, ten
býval

zlý, a konečně „pók“ tj. pavouk.
Na štědrý den se o půlnoci neb
časně ráno střílelo, držel se přísný
půst a dětem se slibovalo za to,
že uvidí „zlaté prasátko“. Chudší
děti chodívaly po koledě zpívajíce koledy. Hlásný, když troubil na
roh, dvanáctou s půlnoci, zpíval:
„Dvanácté hodiny s půlnoci právě, zpívali andělé přeslavně, že se
nám narodil Spasitel, všeho světa
Vykupitel, v Betlémě městě, věřte
to jisté…“
Z pamětí Františka Michálka
vypsala Martina Belatková

Rok 2019 v základní organizaci Českého svazu žen
Tak jako každý rok, tak i letos
můžeme práci žen v naší základní
organizaci hodnotit velmi kladně.
Přinesla své ovoce svým spoluobčanům, kteří se účastnili akcí, tak i
radost členkám samotným.
Po výroční členské schůzi,
která proběhla v únoru a kde
jsme pohovořily o všem, co nás
v následujícím roce čeká, jsme
se hned vypravily na zimní filmové představení do kina Nadsklepí
v Kroměříži. Film „Ženy v běhu“
nás optimisticky naladil a posílil do
další práce. V dubnu jsme několik
dnů pilně připravovaly tradiční Slet
čarodějnic, který se v Bojanovicích
těší velké oblibě. Staré čarodějnice
Susinda a Větrnice provedly děti i
jejich rodiče čarodějnickým zápolením a soutěžemi. Nechyběly
odměny a dárky, dobroty a pitíčko
jak alko tak nealko, tanec, hudba,
zpěv či opékání špekáčků. V květnu se již několik let zapojujeme do
prodeje žlutých kytiček „Liga proti
rakovině“. Díky preciznosti našich
prodávajících členek se stala naše
organizace jednou z nejlepších na
okrese. V letošním roce jsme prodaly 250ks kytiček a obsadily tak
2. místo v rámci okresu. V tomto
měsíci se uskutečnil tak jako každý
rok dvoudenní seminář v Kostelci

u Zlína, který pořádá Okresní rada
ČSŽ ve Zlíně. Naši organizaci zde
zastupovala Monika Libenská a
Adéla Kočařová, které se zúčastnily přednášek na téma zdraví a
také se zapojily do pořádaných
Sportovních her, kde získaly pro
naši organizaci medaile za 2. místo v rámci kraje. V letních měsících
jsme si užívaly jako ostatní lidé
volna, prázdnin a dovolených. Ale
už v září se uskutečnil naplánovaný jednodenní zájezd do Kroměříže. Zájezdu předcházela vize
– poznej své město – neboli proč
se trmácet daleko, když máme tak
nádherné neprobádané okresní
město. Účastníci zájezdu navštívili
Květnou zahradu s celkovou prohlídkou, Zámek Kroměříž s celkovou prohlídkou i výstupem na věž.
Poobědvali v restauraci Centrál a
krásné odpoledne zakončili prohlídkou a ochutnávkou vína v Arcibiskupských vinných sklepech.
Už v říjnu jsme pořádaly další
tradiční akci, a to „Svátek dýní“.
Trošku jsme byly zklamány, že
letos se zúčastnilo akce méně lidí,
než tomu bylo loni, ačkoliv počasí
bylo nádherné a teplé. Naši spoluobčané si ale opět krásně vyzdobili domy, bylo nač se podívat a
co ocenit. Také občerstvení se
povedlo, pil se svařáček a dětský
punč.

A pomalu jsme se přiblížily
k závěru roku. V listopadu, těsně
před začátkem adventu, jsme se
sešly v Obecní knihovně a navázaly si věnce na ozdobu našich
vánočních domácností. Užívaly
jsme si pohodu při svařáku, zákusku a chlebíčku a ve vzduchu již cítily vánoční atmosféru. Knihovnice
nás také seznámila s novými knihami, které zakoupil pro čtenáře,
jako každým rokem Obecní úřad.
Letos poprvé jsme převzaly na svá
bedra i rozsvěcování stromečku
v Bojanovicích.
Uskutečnilo se v neděli, 1. 12.
Velká sláva byla zahájena úderem
17. hodiny. Občané se sešli v hojném počtu, děti si dozdobily stromeček, vyslechli jsme pár slov od
předsedkyně ZO ČSŽ a paní starostky, popřáli jsme si navzájem
co nejkrásnější advent, zazpívali
koledy… a stromeček svítí.
Někteří z přítomných se ještě
stačili podívat na výstavku v Obecní knihovně, která byla zahájena
právě tento večer. Pokochali se
dózami různých druhů, šperkovnicemi, které i zahrály melodie,
vánočními dečkami a retro fotkami, u kterých se vzpomínalo.
ZO ČSŽ přeje všem svým příznivcům a spoluobčanům krásné
Vánoce a do nového roku hodně
zdraví a energie.
Za ZO ČSŽ Alena Susová

Vánoční bohoslužby:
Půlnoční mše svatá bude ve Zlobicích 24. 12. 2019 ve 21.00 hod.
Dětská půlnoční mše svatá bude
v Ratajích v 15.00 hod. V ostatní
vánoční svátky budou bohoslužby
ve Zlobicích v 8.00 hod.
Adventní dílny

Tříkrálová sbírka 2020
Ve dnech 3. 1. až 12. 1. 2020
proběhne v celé ČR tradiční
Tříkrálová sbírka. Ve Zlobicích a
Bojanovicích konkrétně v sobotu
4. 1. 2020, sledujte hlášení rozhlasu pro aktuální informace. Vedoucí
skupinek budou stejní jako v předchozím roce a budou se jako vždy
prokazovat průkazkou koledníka.
Výtěžek pro Charitu Kroměříž a
dobrovolně působící charity za
loňský rok, který činil 718 596,- Kč,
byl rozdělen takto: 285 033,- Kč na
přímou pomoc lidem v nouzi, rodinám v sociální tísni, nemocným
dětem i studentům. 233 563,- Kč
na středisko Sociální rehabilitace
Zahrada, která pečuje o psychicky nemocné klienty, kterým byla
pořízena nová pračka, provedena
rekonstrukce hygienického zařízení: umýváren, sprch a záchodů. 200 000,- Kč bylo využito na
zakoupení automobilu pro Kontaktní centrum Plus, které se stará
o drogově závislé.

Ve Zlobicích jsme letos mohli
začít dýchat předvánoční atmosféru na adventním tvoření, které se
uskutečnilo v sobotu 23. 11. 2019
v klubovně na faře. V nabídce byla
možnost vyrobit adventní věnce,
vánoční přání, nazdobit si perníčky a linecké, nablýskat originální
ozdoby na stromeček, vyřádit fantazii na přízových kuželech, nebo
v neposlední řadě vyrobit tematické tvary z vizovického těsta.
Byl to krásný pohled na všechny,
kteří neváhali a kouzlili originální adventní a vánoční dekoraci.
Děkuji všem, co se zapojili ať už
doneseným chvojím, napečenými perníčky a lineckým, nákupem
materiálu, přípravou prostor, účastí, nebo úklidem. Bez Vás by to
nešlo!
Prosba, výzva, oznámení
Prosím všechny aktivní lidi –
potřebujeme každou pomocnou
ruku při organizaci společenských,
kulturních, sportovních a jiných
aktivit pro děti i dospělé. Budeme
rádi, když se nám ozvete. Vedoucím výboru je nyní Vlastislav Coufalík, mail: vlastik.bezm@seznam.
cz. Případně se na kterékoliv akci
můžete zeptat na podrobnosti
všech, kteří pobíhají okolo a něco
chystají. Děkujeme.
Na všechny akce, které ve Zlobicích a Bojanovicích pořádá jakýkoliv spolek, výbor, sdružení apod.
vás srdečně zveme a vždy nás
těší, když je o akce zájem, protože jedině tehdy má naše práce
jasný smysl. V nejbližších týdnech
a měsících nás čeká představení Živý betlém, Tříkrálová sbírka,
Šibřinky (karneval), Velikonoční
klepání… Pro podrobné informace prosím sledujte hlášení obce,
nástěnku u autobusové zastávky,

facebook. skupinu ZlobiceBojanovice společně... Termíny akcí se
snažíme dávat i s delším předstihem do kalendáře akcí, který je k
nalezení na webu obce, ale z různých důvodů se občas termín musí
přesunout, proto je směrodatný
vyvěšený letáček, hlášení, nebo
událost na FB.
Elena Lízalová Šujanská
Výletní hra v Kroměříži
Na závěr malý tip na výletní hru.
Pokud k vám přijede návštěva
toužící seznámit se trochu s historií
města Kroměříž, na webové adrese https://zl2019.webnode.cz/hrao-kromerizi/ naleznete interaktivní
hru s tajenkou, která vás při cca
dvouhodinové procházce provede
zajímavými místy centra města.
Během procházky si na své určitě
přijdou jak děti, tak dospělí. Stihnete i krátké posezení u kávy a
věříme, že takto můžete strávit v
centru Kroměříže příjemné nedělní
dopoledne.

Obecní knihovna
přeje všem svým čtenářům a příznivcům krásné a klidné Vánoce,
hodně zdraví a štěstí do nového
roku 2020 a spoustu nových čtenářských zážitků. Po celý rok 2020
se těším na Vaši návštěvu!
Alena Susová - knihovnice

Vodu ve Starkoči čistí soustava
domovních čistíren odpadních vod
(DČOV)
Jako příspěvek do diskuse ohledně systému kanalizace uvádíme článek o jednom
z možných systémů ČOV převzatý z časopisu Priorita, Informačního zpravodaje Státního fondu životního prostředí ČR. Článek
nevyjadřuje jakoukoli preferenci obce Zlobice vzhledem k volbě systému kanalizace
v naší obci, jedná se jen o představení jedné
z variant.
4. 10. 2019 / Úspěšné projekty
Před dvěma roky v létě předával ministr
životního prostředí Richard Brabec starostovi
Starkoče Janu Jiskrovi rozhodnutí na poskytnutí dotace. Letos v srpnu obec slavnostně
zkolaudovala jednačtyřicet DČOV.
V České republice tak patří mezi první
obce, kde se tak rozsáhlá síť realizovala.
Odkanalizování obce se ve Starkoči řešilo už
dříve, o domovních ČOV se uvažovalo před
lety. „Ta myšlenka, že bychom touto cestou
šli, nás napadla někdy na zastupitelstvu před
sedmi lety. Já jsem si pak shodou okolností
v jedné rakouské alpské vesnici všiml, že to
tak mají udělané. Neměli velkou kanalizaci
a také to fungovalo, tak proč to nezkusit,“
popisuje starosta Jan Jiskra.
V obci uvažovali, jak to posunout dát, přemýšleli o vypsání nějakého dotačního programu pro vlastní občany a probírali různé
další varianty. „Na jaře 2016 začaly výzvy,
tak jsme se toho okamžitě chopili a povedlo
se,“ popisuje podání žádosti do dotační výzvy
Národního programu Životní prostředí.
Obec měla zpracovánu kalkulaci i na „klasickou“ kanalizaci s čistírnou odpadních vod.
V členité obci by taková investice vycházela asi na 30 milionů korun. Soustava DČOV
tak dávala ekonomicky mnohem větší smysl.
V současné době je odkanalizována polovina obce a chystá se dalších dvacet čistíren.
Tím budou mít odpadní vodu vyřešeny dvě
třetiny obce, výše investice je oproti tlakové
kanalizaci třetinová.
Jako velký benefit vidí starosta Jan Jiskra
také to, že vyčištěná voda zůstává na místě
a neodtéká pryč. „V době sucha je to velký
bonus. Člověk toho může využít. Já osobně
používám přečištěnou šedou vodu na zalévání stromů, květin a trávníku,“ pochvaluje
si.
Když se ho ptáme na reakce obyvatel Starkoče, považuje je za veskrze pozitivní. „Samozřejmě se ke mně třeba nedostane všechno,
ale lidé si to většinou chválí a jsou spokojení.

Ti, kdo dosud poctivě nechávali vyvážet jímky, jsou nadšení
z ekonomiky provozu. Platí provoz čističky, spočítali jsme to
asi na tisíc korun ročně,“ říká starosta. Jedním dechem dodává, že něco se vydá také za údržbu. „Je to zatím pilot, není
to vyzkoušené, tak uvidíme, co to udělá za pět let. Některé
čistírny nám jednou od prosince a zatím bez problémů.“
Součástí projektu je systémový online monitoring provozních stavů všech zapojených DČOV rozšířený o monitorování
biologického kalu a další inovativní funkcionality vzdáleného
řízení provozu všech ČOV zapojených do projektu.
Za sebe a svoji obec může starosta budování domovních ČOV
doporučit. „Jezdí sem starostové či zastupitelé, lidé volají,
zajímají se. Snažím se jim popsat naše zkušenosti. Je to podle mého hodně i o práci s lidmi, je třeba je informovat, zapojit
a vysvětlovat. Dělá se to na jejich pozemku, každý pochopitelně miluje svůj záhon, květiny. To musí vzít v úvahu i firma,
která to instaluje,“ popisuje.
Obecně doporučuje domovní ČOV menším obcím, kolem
dvou tří set obyvatel. „Možná do té pětistovky, tam bych viděl
strop. Samozřejmě také záleží na rozpočtu obce a dalších
podmínkách,“ uzavírá starosta.
Článek se svolením převzat z časopisu Priorita, Informačního zpravodaje Státního fondu životního prostředí ČR.

TJ Sokol Zlobice
Milí čtenáři Zloboje, v posledním vydání nám sezona teprve
začínala, dnes již dávno skončila, takže si podzim zhodnotíme.
Muži se pohybují ve středu tabulky
a především malá účast na zápasech (z důvodů osobních i pracovních) nám nedovoluje lepších
výsledků, své na tom má i fakt,
že jsme momentálně bez trenéra. Starší žáci nám dělají opravdu
radost a po předloňském úspěchu v kategorii mladších má tento vycházející ročník po podzimu
první místo. V této kategorii máme
dostatek hráčů, a tak neúčast jednoho či dvou hráčů není tak bolestivá. Jelikož je to výstupový ročník
a v dorostu už nehrají holky a kluci
společně, jednáme o dalším působení našich hráčů a hráček v další
sezoně, zatím jsme se nerozhodli,
která družstva přihlásíme. V mlad-

ších žácích došlo k obměně hráčů
a ke zraněním, ale přesto se velmi
snaží, i když nepatříme k těm nejlepším. V současné době probíhá
zimní příprava, na leden máme
domluveny turnaje a v dubnu se
opět uvidíme na hřišti. Tímto Vás
všechny srdečně zvu.
V listopadu se podařilo dokončit
opravu zastřešení, které zničil vítr
před hody, oplechování je hotovo
a opět svítíme, děkuji tímto OÚ za
pomoc při jednání s pojišťovnou. V
letošním roce se naplno projevily
problémy s časomírou (rok zhotovení 1962), a tak diváci jistě ocení zakoupení nové LED výsledkové tabule v hodnotě necelých
30.000 Kč. Hráči zase budou
potěšeni z nových záchytných
sítí, které namontujeme na jaře po
natření sloupků, přestože ty předchozí jsme dostali sponzorsky,
ceny klesly a náklady nepřevýšily

20.000 Kč. V letošním roce jsme
též zakoupili novou lajnovačku na
barvu, která v akci vyšla na 24.500
Kč bez DPH. Jsem velmi rád, že
též došlo na první část rekonstrukce elektroinstalace v předpokládané výši 15.000 Kč (nový rozvaděč,
světla a pohybové čidlo + nějaké
drobnosti). Kromě souprav, které
žáci dostali při přespávačce (viz
minulé vydání), jsme též investovali do sportovních pomůcek např.
termoboxů na čaj. V příštím roce
plánujeme opravu podlah v šatně
hostů a ml. žáků, zhotovení nový
lavic, technického zázemí, úpravu
terénu, zakoupení nového ohřívače a zakoupení nového grilu, popř.
další část elektriky a malování.
Snad se nám i ve spolupráci s OÚ
podaří co nejvíce.
Všem přeji krásné prožití
vánočních svátků.
Antonín Večerka, předseda TJ

Vánoce jsou za dveřmi!
Nový školní rok 2019/2020
jsme zahájili v pondělí 2. září 2019.
Školka se zaplnila do posledního místečka. Ve třídě Soviček je
zapsáno 20 dětí a ve třídě Včeliček je 16 dětí. Letos se nám sešel
velký počet budoucích školáčků,
a to 16. Nový školní rok pro nás byl
trošku náročný a hektický, ale vše
jsme zvládli. V měsíci září a říjnu
jsme měli na záskok paní učitelku
Danielu Judasovou. Od listopadu
jsme v naší školce přivítali novou
paní učitelku Simonu Zlámalovou,
která převzala třídu Soviček.
Podzim byl pro děti plný zážitků.
Naši školku navštívila dvě divadla
i klaun se svými kouzly. Starší děti
ze třídy Soviček navštívily Muzeum
Kroměřížska a výstavu „Ze spole-

čenského života hmyzu“. Budoucí školáci byli na návštěvě ZŠ
u Sýpek. Pro děti ze třídy Soviček
byl připraven interaktivní program
„Zdravotníček“. I v tomto školním
roce za námi do školky jezdí pan
Zdeněk Forejt s projektem „Zdravý úsměv“. Pro rodiče s dětmi
byla připravena vánoční dílnička,
kde jsme za pomoci dětí a jejich
rodičů vyrobili výrobky a dekorace na vánoční jarmark, který se
konal v sobotu 30. listopadu při
slavnostním rozsvěcení vánočního
stromečku ve Zlobicích. Ve čtvrtek 5. prosince naši školku navštívil Mikuláš s andělem a čertem.
V pondělí 16. prosince navštívily
děti ze třídy Soviček Muzeum Kroměřížska s tématem „Pohádkové
tradice“. Ve čtvrtek 19. prosince

se uskutečnila vánoční besídka
v sále restaurace Zlobice, na kterou jsme s dětmi a paními učitelkami poctivě nacvičovali pohádku
a písničky, abychom Vás potěšili
a ukázali Vám, jak jsme šikovní.
V době vánočních svátků bude
školka uzavřena od pondělí 23.
prosince 2019 do pátku 3. ledna
2020. Provoz školky bude zahájen opět v pondělí 6. ledna 2020.
V době vánočních prázdnin budou
zaměstnanci školky čerpat řádnou
dovolenou a odpočívat, aby se na
Vás mohli zase těšit v novém roce
2020.
Dovolte mi, abych Vám za celý
kolektiv školky popřála krásné
Vánoce a do nového roku 2020
hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky
a úspěchů.
Mgr. Pavlína Kohoutková
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