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Úvodník
Podzimní dny a počátek adventu se nesl v pochmurné náladě. Mnozí z nás si stýskali nad
nešťastným průběhem celého
letošního roku. Z našich plánů často mnoho nezbylo. V tomto krátkém textu ale nechci naříkat. Podívejme se raději na kladné stránky
roku 2020. Pokud bych měl vybrat
jedinou dobrou zprávu z letošního roku, zvolil bych bez zaváhání
famózní výkon biochemiků, farmaceutů, lékařů,... zkrátka vědců

různých směrů, kteří v rekordně krátké době dokázali vyvinout vakcínu proti covidu.   Podle
odborníků to byl výkon složitější
než vyslání člověka na měsíc.
Díky tomu máme konečně v ruce
nástroj k ukončení pandemie.
A to už je úspěch, který si zaslouží
oslavu.
Nemá smysl si nalhávat, že nás
čekají lepší léta. Bohužel jsme se
vlastní pohodlností, bezohledností
a ničením přírodních zdrojů dostali do situace, kdy planeta řekla

Takový věhlas jsme si nepřáli
U jedněch pozdvižené obočí, u druhých potutelný úsměv. Tyto reakce jsem pozoroval ve tvářích
kolegů, kteří zkoumali tabulky s výsledky pilotního
měření, které zasáhlo i Zlobice. O co šlo? Podařilo
se nám pro naše pracoviště zakoupit nový citlivý přístroj, který dokáže počítat množství těch nejmenších
částeček v ovzduší. Má být použit mimo jiné i pro
výzkum toho, co proniká do kabin dopravních prostředků. A protože shodou okolností je moje běžná
každodenní trasa dojíždění do práce v Brně naprosto ideální tratí pro ověření množství pronikajících
částic do kabiny automobilu, byl jsem jednohlasně
vybrán za prvního experimentátora. Moje cesta totiž
vede zácpami v Brně, příměstskou oblastí, po dálnici a končí ve venkovské krajině. Z pohledu kolegů
ideální kombinace.
Uložil jsem tedy lehce vrnící mašinku na místo
spolujezdce a vyrazil z Brna směr Zlobice. Cesta
probíhala bez překvapení, průjezd městskými tunely i městský okruh byl stejně pomalý jako vždy. Po
dálnici už to šlo svižněji a za pár desítek minut už
jsem sjížděl do Bojanovic a pak přes kopec do Zlobic. Ráno jsem cestu se zapnutým přístrojem absolvoval v opačném gardu.
Přístroj pak putoval k dalšímu spolupracovníkovi,
který z něj vytáhl výsledky a vypracoval mapu s přehledně vykresleným množstvím částic v jednotlivých místech mé trati. Co tedy způsobilo překvapené reakce výzkumníků skloněných nad potištěným
papírem? No, není to právě ke chlubení. Že to v tunelech nebude slavné, to čekali všichni. Že ani kolony
nebudou vhodným místem k pročištění plic, to také
nikoho nepřekvapilo. Ale že po docela čistém úseku
dálnice mezi Brnem a Kojetínem přijde taková darda
v mé cílové destinaci, to už podivení vzbudilo. Jakmile jsem sjel z Větřáku do Zlobic, vyletěly hodnoty
na přístroji do závratných výšin. Pohodlně jsme překonali nejhorší (a vyhlášené) úseky v Brně. Čím to
bylo? V těchto dnech to můžete vidět na vlastní oči.
Stačí za vhodného počasí vyšlápnout na kopec a

dost. A pro příští roky pro nás připravila další výzvy, ať už v podobě
sucha, přívalových dešťů, hynutí
mnoha druhů zvířat i rostlin, nebo
jiná překvapení. Času na nápravu
je málo. Ale současně máme nyní
příležitost ukázat to lepší v nás.
Přejme si, aby letošní Vánoce
byly klidné, požehnané, a aby po
nich přišel rok, v němž navzdory
tomu špatnému budeme hrdí na
to, co jsme dokázali. Za všechny
autory vám přeji krásné čtení.
František Lízal

rozhlédnout se – všude pod vámi se rozprostře šedivý oblak linoucí se z komínů mnoha obydlí. A sedí
tam jak žába na prameni a nehne se a nehne. No přiznám se vám, trochu jsem se tehdy zastyděl. Většinou mám rád, pokud se o Zlobicích mluví ve vzdálenějších končinách. Ale v tomto případě to vidím jinak.
Takový věhlas jsme si nepřáli.
Dá se s tím něco dělat? Samozřejmě že ano. Ideální by bylo, kdybychom si všichni mohli vyměnit
kotle za tepelná čerpadla. Pomohly by i elektrokotle
a v horším případě plynové kotle. Lze si také pořídit
modernější kotel na pevná paliva. Jenže ne každý si
to může dovolit. Doporučuji sledovat vyhlašování tzv.
kotlíkových dotací – z nich bylo (a doufejme, že do
budoucna opět bude) možné si starý kotel vyměnit.
Nicméně samotné pořízení nového topidla neznamená, že se z vašeho komína přestanou šířit škodliviny. Je potřeba vědět, jak správně topit. Dokonce
i ten starý kotel bude kouřit méně, když s ním budete
správně zacházet. Jaké jsou tedy zásady správného topiče? Do přehledného desatera je sestavil Jiří
Horák z Výzkumného energetického centra VŠB TU
Ostrava (koneckonců, kdo by mohl lépe rozumět
kouři než Ostravák, že...):
1. Nebuď lhostejný k sobě ani k svému okolí, zajímej
se o to, co jde z tvého komína
2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky - více se
ohřeješ a bude z toho méně kouře
3. Nespaluj odpadky
4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl
k palivu, oheň nedus
5. Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas (neplatí pro automaty
a zplyňovací kotle)
6. Pravidelně čisti kotel a komín
7. Dle svých možností používej moderní kotel či kamna
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C
9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam,
kde potřebuješ
10. Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused

CO NEJVÍCE OVLIVNÍ TO, CO VYCHÁZÍ Z NAŠEHO KOMÍNU?
ROZDÍL MEZI STARÝM A NOVÝM TYPEM KOTLE

ÈTYØI ZÁKLADNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVNÍ TO, CO VYCHÁZÍ Z NAŠEHO KOMÍNU

DO ÈEHO PALIVO DÁVÁME (TYP SPALOVACÍHO ZAØÍZENÍ)
STARÉ TYPY KOTLÙ
PROHOØÍVACÍ KOTEL

ODHOØÍVACÍ KOTEL

Palivo
koks, èerné uhlí, døevo

palivová
násypka

Úèinnost
50 - 60 %

spalovací
komora

rošt

Cena
15 - 30 tis. Kè

spalovací
vzduch

Emise prachu
50 - 300 kg/rok

palivo

Úèinnost
55 - 75 %
Cena
20 - 40 tis. Kè
Emise prachu
30 - 180 kg/rok

spalovací
vzduch

Interval pøikládání
2-8 h

popelník

Palivo
døevo, hnìdé uhlí

Interval pøikládání
2-8 h

popelník

Vyšší úèinnost a nížší emise zneèišujících látek.
Nehoøí celá dávka paliva najednou.

Nejstarší a konstrukènì nejjednodušší typ.
Hoøí celá dávka paliva najednou.

NOVÉ TYPY KOTLÙ
ZPLYÒOVACÍ KOTEL
zásobník
paliva

ventilátor

AUTOMATICKÝ KOTEL

Palivo
døevo, hnìdé uhlí

øídící
jednotka

Úèinnost
60 - 85 %
Cena
30 - 80 tis. Kè

spalovací
tryska
spalovací
komora
popelník

ventilátor

Moderní typ kotle s ruèním pøikládáním.
Spalování prchavé hoølaviny v oddìlené komoøe.

JAK SE O ZAØÍZENÍ STARÁME

Interval pøikládání
24 - 120 h

Moderní typ kotle s øízeným spalováním.
Postupné dávkování menšího množství paliva do hoøáku.

CO TAM DÁVÁME (TYP A KVALITA PALIVA)

- 2 až 4 kg døeva = 1 m3 zemního plynu (obsah energie)

Úèinnost
75 - 90 %

Emise prachu
0,5 - 10 kg/rok

šnekový
dopravník

Interval pøikládání
2-6h

Palivo
pelety, hnìdé a èerné uhlí

Cena
50 - 120 tis. Kè

spalovací
komora

Emise prachu
2 - 15 kg/rok

- dáváme do daného spalovacího zaøízení vhodné palivo?
- odpad je dobré palivo, ale pouze pro spalovnu odpadù
- základním pravidlem je spalovat to palivo, pro které je kotel urèen
- co je to palivo? palivo = hoølavina + popelovina + voda
- energetická hodnota paliva? výhøevnost a spalné teplo v MJ/kg
- obsah hoølaviny = energetická hodnota
- popelovina a voda = složky pasivní (balast - to, co nechceme)
- døevo sušit minimálnì: 1 - 2 roky na dobøe vìtraném místì >>
vyšší výhøevnost a nižší emise
- tvrdé døevo x mìkké døevo - mají pøibližnì stejnou výhøevnost

zásobník paliva

KDO TO TAM DÁVÁ (KVALITA OBSLUHY)
- aby hoølavina obsažena v palivu kvalitnì shoøela potøebuje se
setkat se vzdušným kyslíkem, proto :
- nedusit, tzn. nezavírat úplnì klapky spalovacích vzduchù
- po pøiložení nechat rozhoøet
- kombinace hodnì paliva + málo vzduchu je podobná tomu,
jako když do velkého kopce chcete v autì jet na pátý
rychlostní stupeò.

Top tak, jak chceš,
aby topil Tvùj soused.

- optimální parametry jsou dosaženy pøi jmenovitém výkonu
- pøedimenzování spalovacího zaøízení = provoz pøi sníženém výkonu produkuje více emisí a úèinnost zaøízení klesá
- akumulaèní nádoba = baterie tepla - navýšení doby, kdy je zaøízení provozováno pøi jmenovitém výkonu
- malý tah komínu - pøedstavuje bezpeènostní riziko >> vyèištìní komínu, správné napojení, použití odtahového ventilátoru
- velký tah komínu - zpùsobuje zvýšení komínové ztráty a tedy snížení úèinnosti >> regulátory tahu (použít klapu s pøisáváním za spalovacím zaøízením)
- údržba: èištìní teplosmìnných ploch a spalinových cest (kouøovod + komín)
- zajistit minimální teplotu vratné vody, která je daná výrobcem (napø. 60 ºC)

Vysoká škola báòská - TU Ostrava
Výzkumné energetické centrum
Kontaktní osoba: Ing. Jiøí Horák, Ph.D. alias Smokeman

http://vec.vsb.cz/smokeman
email: jirka.horak@vsb.cz

Materiál použit se svolením autora

Zmatení jazyků -

aneb Reportáž ze zasedání
zastupitelstva 14. 9. 2020
Jako v Babylóně – tak jsem se
cítil na zářijovém jednání zastupitelstva. Proč? Ačkoli na mnohé
otázky ohledně výstavby rodinných domů (o níž se jednalo již na
minulém zasedání, viz předchozí číslo Zloboje) měli zastupitelé
docela podobné názory, dlouho
se nedařilo najít společnou řeč.
Diskuse byla nesmírně zajímavá,
plná emocí a moc rád bych ji sem
celou přepsal. Ale prostor Zloboje
je omezený, proto najdete plnou
verzi mé reportáže na blogu „Co
se děje ve Zlobicích“. Zde jen to
nejpodstatnější.
Hned na úvod požádal zastupitel Radek Luzar o doplnění programu o bod „Odpověď starostky
na otevřený dopis ze dne 24. 6.
2020“. Jednalo se o dopis, jímž
část zastupitelů bezprostředně po
minulém zasedání žádala zajištění
nezbytných informací pro rozhodnutí o záměru výstavby domů. Bod
bohužel nebyl schválen, chyběl
1 hlas. Je mi opravdu záhadou,
jak někteří zastupitelé mohou podporovat záměr, ke kterému nemají
podklady v dostatečné míře. Ale
stalo se. Program byl tedy schválen v původně navrženém znění.
V informacích z jednání obecní
rady zaznělo, že byla schválena
žádost o odměnu pro ředitelku MŠ
z projektu Šablony 2. Probírala se
i pošta – koupě a umístění nového
kontejneru pro provozovnu pošty
Partner. Dále byl schválen nákup
příkopového ramene na obecní
traktor pro sekání příkop a špatně
přístupných ploch. Začala výsadba na poldru, obci byla vyplacena
kompenzace za ztráty v důsledku
covidu. Rada dále probírala žádost
o finanční příspěvek pro myslivce
(5 tis. Kč), a dále smlouvu o dílo
na stavbu chodníku do Bojanovic – výběrové řízení vyhrála firma
Swietelsky. Stavba, včetně osvětlení, bude stát 4,1 mil. Kč. Jak již

bylo zmíněno, vše bude placeno
z úvěru – k tomu rada schválila
rozpočtové opatření. Schválen byl
i finanční příspěvek pro matku tragicky zesnulého chlapce.
Pokračovalo se tématem výstavba rodinných domů. Bohužel,
navzdory
očekávání,
vlastník
pozemku nepodal návrh na pořízení změny územního plánu. Jak již
víte, změna územního plánu je zcela nezbytná, neboť daný pozemek
je nyní pouze tzv. územní rezervou,
takže stavba v něm je dle zákona
nepřípustná. Místo toho p. starostka do programu schůze navrhla,
aby návrh změny (nijak podrobněji nespecifikované) zastupitelé
schválili z vlastní iniciativy. Protože
kolem toho vznikl trochu zmatek, pokusil jsem se to poněkud
osvětlit. Změna územního plánu
se dělá buď tzv. z podnětu (vlastní vůle obce), nebo na návrh – ten
podává např. vlastník pozemku.
Z mého pohledu je zcela nesmyslné, aby nyní dělala obec změnu
ze své iniciativy. Vždyť na pozemku chce stavět jeho majitel, nikoliv
obec.
Zbytek diskuse se sem opravdu nevejde (v plném znění je na
blogu). Postupně se neúspěšně
hlasovalo o dvou usneseních.
Nakonec vznikl kompromis, aby
vlastník pozemku viděl, že zastupitelé mají dobrou vůli (navzdory zcela nestandardním krokům
v počátku celé kauzy). Schváleno
bylo, že: „ZO se zavazuje k jednání s investorem ohledně záměru výstavby RD, jehož výsledkem

bude návrh smlouvy o spolupráci
mezi obcí a investorem.“ Svoláním
jednání byla pověřena místostarostka D. Brhelová.
Pak už jednání mělo rychlejší
spád. Dalším bodem byl případný odkup nemovitosti současného obchodu od p. Diase. Ten
uvedl výši odhadu, který si nechal
vypracovat, ale také, že je ochoten
o ceně jednat. Zastupitelé uvedli, o jaké ceně by mohla uvažovat
obec. Dovolil jsem si ještě upozornit, že budeme muset investovat
do rekonstrukce. A že nesmíme
zapomenout na nutnost investic
do rekonstrukce staré hospody.
Máme na to? Pan Dias nakonec
řekl, že nabídku obce zváží.
Na závěr přišla žádost kontrolního výboru, potažmo Radka
Luzara, zda by mohl být zastupitelstvem pověřen, aby mohl prostudovat dokumentaci k chodníku a následně informovat zastupitelstvo a předejít tak problémům s informováním o vícepracích, jak se stalo při stavbě kanalizace kolem Ohrady. Zastupitelé
by měli mít podrobnější informace.
P. Šišková uvedla, že nevidí důvod,
proč by to měl Ing. Luzar dělat.
Dokonce to označila za kontraproduktivní. Ing. Luzarovi nadnesla,
že je údajně ve střetu zájmů, a také
uvedla pochybnost, že schválením
takového usnesení by prý zastupitelstvo překročilo pravomoc
(ovšem bez bližšího vysvětlení).
Usnesení následně nebylo schváleno, opět chyběl jeden hlas.
František Lízal

Místní akční skupina informuje
MAS Hříběcí hory podpořila v říjnu 2020 téměř 20 projektů. Celkem
bylo rozděleno 2,4 miliónů korun na menší projekty obcím a spolkům. Mezi podpořenými projekty bylo nové vybavení kulturních domů,
výsadba zeleně u hřbitova, doplnění odpočinkových míst a informačních tabulí na návsi, vybavení obchodů, pořízení zázemí pro konání
kulturních akcí. Místní spolky získaly prostředky na nákup krojů a krojových součástí, vybavení kluboven či prostředky na zateplení místní
Sokolovny. Nejen tyto projekty uspěly se svou žádostí v rámci 6. výzvy
z Programu rozvoje venkova na území Místní akční skupiny (MAS) Hříběcí hory z.s. Další výzvou zaměřenou tentokrát na podnikatele, zemědělce a podporu produkce z farem vyhlásí MAS na jaře 2021.
Místní akční skupina Hříběcí hory je nezisková organizace, která se
zabývá rozvojem venkova a působí na území 33 obcí jihozápadně od
Kroměříže. Pokud patříte mezi aktivní obyvatele, kteří se zajímají o dění
kolem sebe a zajímá vás rozvoj tohoto regionu v příštích letech, můžete
se zapojit do některé z pracovních skupin (cestovní ruch, zemědělství,
lesnictví, podnikání, životní prostředí, sociální oblast, školství). Bližší
informace a kontakty na garanty pracovních skupin naleznete na stránkách MAS: www.hribecihory.cz/sclld21/. Pokud plánujete v budoucnu
realizovat vlastní projekt (např. nákup vybavení či techniky pro podnikání), a chtěli byste na něj získat dotaci, neváhejte se obrátit na pracovníky MAS nebo vyplňte krátký online dotazník na stránkách MAS.

Svoz komunálního
odpadu v roce 2021
V roce 2021 dojde ke změně
svozu komunálního odpadu firmou Biopas, a to takové, že se
POUZE
PŘEHODÍ
SUDÝ
A LICHÝ TÝDEN – tzn. POPELNICE S KOMUNÁLNÍM ODPADEM SE BUDOU VYVÁŽET VE
STŘEDU V LICHÉM TÝDNU.
Ke změně je přistoupeno, protože dochází k opakování dvou lichých týdnů po
sobě – 53. týden v roce 2020
a 1. týden v roce 2021. Stále
tedy zůstává, že se komunální
odpad sváží jednou za 14 dní,
nově ale v lichém týdnu.

Přání od paní starostky
Přejeme Vám i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce stálé a pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Jménem svým i všech pracovníků Obecního úřadu Zlobice Vám přeje
Stanislava Šišková, starostka obce

Otevírací doba Pošty Partner Zlobice č.p. 77
– vedle budovy obecního úřadu
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Vánoční zamyšlení
P. Jana Kulíška

A tak se ptám: „Těšíme se také
jako ty děti?“   Prostě, bez předsudků, s duší otevřenou dokořán?
Milá farní rodino, vážení spolu- Ba co víc – vždyť my se těmi dětobčané,
mi máme stát. Ano, být jako děti,
jistě všichni víme jak specifická je vzdát se pýchy soběstačnosti,
po mnoha stránkách doba, kte- uznat, že my sami nic nezmůžeme,
rou právě prožíváme. Silně cítí- protože
potřebujeme
milost
me ohrožení pandemií Covid-19 a pomoc našeho Boha, abychom
a důsledky omezení normálního se naučili kráčet po jeho cestě
života. Někteří toto ohrožení ještě a vytrvat na ní. Abychom věřili, jako
stále podceňují, jiní zase přece- věří děti, abychom prosili, jako
ňují, nicméně vyčerpaní zdravot- prosí děti, abychom děkovali, jako
níci a mnohá, i nenadálá úmrtí umí děkovat děti, abychom všichv důsledku nákazy svědčí a závaž- ni žili ve vzájemné lásce a beznosti současné situace.
výhradně milovali pravdu. Jinými
A do této nepříznivé situace slovy – byli prostými, bez komplivstoupila adventní doba s blížícími kací, které pocházejí zejména ze
se vánočními svátky. Bůh je totiž sobectví, když myslíme jen sami
stále ten, který přichází, aby byl na sebe; byli radostnými, protože
s námi, a to i v situaci, kterou prá- víme, že nic nemůže zničit naději.
vě prožíváme. To je naděje adven- To je, milí přátelé, právě začátek
tu, vrcholící v betlémské noci;   cesty – začátek cesty pro získání
neustále se aktualizuje ve velkém království víry v tomto životě.
tajemství Eucharistie, ale i všude
Stát se však v nitru dítětem
tam, kde se shromažďují dva nebo může být i v dospělosti náročtři v Jeho jménu, což znamená ve ný úkol, protože vyžaduje sílu,
vzájemné lásce. On, zrozený v Bet- pevnou vůli a také lásku i velkou
lémě, Ukřižovaný a Vzkříšený, touží důvěru a oddanost Bohu. Ta důvěbýt středem našeho života. Tento ra, která s sebou přináší nesmírdar, tuto jistotu, toto světlo máme ný pokoj, se ale dovrší jen tehdy,
stále předávat svým bližním, a to když se vzdáme pýchy soběstači tváří v tvář jakémukoliv ohrožení. nosti, uznáme, že my sami nic
Snad každý z nás již viděl ten nezmůžeme,   protože potřebujestrhující obraz dětí, které se těší me milost a sílu Boha. Dítěti prána vánoční stromeček, dárky a na vě ten pocit soběstačnosti chybí.
Betlém. Nedočkavostí poskakují, Neustále potřebuje své rodiče a je
upírají oči na správné dveře... Těší si toho vědomo – je to v zásadě
se na „Ježíška“.
bytost potřebná. Tou máme být

před Bohem – i když se to mnohým nelíbí – i my. bytostí, která
potřebuje úplně vše. A žít jako děti
přítomností, ničím jiným. Nemoc
dospělého má svůj původ v přílišné starostlivosti o „zítřek“, přičemž
nenaplňuje „dnešek“, který by měl
prožívat co nejintenzivněji.
Tak se ptám ještě jednou:
„Těšíme se na Vánoce jako ty
děti?“ Tady není řeč o „Ježíškovi“,
ale o skutečném mesiáši. Jako
dospělí již známe mnohem více
aspektů života; snad všichni jsme
již poznali bolest a zklamání, sny
jsme možná vlastní vinou proměnili v trosky... Najednou více rozumíme pojmu – záchrana, vykoupení, náprava poničeného. Pán Ježíš
však nepřichází uhasit požáry
našeho selhání. Přichází, aby nás
přivedl k Bohu, k dobrému milujícímu Otci. Jeho záchrana nestojí
na moralizování či plnění norem,
ale na ohni Boží lásky. Nejsou to
námi dobyté stupně vítězů, ale
jeho záchrana. On proměnil svou
láskou dřevo kříže utrpení na zářící strom života, který přináší dar
spásy.
I proto Vám, milí Boží přátelé
a všem lidem dobré vůle, ze srdce
přeji hluboké prožití zbývající doby
adventní a plnost vánoční radosti
z přítomnosti Dítěte, živého Boha
mezi námi.
P. Jan Kulíšek,
duchovní správce Vaší farnosti

Ocenění za dlouholetou práci
v knihovně
Knihovny a knihovníci se dočkali uznání za
to, jak obohacují kulturní a společenský život.
V rámci Zlínského kraje byly oceněny nejlepší
knihovny ve Zlínském kraji pro rok 2020. Ocenění se dostalo knihovně v Halenkově, Kunovicích,
Rudimově a Záříčí. Vyznamenání se dostalo
také knihovníkům – jednotlivcům, kteří jsou ve
svých obcích známi díky své dlouholeté obětavé a aktivní práci pro místní kulturní dění. Mezi
letošními oceněnými byla i paní Alena Susová
z Obecní knihovny v Bojanovicích. Blahopřání
a poděkování se jí dostalo od tehdejšího hejtmana Jiřího Čunka, radního pro kulturu Miroslava Kašného, náměstka hejtmana Pavla Botka
a ředitele Krajské knihovny Františka Bartoše
Jana Kaňky.
Gratulujeme paní knihovnici a přejeme do
dalších let této záslužné činnosti hodně elánu,
nápadů, a spoustu nových čtenářů.

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz

Pandemie koronaviru ochromila i veškeré kulturní dění v našich obcích
Základní organizace Českého svazu žen zahájila činnost roku 2020 velmi optimisticky, netušíce, jaký rok
nás všechny čeká. V únoru jsme ještě rokovaly na své výroční členské schůzi a dumaly nad plánem naší
práce. Vše jsme naplánovaly, tak jako každý rok. V březnu členky organizace navštívily filmové představení
a v hojném počtu se pobavily nad novými českými filmy.
A pak přišlo první vládní opatření a nemoc covid se u nás usídlila ve velkém stylu. Ze všech jarních akcí
v podstatě sešlo. Jen jsme to všechny nějak
vůbec nemohly pobrat, že se to děje. Byla celorepublikově zrušena Andersenova noc, poté
neproběhl ani slet čarodějnic. Nenakupovalo se,
neorganizovalo se. Stále jsme doufaly, že letní
rozvolnění přinese nový vítr do našich plachet
a podzimní akce se uskuteční. Bohužel druhá
vlna pandemie ukončila naše další naděje. Neuskutečnila se Andersenova noc v druhém vyhlášeném termínu, sešlo i z tradičního Svátku dýní.
Letos poprvé za dlouhá léta jsme si neuvázaly
ani adventní věnce, ani neuspořádaly vánoční
výstavku a vánoční stromeček se v obci rozsvítil
sám, bez nás.
Jen knihy jsem stačila nakoupit online, takže novinky v knihovně jsou k dispozici.
Huráááá!
Blíží se mílovými kroky nejkrásnější svátky roku
– Vánoce. Přeji vám všem, spoluobčanům,
šťastné a požehnané svátky, plné klidu a pohody. Hlavně přeji nám všem hodně zdraví a energie do boje se současnou zákeřnou nemocí.
Ať je rok 2021 lepší než ten 2020. Ať se   nám
podaří vymyslet a ustát, jak vyzrát na ten šílený
vir. Ať se můžeme zase radovat a pořádat naše
oblíbené akce, ať se můžeme zase setkávat
a vzájemně se navštěvovat.
Za ZO ČSŽ Alena Susová, předsedkyně

Střídání kronikářek v Bojanovicích -

aneb Jednání zastupitelstva v době druhé vlny (23. 11.)
Někdo by možná řekl, že do
nadpisu jsem měl vybrat důležitější
téma – rozpočet. Ale já si dovolím
polemizovat. Až si za 50 let někdo
otevře kroniku, úplně mu unikne,
jaký ten rok zastupitelé schválili
rozpočet, ale všimne si, že pera se
chopila jiná ruka.
Pojďme ale pěkně popořádku.
Co měli zastupitelé na programu?
Vynecháme-li obvyklé body, pak
zbydou tři položky. Rozpočet na
rok 2021, ustanovení inventurních
komisí a předání kronikářské štafety v Bojanovicích.
Na úvod tradičně informace
o plnění usnesení z minula. Hlavním bodem tehdy byla výstavba
rodinných domů. Avizované jednání s vlastníkem pole za Zlobicemi
směrem na Kroměříž p. Urbanem,
který si přeje změnu územního plánu, aby mohl svůj pozemek změnit
na zastavitelné území, se kvůli covidu zatím neuskutečnilo. Místostarostka Dana Brhelová sdělila, že
jsou v kontaktu. Obě strany chápou, že současné podmínky konání společného neveřejného jednání
neumožňují.
V té souvislosti je vhodné uvést,
že zastupitelé se také dozvěděli,
že vlastník zastavitelného území
naproti bytovkám (tedy plochy, která je v platném územním plánu pro
stavbu vymezena) začal provádět
přípravné průzkumy. Stavět se tam
ovšem začne nejdříve za dva roky.
Dále p. starostka sdělila, že
p. Dias, který nabídl obci k zakoupení objekt zlobického obchodu,
se zatím neozval, zda cena zmíněná na zastupitelstvu minule by byla
pro něj akceptovatelná. P. starostka
to bere tak, že on něco chce, tak by
se měl ozvat. Na to jsem namítl, že
si myslím, že bychom jej měli oslovit
dopisem, ať víme, jak se rozmyslel.
Domnívám se, že on tu situaci vnímá opačně – že něco nabízí obci
a tudíž by obec měla být iniciativní.
Poté následovaly informace
z jednání rady obce. Nebezpečný

odpad bude nově sbírat společnost
Ekotermex. Byla také schválena příkazní smlouva na technický dozor
při výstavbě chodníku do Bojanovic (Ing. Ondrušek) a smlouva
o zajištění služeb pro Českou poštu. Pošta bude nově v buňce mezi
obecním úřadem a kostelem. Radě
byl též předložen Rozbor udržitelného rozvoje území vypracovaný
Odborem územního plánování Kroměříž. Dovolím si uvést část, která
z něj zaujala mě. Bylo velice negativně hodnoceno životní prostředí.
„Pilíř životního prostředí je záporný.
V obci je minimální podíl pozemků
k plnění funkcí lesa 8,1% a nízký
koeficient ekologické stability 0,17.
Obec se nachází v intenzivně zemědělsky využívané krajině.“
A doporučuje se následující:
• možnost návrhu krajinné zeleně
mezi velkými bloky orné půdy
• zvýšit množství ekologicky stabilních segmentů v krajině, řešit
chybějící provázanost – propojení
ploch zeleně s volnou krajinou
• možnost návrhu ozelenění podél
zemědělských a výrobních areálů
• dbát na nerozvolňování zástavby
do volné krajiny
Následně zastupitelé přešli k bodu
Kronika Bojanovice. Dosavadní
bojanovská kronikářka, paní Trávníčková, letos uzavře 25 let působení v této ctihodné roli. Z toho
důvodu se rozhodla předat štafetu nástupci. Nebudu vás napínat
a chodit okolo horké kaše, není
to nástupce, nýbrž nástupkyně –
jmenovitě paní Dana Doleželová
z Bojanovic. Ta se stručně představila a následně získala hlasy všech
zastupitelů, čímž byla v nové funkci
potvrzena. Těším se na spolupráci (např. na Zloboji) a doufám, že
bude fungovat stejně dobře jako
s paní Trávníčkovou a zlobickou
kronikářkou Martinou Belatkovou.
Paní Trávníčková byla odměněna
potleskem a drobným dárkem. Za
její práci jí patří i mé poděkování
také touto cestou.

Ohledně rozpočtu je to těžké psaní. Podle různých propočtů přijdou
obce kvůli zrušení superhrubé
mzdy a dalším zásahům až o 31
miliard korun ročně. A to ani nemluvím o následcích covidu… Proto byla tvorba rozpočtu věštěním
z křišťálové koule. Abych to nezdržoval: rozpočet byl schválen jako
vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši
9 milionů korun. Ovšem jaké příjmy budou ve skutečnosti, to dnes
těžko někdo odhadne. Ptal jsem se
na to, jak byl prozatím čerpán úvěr.
Z vyjednané částky 15 milionů bylo
dosud vyčerpáno 5,4 milionu na
starou hospodu a 4 miliony padnou
na chodník do Bojanovic. Vyčerpat
zbytek máme možnost nejpozději
do dubna 2022.
V posledním jmenovitém bodě byly
schváleny inventarizační komise.
Poté přišly na řadu obecné informace. Vyhláška o odpadech zůstává v platnosti z loňska, poplatek za
odpady tedy zůstane na 500 Kč.
Celkové náklady obecního rozpočtu na odpady byly 531 tis. Kč.
Odpadu přibylo, a to jak směsného, tak tříděného. Bohužel se
nezlepšujeme. Brzy bychom se
konečně měli dočkat nádob na
drobný kovový odpad. Výsadba
zeleně kolem poldru pokračuje,
výrazně nám pomáhá technický
dozor. Chodník do Bojanovic by
měl být hotov v termínu, tedy do
15. prosince. Kdyby vás zajíma-

lo, co je to na něm za hrb, tak to
je prý odpočívadlo, které si vymínil
dopravní expert a bez něj by chodník nebyl zkolaudován. Vlastislav
Coufalík se na závěr ptal na vánoční stromek (bude, ale bez veřejného
společného rozsvěcení) a na plány
a průběh rekonstrukce objektu staré hospody. P. starostka odpovědě-

la, že plány jsou, ale peníze z úvěru
se čerpaly na chodník. Dále uvedla výčet důvodů, proč zatím nebyl
objekt rekonstruován do podoby,
kdy by jej skutečně mohly využívat
spolky a veřejnost (konkrétně zmínila chodník do Bojanovic, který
měl přednost, a dále pak, že nějaký
čas zabrala příprava projektu, roz-

počtu a rozmyšlení využití objektu
– nebude tam výčep, bude jen sál
a nahoře byty).
Na závěr si dovolím jen skromné přání, aby už brzo epidemie
pominula a zasedání zastupitelstva
mohlo opět probíhat za hojné účasti občanů.
František Lízal

COVID nepřeje setkáním
V minulém vydání Zloboje jsem avizovala podzimní setkání nad kronikou obce. Bohužel, letošní
rok nepřeje společným setkáním. A byla to z mého
pohledu vždy milá, přátelská setkání, na nichž jsem
se Vám snažila připomenout zajímavé mezníky či
události týkající se Bojanovic. Letošní rok je skutečně velmi nepříznivý v mnoha směrech, hlavně však,
pokud jde o zdraví jednotlivce, celé naší společnosti, lidstva jako celku. Je to taky rok plný zamýšlení
nad tím, co se vlastně děje. Je to pro mnohé rok
obav o budoucnost. Jaký bude ten příští, do kterého
brzy vstoupíme? Přejme si, aby přinesl samé pozitivní změny, uklidnění a hlavně, abychom zvládli boj
proti nepříteli zvanému COVID. Přejme si navzájem
pevné zdraví. To přání není žádné klišé, zdraví je
skutečně to nejcennější co si musíme chránit. Brzy
jistě přijde doba, kdy tahle nepříznivá situace pomine a my se společně zase budeme setkávat. Mne
jako kronikářku však už v příštím roce nepotkáte.
Po 25 letech kronikaření ráda předám pomyslné
brko k psaní kroniky svému nástupci. Čtvrt století
s kronikou byla krásná doba a já určitě i v dalších
letech dění v obci, v Bojanovicích budu sledovat.
Svůj otisk nechávám v záznamech, ve kterých jsem
se snažila zachovat obraz dění takový, jaký skutečně byl, jaký jsme ho společně prožívali.
Kronika Bojanovic se píše do dnešních dnů již
100 let. Roku 1920 byla zákonem poprvé dána
povinnost vést obecní knihy – kroniky. A já pevně
věřím, že se bude psát i nadále.
Letošní rok 2020 si Bojanovice připomínají
několik významných událostí z historie, ať té dávno
minulé či novodobé.
Před 825 lety byl pořízen nejstarší dochovaný
písemný záznam o Bojanovicích. Událo se roku
1195, kdy olomoucký kníže Vladimír daroval ves
klášteru hradisko u Olomouce. Písemný doklad
o darování Bojanovic klášteru je uložen v Moravském zemském archivu v Brně. To co předcházelo
této dlouhé historii lze doložit z archeologických
nálezů, neboť území naší obce bylo osídleno již
během mladší doby kamenné, bronzové a železné.
Před 60 lety došlo ke sloučení obcí Zlobice
a Bojanovice v jednu samosprávnou Obec Zlobice.

Již 20 let má Obec Zlobice svůj znak a prapor. Při oslavách v roce 2000 dostala obec dárek v podobě publikace o její historii „Z obecních kronik“. Při vzpomínce na psaní jednotlivých kapitol s panem Ladislavem
Žemlíkem si vybavím, jaké měla naše obec štěstí na
minulé kronikáře, díky nimž tato první souhrnná publikace o historii obce mohla vzniknout.
Před 20 lety byl restaurován z dotace ministerstva
obrany a přispění obce pomník padlým z 1. světové
války na Větřáku. Byl postaven z milodarů roku 1920.
Snad by si tato památka zasloužila pozornost a po
100 letech se našly prostředky na její drobné opravy.
A ještě jeden dobrý počin nutno vzpomenout. Traduje se, že když bylo rozhodnuto o tom, že kostel bude
stát ve Zlobicích, prý slíben byl bojanovským chodník,
ale kdo ví, jak to bylo, hlavní je, že se chodníku brzy
dočkáme.
Sliby se mají plnit. Já ten svůj, setkat se při besedě
nad kroniku splnit nemůžu. Ale doufám, že se potkáme
společně na besedě s novým kronikářem v bojanovické knihovně, které je letos úctyhodných 135 let. A že
to setkání bude brzy, že překonáme to špatné, co nám
letošní rok přinesl a že bude zase lépe a radostně. Vše
dobré a pevné zdraví do nového roku Vám přeje
		

			

Zdena Trávníčková

Nadešel vánoční čas
Letošní podzim ve školce byl
bohužel trochu jiný, než jak jsme
byli zvyklí v minulých letech. I nás
se dotkla nařízení a opatření vlády.
Z tohoto důvodu, musela být většina školních akcí omezena nebo
zrušena. Nám to ale nevadí, my si
to ve školce užili i tak! Každý den
ve školce zpíváme, cvičíme, kreslíme, vyrábíme a učíme se spoustu
nového. Co nejvíce času se snažíme trávit venku na čerstvém vzduchu, pokud nám to počasí dovolí.
Chodíme na procházky a poznáváme krásné okolí obce Zlobice.
Na podzim jsme si s dětmi vydlabali dýně a udělali si tak krásnou
podzimní výzdobu. S dětmi jsme
ve školce vyrobili spoustu krásných vánočních dekorací, které si

mohli rodiče koupit na vánočním
jarmarku ve školce 27. listopadu
a 30. listopadu. V pondělí 30. listopadu jsme si s dětmi nazdobili
a rozsvítili náš stromeček.
V pátek 4. prosince proběhla
v naší školce „mikulášská nadílka“. Letos za námi Mikuláš s andělem a čertíkem bohužel nemohl
přijít. Mikuláš dětem poslal krásný
dopis. Děti si pro Mikuláše nacvičily písničku s tanečkem a básničku. Protože všechny děti byly
hodné a šikovné, nechal dětem
ve školce Mikuláš krásné balíčky
plné dobrot a sladkostí. Děti měly
z balíčků obrovskou radost.
Vánoční besídka se bohužel
letos nemůže uskutečnit, ale to
nevadí. I tak se ve školce učíme
vánoční básničky a vánoční čas
si zpříjemňujeme pečením per-

níčků a zpěvem vánočních koled.
V pátek 18. prosince za námi přijde Ježíšek, a protože jsou děti
ve Zlobicích moc hodné a šikovné, tak jim určitě přinese spoustu
dárečků. O vánočních prázdninách bude školka uzavřena od
středy 23. prosince 2020 do pátku
1. ledna 2021. Znovu se na Vás
ve školce budeme těšit v pondělí
4. ledna 2021, a to v plné síle,
odpočinutí po čerpání řádné
dovolené.
Přichází čas zázraků, čas
setkání, čas nadějí i splněných
přání. Přeji Vám ze srdce překrásné Vánoce a Silvestr ať vykouzlí
štěstí, lásku, úsměv na tváři a ať se
Vám v novém roce 2021 všechno
vydaří.
Mgr. Pavlína Kohoutková
ředitelka MŠ Zlobice
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