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Úvodník
Před loňskými Velikonocemi jsme všichni věřili, že bude stačit vydržet pár týdnů a covidu se zbavíme.
Uběhlo dvanáct měsíců, Velikonoce jsou tu znovu a covidu jsme se nejen nezbavili, ale dává nám zabrat čím
dál víc. Očkování sice (zdá se) konečně začíná nabírat na obrátkách, jenže než přijde řada i na ty nejmladší,
ještě to nějakou dobu potrvá. Různá omezení nás budou provázet ještě dlouho. Velikonoce oslavíme jen
v úzkém rodinném kruhu. Ani vyhlídky do příštích let nejsou zrovna nejlepší. Dlouhá uzávěra ekonomiky se
podepíše na stavu soukromých, státních i obecních financí. Čekají nás hubená léta. Spekuluje se i o omezení počtu čísel Zloboje. Takže bych možná měl pro jistotu popřát hezké prázdniny a příjemné prožití hodů
zlobických i bojanovských…
Ale snad nakonec nebude tak zle. Třeba se nám nakonec podaří najít chytrá řešení, která sice budou
levná, ale nebude to na úkor kvality. Věřím, že i obsah tohoto Zloboje je důkazem, že pokud se chce, umíme
si poradit v každé situaci. Ano, fotbalisté nehrají soutěže, takže by se zdálo, že není o čem psát. Ale nakonec
to byla skvělá příležitost poohlédnout se trochu do historie sportování v našich vesnicích a pokusit se udělat
si jasno v tom, kdy má vlastně Sokol slavit výročí. Zavedli jsme také novou rubriku – Dotazy na zastupitele.
Snad se vám novinka bude líbit a oceníte, že se dozvíte, jaké názory mají vaši volení zástupci. Kdo se nebojí
říct třeba i nepopulární názor, kdo raději mlží, nebo pro jistotu neřekne vůbec nic.
Přeji hodně sil a zdraví do dalších měsíců a příjemné čtení.
František Lízal
Jak vyzrát na lháře
Každá krize, kterou společnost prochází, obnaží některé
problémy, které dosud nebyly tak dobře viditelné. Jedním
z takto „zvýrazněných“ problémů současnosti jsou lživé informace. Často bývají podávané ve formě článků na internetu
a sdílené formou sociálních sítí nebo e-mailu. V poslední
době jsou častá také manipulativní videa na Youtube. V zásadě to není nic nového. Snaha oklamat někoho jiného podáním záměrně upravených nebo nepravdivých zpráv je nejspíš
stará jako lidstvo samo. Jenže s internetem a zejména s rozvojem sociálních sítí se stala nebývale nebezpečnou.
V čem spočívá nebezpečí falešných zpráv v době koronaviru? Jak trefně popsal biochemik a prorektor Univerzity
Karlovy Jan Konvalinka – covid je nebezpečný tím, že je na
půl cesty mezi banalitou a tragédií. To znamená, že u mnoha (zejména mladých) lidí proběhne v lehké formě či zcela
bez příznaků. Jenže u jiných lidí (a dopředu nelze říci, kteří to budou) má těžký a bohužel někdy fatální průběh. Pro

toho, kdo měl snadný průběh, nemusí být
jednoduché uznat, že ačkoli covid není tak
smrtelný jako ebola, umí zahltit zdravotnický systém a způsobit desetitisíce úmrtí.
Můžeme čekat, že zvýšená úmrtnost bude
pokračovat i poté, co skončí samotná epidemie. A to kvůli odložené (či zanedbané) zdravotní péči, kvůli neprovedeným
preventivním vyšetřením. Také očekávaný
výrazný pokles ekonomiky bude znamenat citelnou ránu. Co s tím mají společného dezinformace? Protože se virus šíří při
potkávání lidí, kteří nedodržují předepsaná
hygienická pravidla, stačí přesvědčit část
lidí o tom, že virus vlastně není tak nebezpečný („je to chřipečka“), nebo že nošení roušek a respirátorů nemá smysl. Díky
tomu pak epidemie bude trvat delší dobu
a zasáhne více lidí. Více oslabí společnost
a ekonomiku. A to je cíl těch, kteří lživé
informace vypouštějí.
Důležité je uvědomit si, že obelhat se dá
každý. A často je to tak, že čím je člověk
inteligentnější, tím hůře svůj omyl uznává. Naopak, sám se pak stane výkonným
šiřitelem a obhájcem scestných informací.
Životně důležitým nástrojem se proto stává kritické myšlení. Proto je nutné se nad
každým textem (a zvlášť nad tím, který ve
mně vyvolá silné emoce) pořádně zamyslet. Nejdříve si ovšem udělejme jasno
v tom, jaké typy lživých zpráv se na nás
valí.
Co jsou dezinformace?
Záměrně šířené nepravdivé zprávy,
jejichž cílem je ovlivnit naše rozhodování
nebo názory.

Co je hoax?
Hoax je zpráva, která se snaží šířit paniku, jejím úkolem je především vystrašit
příjemce, donutit ho k unáhleným a často iracionálním reakcím. Obsahem hoaxu
bývá většinou varování před neexistujícím
nebezpečím. Hoaxy někdy vznikají také
jako kanadské žerty, jejichž cílem je zejména pobavit uživatele internetu, nikoli jim přímo ublížit. (zdroj: Policie ČR, www.policie.
cz a informační materiál „Hoax. Úvod do
problematiky“)
Co jsou fake news?
Česky „falešné zprávy“. Wikipedie je
definuje jako žánr bulvární či neetické novinařiny, která úmyslně šíří dezinformace či
hoaxy za účelem ovlivnit a zmanipulovat
příjemce. Do žánru fake news nepatří parodie či satira.
Kdo dezinformace šíří?
Nejvýraznějším zdrojem jsou webové stránky. Jejich monitorování se věnuje ministerstvo vnitra. Příkladem takových manipulativních stránek jsou: AC24,
Sputnik, AE News (známý jako Aeronet),
EUportál, Euserver, Free Globe, První zprávy, Parlamentní listy, Nová republika, Protiproud a mnohé další. Pikantní je, že tyto
weby navenek samy sebe popisují jako
„nezávislá média“, která čtenářům přinášejí „objektivní pravdu“. Jak je vidět, je
tomu přesně naopak. Manipulace se často šíří také přes videa na youtube. (Zdroje:
článek na https://neovlivni.cz/: „Vnitro má
databázi dezinformačních webů. Koho na
ni zařadilo?“, článek na www.mytimy.cz:
„Dezinformační texty v Česku a kdo je šíří“,
Wikipedie, irozhlas.cz)
Jak se tedy nenechat napálit a jak poznat
dezinformace?
1: Cílí na emoce. Pokud vás rozčílil už titulek a obsah článku je pobuřující, může být
vyvolání emocí bez ohledu na pravdivost
odkazu jeho jediným cílem. Proto vždy
než zprávu někomu předáte, zamyslete
se, jaký pocit ve vás článek vyvolává.
2: Nejjednoduššími ukazateli nedůvěryhodnosti zprávy jsou titulky VELKÝMI PÍSMENY a náhledové obrázky, které jsou
zjevnými fotomontážemi.
3: Nezůstaňte jen u přečtení titulku. Zpráva samotná nemusí titulku vůbec odpovídat.
4: Zkontrolujte, jestli článek cituje zdroje
– a pokud ano, jestli jsou samy věrohodné.

U českých dezinformačních webů se často stává, že odkazují
a zahraniční zdroje, které jsou ale samy původci falešných
zpráv – nebo jsou zprávy z nich pravdivé, ale český překlad je
výrazně překrucuje.
5: Podívejte se, kdo je autorem textu. Je redaktor nepodepsaný či pod pseudonymem? Chybí na webu dokonce jakékoliv informace o jeho redakci? Pak za zprávy na něm nikdo
neručí a není důvod mu věřit.
6: Zkontrolujte datum zprávy. Na sociálních sítích se často
sdílí i několik let staré články, které navozují dojem, že souvisí
s aktuálním děním.
7: Věnujte pozornost fotografiím v článku. Jednoduchá
kontrola pomocí vyhledávače (v prohlížeči Google Chrome
stačí kliknout na obrázek pravým tlačítkem a vybrat „Vyhledat obrázek pomocí vyhledavače Google“) může ukázat, že
fotka ve skutečnosti s tématem článku nesouvisí a je pořízená
v jiném čase nebo na jiném místě.
8: Pokud se zpráva jeví podezřele, zkuste ji ověřit ze seriózních zdrojů – buď pomocí vyhledávání, nebo přes specializované weby, které se vyvracením hoaxů a falešných zpráv
zabývají. V Česku jsou to weby hoax.cz a manipulatori.cz, pro
zahraniční zprávy například snopes.com.
9: A nakonec: Pokud si nejste naprosto jistí, že je článek pravdivý, nesdílejte ho.
Zdroj: Web Českého rozhlasu irozhlas.cz, článek: „Jak poznat
falešnou zprávu? 9 tipů, jak se vyhnout hoaxům a dezinformacím.“
Na závěr si dovolím ocitovat nejnovější Výroční zprávu Bezpečnostní informační služby. Ta ve zprávě za rok 2019 (vydané 10. 11. 2020) uvádí: „V roce 2019 pokračovalo šíření manipulativního zpravodajství a dezinformací, jehož důsledkem
byla polarizace společnosti, podrývání důvěry v demokratický
právní stát a jeho instituce a podpora zájmů cizí moci. Poté,
co se v ČR v posledních několika letech vytvořila a etablovala
poměrně stabilní dezinformační scéna složená z médií, která
se prezentují jako nezávislá či alternativní, jsou stále častěji patrné pokusy jejích protagonistů o očištění od přívlastku
„dezinformační“ a legitimizaci jejich názorů skrze tradiční
a zavedená média. Tyto aktivity lze interpretovat jako přirozenou součást širšího trendu, který lze popsat jako snahu
posunout konspirační teorie, proruské narativy a protizápadní
postoje z okraje mediálního spektra do jeho středu.“
Z uvedených zdrojů sestavil
František Lízal

Co si myslí zastupitelé?
Několik čtenářů Zloboje vyjádřilo přání seznámit se s názory zastupitelů na otázky chodu obce.
Proto bychom rádi zařadili novou pravidelnou rubriku „Dotazy na zastupitele“. Měla by to být anketa
mezi zastupiteli. Pokaždé položíme zastupitelům
e-mailem dotaz, na nějž by měli třemi až pěti větami
odpovědět. Pro toto číslo Zloboje jsme zvolili otázku: „Jaký by měl podle vás být počet členů zastupitelstva obce Zlobice pro příští období? Mělo
by zůstat 15 zastupitelů, nebo by jich mělo být
méně? Kolik a proč?“
Protože tato otázka vyžaduje stručné uvedení do
problematiky, uvádíme nejprve krátký komentář:
Ve Zlobicích máme už dlouhou dobu (konkrétně od
roku 1994; pouze v letech 1990–94 bylo zastupitelů 13) nezvykle vysoký počet zastupitelů vzhledem
k počtu obyvatel (maximální možný – tedy 15). Mezní počty zastupitelů jsou dány zákonem o obcích
v závislosti na počtu obyvatel. Zákon říká toto:
    do 500 obyvatel – 5 až 15 členů,
    501 až 3 000 obyvatel – 7 až 15 členů,
    3 001 až 10 000 obyvatel – 11 až 25 členů,
    10 001 až 50 000 obyvatel – 15 až 35 členů,
    50 001 až 150 000 obyvateli – 25 až 45 členů,
    nad 150 000 obyvatel – 35 až 55 členů,
    Praha – 55 až 70 členů.
Protože Zlobice a Bojanovice dohromady
mají dlouhodobě lehce nad 600 obyvatel, spadají do kategorie 7 až 15 členů. Ptáte se, proč
jsme až na samé horní hranici? Jaksi historicky u
nás panuje přesvědčení, že je dobré, aby u nás
byla obecní rada. A obecní radu je možné mít
pouze od počtu zastupitelů 15 a výše.
Nicméně, nestálo by za úvahu, zda by se
počet zastupitelů neměl přeci jen snížit? Ano,
pak nebudeme mít obecní radu. Ale – potřebujeme mít obecní radu? Nebylo by lepší mít menší a
operativnější zastupitelstvo, které by se scházelo
častěji, a byli by v něm pouze ti, kteří opravdu
mají o veřejné věci zájem? Navíc by tak měli všichni
zastupitelé (samozřejmě s výjimkou starosty, jehož
postavení je vždycky daleko privilegovanější) stejný
přístup k informacím a byli by daleko více v obraze
o všem, co se aktuálně děje.
Nechci teď vůbec populisticky navrhovat, že by
se tímto způsobem dalo ušetřit. V principu ano, ale
podle mě by bylo daleko vhodnější zachovat stávající rozpočet na odměny, jen jej rozdělit mezi ty nové
zastupitele, kteří by nesli větší díl zodpovědnosti.
Při zvažování počtu zastupitelů je třeba mít na
zřeteli také zájem o kandidaturu (potažmo počet
kandidujících stran). V minulosti kandidovaly i strany
bez konstruktivního programu, proto bylo „bezpečnější“ mít více zastupitelů. Proč bezpečnější? Aby
cokoliv mohlo být schváleno, musí pro návrh hlasovat nadpoloviční většina všech zastupitelů. A teď
si představte, že v zimě řádí chřipky (nyní i covid),

takže třeba tři čtyři zastupitelé chybí. Pak, pokud
máte rozhodnout něco důležitého a máte tam jednoho až dva záškodníky, kteří nepodpoří nikdy nic,
můžete mít problém. No, ale jak jsme viděli v posledních volbách, na rozdíl od minulosti, kdy kandidovalo i 5 stran, zájem o účast v zastupitelstvu klesá.
A aniž bych mířil na kohokoli konkrétního, doporučuji
sledovat současné zastupitele, kdo je aktivní, vystupuje a hájí zájmy občanů, a kdo jen bezmyšlenkovitě
zvedá ruku, případně ani pořádně nechodí na zastupitelstva. Nebylo by pak lepší mít sice méně, ale o to
aktivnějších zastupitelů?
A jaký je optimální počet? To je samozřejmě k diskusi (a proto jsem už před časem tuto otázku otevřel,
aby se začalo diskutovat). Když si do grafu zakreslíte limitní počty zastupitelů dané zákonem pro malé
obce a proložíte tyto body přímkou, vyjde vám pro
našich 626 občanů (což může být k prvnímu lednu
2022 lehce jinak, ale asi ne o moc) 9 zastupitelů. Pro
srovnání – počty zastupitelů v okolních obcích: Rataje 9, Lutopecny 9, Věžky 7, Počenice-Tetětice 9, Dřínov 9, Zborovice 11, Šelešovice 7.
Autor komentáře: František Lízal

A jak se na to dívají jednotliví zastupitelé?
Jména uvádíme v pořadí, v jakém poslali odpovědi.
Tomáš Vrtal (Bez politické příslušnosti, zvolený na
kandidátce KDU-ČSL): „Pokud změna, tak jen mírná,
a to směrem dolů na lichý počet, tedy např. 13 zastupitelů. U stávajícího nebo obdobného počtu je sice
nevýhoda v určité rozvláčnosti a komplikovanosti
při hledáni kompromisu či pro všechny přijatelného
usneseni, na oplátku ale zazní více názorů a nejsou
přehlížena ani okrajová stanoviska.
Ing. Radek Luzar (BEZPP, zvolen za KDU-ČSL):
„Menší počet zastupitelů paradoxně znamená, na
rozdíl od dnešní situace, větší počet zainteresovaných osob. Při 15členném zastupitelstvu a 5členné
radě se může (teoreticky) stát, že budou rozhodovat
tři z pěti radních a zbytku zastupitelstva bude rozhodnutí dáno jen na vědomí. Ačkoliv se to běžně neděje,
v případě nutnosti by se to dalo zneužít a rozhodnout

bez ostatních zastupitelů. Nehledě na to, že tato
trojice disponuje určitým obnosem financí, o kterých může rozhodnout samostatně. Zbývajících 12
zastupitelů je pak jen v pozici nevědomých pozorovatelů, kteří ani nemusí tušit, o čem bylo rozhodováno a proč. Běžná velikost zastupitelstva pro
obce se 600 obyvateli je 9 zastupitelů.“
Pavel Prachař (BEZPP, zvolený na kandidátce
„Za naše obce“): „Počet zastupitelů bych ponechal na 15 – pokud by počet klesl pod 15, tak jestli
se nepletu, tak se rada obce nevolí a funkci rady
přebírá starosta(ka). V dnešní covidové době se u
nás několikrát potvrdila větší mobilita svolání rady
než by bylo svolání celého zastupitelstva. Další
můj pohled je i ten, že pokud by, byť z nevím jakého důvodu, klesl neočekávaně počet zastupitelů,
vždy u vyššího počtu zastupitelů zůstane dostatečný polštář pro zdárný chod obce bez nutnosti
vyhlášení předčasných voleb.“
David Skřipec (BEZPP, zvolený na kandidátce
„Za naše obce“): „Pokud bychom byli jen jedna
vesnice, tak vzhledem k počtu obyvatel, by mohlo
být zastupitelů méně. Ale jsme vesnice dvě dohromady, tak trvám na stávajícím počtu zastupitelů.“
Mgr. Dana Brhelová, DiS. (BEZPP, zvolena za
KDU-ČSL): „Pro mě je to vždy o lidech. Pokud
zvolení zastupitelé chtějí pro obec pracovat a pracují v její prospěch, pravidelně se účastní jednání
zastupitelstva, není to o počtu zastupitelů. Důležitá
je zodpovědná příprava a zejména informovanost
jednotlivých zastupitelů. Je pravda, že většina obcí
se srovnatelným počtem obyvatel má v zastupitelstvu pouze 9 členů. Ve Zlobicích je počet zastupitelů dlouhodobě zažitý, a zda počet snížit by mělo
být předmětem delší diskuze.“
Doc. Ing. František Lízal, Ph.D. (člen KDU-ČSL,
zvolen za KDU-ČSL): „Dříve jsem byl zastáncem
zachování 15 zastupitelů. Po zvážení okolností se
ale stále více přikláním ke snížení počtu zastupitelů na 11 nebo 9. Sice by nebyla rada, ale menší zastupitelstvo by bylo operativnější. Uvědomuji
si, že zodpovědnost každého
zastupitele by byla větší, ale
věřím, že i voliči by důkladněji zvažovali svůj hlas a vybrali
by takové zastupitele, kteří by
nejlépe hájili zájmy obce. Také
v anketě na blogu „Co se děje
ve Zlobicích“ hlasující občané
drtivě podpořili snížení počtu
na 7 nebo 9 zastupitelů.“
Antonín Spáčil (BEZPP,
zvolený na kandidátce „Za
naše obce“): „Nevím úplně
přesně, co by to obnášelo
a bylo pro to potřeba (to je
na diskusi), ale myslím, že
ke snížení počtu zastupitelů

by mělo dojít. Vzhledem k potřebné informovanosti
a pružnosti zastupitelů, a tím i větší frekvenci schůzí,
které jsou při rozhodování o investicích obce určitě
potřeba. Mohli bychom se inspirovat okolními obcemi
v počtu zastupitelů.
Ing. Eva Lízalová (členka KDU-ČSL, zvolena za
KDU-ČSL): „Jsem pro snížení počtu zastupitelů na
9 a častější jednání zastupitelstva obce. Pro zastupitele
to bude náročné, proto by si každý měl promyslet, zda
na to bude mít čas a energii. Informací v souvislosti
s dobře fungující obcí je moc, je nutné být neustále
v obraze.“
Stanislava Šišková (BEZPP, zvolena na kandidátce
„Za naše obce“): „Přeji Obci Zlobice, aby pro ni pracovali zastupitelé, kteří svou funkci budou vykonávat
jako poslání, ne jako výdělečnou činnost, ať jich bude
jakýkoliv počet.“
Antonín Večerka (BEZPP, zvolen na kandidátce „Za
naše obce“): „Snížení počtu zastupitelů by jistě vedlo
k lepší operativnosti zastupitelstva a zcela jistě k jejich
vetší informovanosti oproti radě (možná by se to dalo
zlepšit).  Na druhou stranu zasedání rady je neveřejné
a zvláště po navýšení její pravomoci zastupitelstvem
(dlouhodobě nebo jen na jedno hlasování) nám poskytuje určitou výhodu při výběrových řízeních.“
Eva Diblíková, DiS. (BEZPP, zvolena za KDU-ČSL):
„Přestože jsem dlouho byla pro 15členné zastupitelstvo, když jsme 2 obce, po zkušenostech musím říct,
že jsem změnila názor. Sedmi, případně devítičlenné
zastupitelstvo se v tuto chvíli zdá jako mnohem efektivnější. Takto o mnohém nejen že rozhoduje, ale bohužel
i je informována „jen“ Rada. Sedm zastupitelů se sice
bude muset scházet častěji, ale zato budou hlouběji
zapojení do chodu obce a jejich rozhodování bude
angažovanější a odpovědnější.
Ostatní zastupitelé (Oldřich Červinka, Ing. Denisa Fojtů, Miluše Kunčarová a Kamil Uherec; všichni
BEZPP zvoleni na kandidátce „Za naše obce“) bohužel
ani po opakovaných emailových urgencích nedodali
odpověď.

Sbor pro občanské a kulturní záležitosti
Milí spoluobčané,
aktuální situace nám stále nepřeje. Vzhledem k povaze našich aktivit v SOKULZ, jsme museli zrušit všechny akce za poslední rok. I když jsme se je snažili naplánovat do rozvolnění, tak se nařízení nečekaně změnila. Restrikce a nařízení se spíše zpřísňují, a tak budeme muset přizpůsobit i kulturní a společenské dění.
Akce, u kterých to půjde, upravíme ze společenských na individuální. Zní to zvláštně, ale mnoho možností nemáme. Aktivity budeme plánovat například na celý víkend nebo týden s postupnou účastí formou
iniciovaných procházek. Zabráníme tak střetu se zákonem i s koronavirem. Sledujte na Facebooku stránku
Zlobice Bojanovice společně. Budeme Vás tam průběžně informovat o tom, co se chystá.
Doufám, že se nám společně podaří částečně napravit sociální deficit, který teď máme. Přeji všem pevné
zdraví a ještě pevnější nervy. Spolu to zvládneme.
Vlastislav Coufalík
Ve zdravém těle zdravý duch!
Protože koronavirus uspal prakticky veškeré společenské aktivity včetně tělovýchovných, nemohli jsme
pro toto číslo Zloboje počítat s rozsáhlejšími příspěvky fotbalistů a jiných spolků. Rozhodli jsme se proto
požádat naše kronikářky, aby zapátraly v kronikách
a historických publikacích a našly pro nás zajímavé
informace o tom, jak sportovali naši předkové.

Členka Orla

Z nejstarších záznamů kroniky Bojanovic se
dočteme, že pokud jde o společenský život,
mnohé spolky s různým zaměřením vznikaly
ruku v ruce se zlobickými. Všeodborové sdružení
křesťanského dělnictva založené ve Zlobicích roku
1907 postupně rozšiřovalo svoji činnost a v roce
1910 byl při tomto sdružení založen tělovýchovný odbor Orel. Sdružil v obci veškerou kulturní
i tělocvičnou činnost. Orel měl svého starostu (farář
P. Solanský), své náčelníky a cvičitele. V roce
1929 se mnoho členů zlobického Orla zúčastnilo
Všeorelského sletu v Praze, cvičenci vystupovali
také po okolních obcích, kde předváděli společné
nácviky. Členstvo se účastnilo společných vycházek a oblíbenou byla nová míčová hra – volejbal.
Významnou činností Orla bylo též amatérské
divadlo. Veškeré aktivity byly přerušeny po dobu
válečnou a k obnovení jednoty Orla došlo až po
roce 1989, kdy byla cíleně zaměřena na společné
aktivity křesťanské mládeže.
Podobně tomu bylo v případě tělovýchovné
jednoty Sokol. J. Hrubý v kronice píše: „O vzniku Tělocvičné jednoty Sokol sdělil mně Jar. Řezáč
následující. Dne 5. července 1909 pořádána
matiční slavnost ve Zlobicích na popud Nováka
Josefa č. 21. Při stanovení pořadu navrhl Josef
Novák, aby průvod s alegorickými vozy vedli spolu v sokolských krojích. J. Řezáč byl vyslán do
Kroměříže, by tuto záležitost v Kroměřížské jednotě vyjednal. Tam bylo mu sděleno, že kdo chce
veřejně jako Sokol vystupovati, musí napřed býti
do jednoty přihlášen a přijat. To se stalo. Veřejné
vystoupení těchto dvou jízdních Sokolů tak se kroměřížským hostům zalíbilo, že byl založen jízdní
odbor Sokola v Kroměříži. Tím se zlobičtí občané dostali do užších styků s jednotou v Kroměříži.
V r. 1912 [Fr. Michálek však uvádí rok 1911, pozn.
red.] již založena odbočka Sokola ve Zlobicích. Až
do války byla naše odbočka velmi činná, což bylo
několikráte mateřskou jednotou velmi příznivě kvitováno. V době světové války činnost následkem
rakouské persekuce ochabla. Po válce vstoupila
v nové síle a mladými nadšenci jako Tělocvičná
jednota Sokol. Účelem bylo vždy vychovati náro-

TJ Sokol Zlobice

du lidi tělesně i duševně krásné, kteří vštípili si do
svých srdcí sokolské heslo. Na stráž.“
Oblíbeným sportem se stal hlavně fotbal. Po
dobu obou válek byly vždy aktivity potlačeny do
pozadí. Nicméně hned po válce se naplno obnovily
zejména společenské aktivity Sokola. Fr. Michálek
uvádí, jaké akce Sokolové pořádali v roce 1946:
26.1. Sokolské tradiční Šibřinky a 27.1. dětské
radovánky těšily se všeobecné oblibě.
17.2. Tělocvičná jednota Sokol sehrála od
F. X. Svobody hru „Poslední muž“. 23. 2. Sokol hru
opakoval.
12.5. Těl. jedn. Sokol sehrála v sále u Nováků
hru „Tajná vysílačka“.
27.10. Sokoli zažehli o 5 h večer sletovou hranici u „Větřáka“.
22.12. Sehrál Sokol hru „Ze starých mlýnů“ od
Rájecké – Smolíkové.
Dále Michálek uvádí, že roku 1951 dal Místní
Národní Výbor vyměřiti ing. Břicháčkem hříště
na pozemku za mlýnem č. 15 a hostincem č. 13,
zvaném „Na zahradě“. V zápisech z roku 1957 se
dočteme: „Velikou péči vyvinul MNV spolu s TJS
(Tělovýchovná jednota Sokol) i s OB (Osvětová
beseda) o dokončení vybudování dětského hříště. Se zvýšeným úsilím se budovaly solidní zděné
šatny. V dubnu již buldozér ..plocníroval… plochu.
V roce 1959 byla nově zřízena studna na hřišti, šatna opatřena elektrickým osvětlením… Hříště bylo
podélně o nových 10 metrů rozšířeno.“ Na jiném
místě pak k roku 1959 píše:
„Vybudování hříště na rozloze přes 1 ha „na
Zahradě“, tj. název trati z dávných časů, skutečné to zahrady bývalého svobodného dvora, téměř
uprostřed vesnice, vyžádalo si několik roků práce
a nákladu, než bylo připraveno k odevzdání svému účelu.

Přičiněním brigád…úprava skončena natolik, aby
v neděli 7. června t.r. mohlo být slavnostně předáno.
Pořad slavnosti nazvané „den tělovýchovy a sportu“
pořádané pod vedením MNV a TJS byl tento: 1. Sraz
ve 13:30 h u místní školy, 2. Průvod obcí na hříště,
3. Zahájení a proslov člena ONV. 4. Motocyklová akrobacie, skupina OV Svazarmu, 5. Vystoupení kynologické skupiny OVS, 6. Letecká akrobacie se seskokem
výsadkářů OVS, 7. Kroužek modelářů OVS, 8. Spartakiádní prostná žáků a žen. Večer o 20h tanec.
Počasí slavnosti přálo. Proslovy přednesli předseda
MNV s. Vilém Strýček a starosta TJS Frant. Skácel ml.
– Zl. č. 7. Odpadl z pořadu bod 4. Kronikář si ovšem
i postěžoval: „Mimo dvou zápasů kopané, mládež hříště opomíjí a raději jde do kina anebo sedí u televisoru.“
Fotbal se po roce 1959 začal hrát závodně. Často hrálo místní fotbalové družstvo i v okresním přeboru (1982–1983), kdy v čele Sokola byl Jaroslav Vrtěl
z Bojanovic. Od roku 1987 byl pořádán Memoriál Jaroslava Vrtěla, tragicky zemřelého předsedy TJ Sokol
Zlobice. V roce 1996 vzniklo při TJ Sokol Zlobice fotbalové družstvo žen. Za krátkou dobu dosáhly hráčky
předních umístění. Na mezinárodním fotbalovém turnaji rozhlasových stanic vybojovaly ženy třetí místo.
V současné sezoně mají fotbalisté přihlášeno
družstvo mužů hrající okresní soutěž, trénuje Tomáš
Hlaváček, vedoucí mužstva Josef Topič, dále máme
družstva starších a mladších žáků pod vedením Antonína Spáčila a Martina Šustríka, hrající okresní přebor.
Ve spolupráci s FK Chropyně hrajeme krajskou soutěž
staršího dorostu.
Z kronik vybraly Zdenka Trávníčková a Martina Belatková, aktuality doplnil Antonín Večerka
Milí spoluobčané, přeji Vám v této době plné omezení hodně zdraví a především trpělivost, než tuto
dobu překonáme.
Antonín Večerka, předseda TJ

„Jaro už je za dveřmi“
Tak jsme ve školce přivítali
nový rok 2021. Ve středu 6. ledna
na Tři krále jsme se s dětmi byli
podívat v kostele ve Zlobicích na
betlém, abychom si s dětmi přiblížili tradici Tří králů. Bohužel jsme
se ve školce moc neohřáli a školka musela být v úterý 19. ledna
z důvodu nařízené karantény na
7 dní uzavřena. V únoru nám počasí přálo a konečně jsme si s dětmi
mohli naplno užít zimní radovánky
na školní zahradě. Sice byly děti
promočené a zmrzlé, ale za jejich
šťastné tvářičky to stálo.
Ve druhém pololetí školního
roku (od února) začaly u nás ve
školce 2 nové aktivity pro děti
ze třídy Sovičky. První z nich je
„Dopraváček“, který každé úterý vede paní učitelka Marta Faltýnková a paní učitelka Andrea
Skříčková. Paní učitelky se každý
týden střídají podle svých směn.
Děti jsou hravou formou seznámeny se základy dopravní výchovy

a bezpečnosti při pobytu venku.
Děti pracují s pracovním sešitem
Dopravní výchova pro předškoláky, který nám do školky věnoval
BESIP. Druhou aktivitou jsou „Hrátky s angličtinou“, které každý lichý
čtvrtek vede paní učitelka Lucie
Svobodová. Hrátky s angličtinou
jsou určeny pro budoucí školáky
ze třídy Sovičky. Děti jsou hravou
formou seznámeny se základy
anglického jazyka.
Ve čtvrtek 25. února se v naší
školce konal jako každý rok karneval pro děti. Děti hned ráno
přicházely v nádherných kostýmech, které pro ně připravili jejich
maminky a tatínci. Rázem jsme se
ocitli v pohádkové říši plné kouzelných bytostí, jako třeba princezen, víl, draků, různých zvířátek,
ale také kovbojů, indiánů a jiných
super hrdinů. Pro děti paní učitelky připravily taneční diskotéku
a také plno her, soutěží a bohatou
tombolu, díky které nikdo neodešel domů s prázdnou. Děti byly

z karnevalu nadšené a své zážitky
vyprávěly svým rodičům ihned při
odchodu domů. Tento den jsme
si všichni moc užili a alespoň na
chvilku zapomněli na to, co se
děje kolem nás se související pandemií koronaviru.
Bohužel ani ne pár dní na to
přišla nemilá zpráva. Naše školka,
jako všechny ostatní, musela být
z nařízení vlády České republiky
od 1. března na 3 týdny uzavřena.
Provoz by měl být obnoven opět
v pondělí 22. března. V době, kdy
jsem psala tento příspěvek, ještě
stále nebylo jasné, jestli k otevření
školky opravdu dojde.
Závěrem bych Vám chtěla
za sebe i celý pracovní kolektiv
školky popřát krásné Velikonoce
a hlavně pevné zdraví, které je teď
nejdůležitější. Užijte si velikonoční
svátky v kruhu Vaší nejbližší rodiny. Doufám, že se zase brzy všichni ve zdraví uvidíme v naší školce.
Mgr. Pavlína Kohoutková
  	          ředitelka MŠ Zlobice

Zapoj se do Sněmu mládeže
Je ti mezi 12 a 20? Máš originální nápady a myslí ti to outside the box?
Nebo ti prostě jen není jedno, co se kolem tebe děje? Připoj se do nově
vznikajícího Sněmu mládeže při MAS Hříběcí hory a poděl se s námi o to,
co ti ve tvé obci vadí nebo chybí a co bys naopak potřeboval/a, aby se ti
na venkově žilo líp. Dáme tvým nápadům prostor a třeba ti je pomůžeme
i zrealizovat. Klidně ti svěříme náš web nebo FB, můžeš nám pomoc s marketingem nebo pořádáním akcí pro veřejnost. Chceš uspořádat vlastní akci,
třeba pro svoje kámoše a vrstevníky? Žádný problém, pomůžeme my tobě!
Občas tě vezmeme na výlet po regionu i mimo něj, seznámíme tě se správnými lidmi nebo zařídíme stáž.
Zní to dobře? Staň se členem/kou Sněmu mládeže i ty a čerpej cenné
položky do CV a zkušenosti do budoucna. Napiš nám na martina.lecianova@hribecihory.cz nebo se s námi spoj přes náš Facebook nebo Instagram.
Těšíme se na tebe!
Místní akční skupina (MAS) Hříběcí hory je nezisková organizace
sdružující obce, spolky, podnikatele, zemědělce a jednotlivce, kteří žijí
nebo pracují na venkově. Podporuje kulturní akce a dodržování tradic, pečuje o krajinu, pomáhá drobným podnikatelům i místním školám s jejich nápady od vzniku přes financování až po realizaci. Celkem takto podpořila 92 projektů za více než 40 milionů korun. MAS
Hříběcí hory má 62 členů, působí na území 33 obcí v jihozápadní
části okresu Kroměříž a žije v ní asi 21 500 obyvatel. Více informací na
www.hribecihory.cz.
Soutěžte s MAS Hříběcí hory
Místní akční skupina Hříběcí hory
vyhlašuje fotografickou soutěž „Jaro
na vesnici“. Tematickými okruhy
fotografií jsou:
- jaro v krajině MAS HH
- zvyky a tradice
- jarní výzdoba
Fotografie do soutěže jsou přijímány v elektronickém formátu, bez
stanovení velikosti či rozlišení. Sběr
soutěžních snímků bude ukončen
16. 5. 2021 a vybraní výherci obdrží
hodnotné ceny. Vítězné a ostatní
vybrané snímky budou představeny na dni MAS Hříběcí hory 2. 10.
2021, na zámečku ve Zborovicích.
Pokud se chcete zúčastnit, své fotografie posílejte na info@hribecihory.
cz, připojte své jméno a příjmení
a případně i stručný popisek toho,
co je na snímku zachyceno a místo pořízení. Každý soutěžící může
poslat libovolný počet snímků. Soutěž je pro každého bez ohledu na
věk nebo zkušenosti s fotografováním. MAS HH si vyhrazuje nárok na
použití soutěžních snímků pro propagaci území Hříběcích hor.
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