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Nejen dětem
přejeme

prázdniny!

Vážení čtenáři.

Toto číslo Zloboje je na první pohled jiné. Z úsporných důvodů se vedení obce rozhodlo snížit rozsah
zpravodaje na čtyři strany. Na některé věci proto
nezbývá místo. Jepičí život měla anketa mezi zastupiteli, někdejší prostor nedostanou ani informace ze
zastupitelstva. Věřím, že i tak si ve zkrácené verzi
najdete pro sebe zajímavé texty. Zaujmout by mohl
článek o zlobickém místopisu (k bojanovskému se
dostaneme v příštím čísle, které vyjde před bojanovskými hody). Článek o místních názvech byl motivo-

Ze zlobického místopisu
– Kdeže to bydlíme?

Možná nebydlíte ve Zlobicích
dlouho a občas netušíte, o jakém
místě se mluví. Možná, že tu bydlíte od narození, ale vždycky vás
nějaký název překvapí. Vám všem
je určený krátký místopis, který
připomene
nejfrekventovanější
místní pojmenování. Začněme
citací z knihy Františka Michálka:
„V žírném úvalu Hříběcích hor,
tam kde lesnaté výběžky jejich se
sklání v úrodný kraj, při potoce
stanul v pravěku muž Zlob se svojí rodinou a malým stádem skotu.
Rozplozovala se jeho rodina a lid
v okolí nazýval proto jeho potomky
Zlobici. Bylo to označení rodu.“
Své sídlo si prý vybudoval
při potoku na vyvýšeném místě (dnešní č.13 pro které někteří
používají označení „stará hospoda“) a jeho synové si postavili své
příbytky v jeho sousedství. Tato
usedlost, někdejší svobodný dvůr,
a k ní přiléhající domy v dolní části
návsi tvoří nejstarší jádro vesnice.
Poblíž vznikl mlýn (č.15), patřící
také ke dvoru, a hospoda. Za dvorem v dnešní trati „ na zahradě“
byly založeny menší rybníky.
Horní část návsi vznikla pravděpodobně později, když Zlobice
darovali Přemyslovci nově vzniklému klášteru Hradisko u Olomouce, došlo k rozvoji osady. Původní
obec a zároveň náves tak tvořilo
25 selských usedlostí (dnešní č.
p. 11-13 a 17-23, 31-45). Menší,
domkařská, stavení vznikala až
za vlády Josefa II. a byla umístěna v místech dnešní hlavní křižovatky, kde stával také obecní kříž
(dnes před kostelem vlevo) a ve
směru na Popovice nad bývalou

ván snahou seznámit (nejen) nově přistěhované
s místními názvy, aby příště už hlášení rozhlasu
o vypnutí proudu v celém Lotyšsku nezpůsobilo
zmatek mezi občany. V mezidobí mezi uzávěrkou
a vydáním Zloboje proběhly též místopisné procházky po Zlobicích a Bojanovicích, během nichž
nám zajímavé historky se vztahem k místním
názvům povyprávěly kronikářky. V tomto čísle se
kromě místopisu dozvíte také o novinkách ze školky a o programu hodových oslav ve Zlobicích.
Přeji příjemné čtení.
František Lízal

Zapletalovou kaplí. Ve stejné době
vznikla kovárna na
Husýnku v blízkosti potoka (č. 47).
V roce 1790 bylo
ve Zlobicích 55
domovních čísel,
v roce 1820 už 66.
Kromě Husýnku,
který je ve směru
od Kroměříže první uličkou vpravo,
vznikaly další nové
části – Hliník, kde
se těžila hlína na
výrobu cihel (Také
se vám zdálo, že
půl toho kopečku
chybí?) a Vývoz
– cesta, kterou se
„vyvezete“ směrem k Věžkám. Ohrada byla užívána jako ohrazené místo pro obecní dobytek  s navazující pastvinou,
odtud i označení. Za Husýnkem
blízko potoka je Cigánka. A která
zvířata se vyháněla na pastvu na
Husýnek je zřejmé.
Křižovatkou z horní části návsi (u Zapletalovy kapličky) vede
cesta vlevo k bývalému rybníku
Přihlásek. Neměl stabilní silný přítok, přihlašoval se na jaře nebo za
dešťů. Rybník býval v místě dnešního domu č. 142, poměrně ostrá
zatáčka kopíruje část jeho půdorysu. Pokud ze stejné křižovatky
odbočíte vlevo a hned za domem
č. 30 vpravo, dojdete do „Lotyšska“. Jméno si ulička vysloužila
po dvou tamních obyvatelích, kteří se vydali po válce za štěstím do
Lotyšska, ale brzy se vrátili…
Nejen ve vesnici najdete zajímavá jména, celý zlobický katastr

má mnoho zvláštních názvů. Tak
například: Zlobický les je označován jako Homola, podle navršených hromad kamení, které tvořily hranici katastru. Protože je les
součástí větší zalesněné plochy,
kde sbíhají 3 panství (olomoucké, věžecké a zborovské), říká
se celému lesu Troják. Mezi Zlobicemi a Bojanovicemi je kopec
Větřák, na kterém stával větrný
mlýn, cesta z Větřáku po vrstevnici ke Koválovickému lesu je Boří.
Pod Bořím jsou Vinohrady a na
ně navazují překrásnou terénní
vlnou Nivy. Polní cestu z Vinohradů k poldru projdete blízko silnice
kolem téměř zaniklé Prdlavé studánky (Prdlavky). Je znatelná jen
za mokra, meliorace ji skryla do
potrubí. Nad Nivami býval obecní
lesík Prdina, název prý vypovídal
o jeho špatné výtěžnosti.
Už víte, kde bydlíte?
Martina Belatková

Vážení spoluobčané,
hody budou!

Vzhledem k příznivé situaci se
nám i letos podařilo naplánovat
hodové oslavy. Hodový program
zahájí již v pátek 2. 7. fotbalisti
hodovou zábavou se skupinou
Polygon. Zábava vypukne ve
20:00 v areálu fotbalového hřiště. Pokračovat budeme v neděli
4. 7. v tomto sledu: 13:00 proběhnou fotbalové zápasy mladších

a starších žáků. V 16:00 odehrají
nervy drásající klání „svobodní vs.
ženatí“. Po závěrečném hvizdu se
bude losovat tombola a proběhne i kácení májky. Nebude chybět
zábavný program. K tanci a poslechu nás doprovodí reprodukovaná hudba. Po celou neděli bude
dětem k dispozici zdarma skákací
hrad. Hody zakončíme v pondělí
5. 7. v 9:30 hodovou mší svatou.
Jak jsem psal již v minulém

čísle, připravujeme i další akce.
Podařilo se zatím alespoň postavit májku. Byť, vzhledem k v té
době platným restrikcím, jsem byl
nucen to pojmout jako rodinnou
akci. Nicméně májka stojí a na
hody máme co pokácet. Budeme
Vás průběžně informovat o dalších akcích, a to jak na webu, tak
na vývěskách formou plakátů.
Za SOKULZ přeji všem příjemné a radostné prožití hodů.
Vlastislav Coufalík

Školka má nové pomůcky

Zvýšit bezpečnost dětí hravou formou, to je úkol, který si vytkla
MAS Hříběcí hory spolu s Českým červeným křížem v Kroměříži.
Pro děti a učitele MŠ proto připravily sérii aktivit, které zábavnou
formou učí, jak se správně zachovat v situacích, kdy by jim mohlo
hrozit nebezpečí, i jak těmto situacím předcházet.  
První dvě aktivity – Dopraváček a Zdravotníček – zabývající
se dopravní výchovou a první pomocí probíhaly již v loňském
školním roce. Letos na ně navázaly Šikulka a Všeználek. Ty se
zaměřují na bezpečnost doma a u vody i na zdravý životní styl.
S jejich výukou budou pomáhat i pomůcky, které do školek věnovala MAS. Děti se mohou těšit na jógové pexeso, překážkovou
i hadí dráhu.
Kromě bezpečnosti MAS podporuje také výuku ve školních
zahradách, vzdělávání pedagogů nebo nejrůznější workshopy.

Všechny aktivity jsou pro děti i učitele
zdarma a jsou hrazeny z projektu „MAP
II Kroměříž“, registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596.
Ten je spolufinancován EU a jsou do
něho zapojeny MAS Hříběcí hory, MAS
Jižní Haná a město Kroměříž.
Mgr. Martina LECIÁNOVÁ
Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

Příští zastávka: škola!

Ve středu 28. dubna jsme s dětmi na školní
zahradě oslavili „čarodějnice“. Paní učitelka Martinka si pro děti připravila „čarodějnickou stezku“, při
které děti plnily zapeklité úkoly čarodějnice Filomény. Děti byly moc šikovné a všechny úkoly zvládly
levou zadní, proto dostaly sladkou odměnu, medaili
a nějaké drobnosti na památku. O den později byla
čarodějnická stezka připravena i pro ostatní děti ze
Zlobic, které kvůli vládním nařízením, nemohly do
školky chodit. Ve čtvrtek 13. května proběhl zápis
do mateřské školy na další školní rok 2021/2022.
Na nový školní rok 2021/2022 bylo do mateřské
školy zapsáno 8 dětí. Pro příští školní rok je mateřská škola zaplněna do posledního místečka.
V pondělí 17. května jsme po dlouhé době mohli opět otevřít školku pro všechny děti. V pátek 21.
května jsme si pro děti ze školky připravili malé překvapení. Ve školce jsme namalovali krásné barevné kamínky, které jsme v pátek roznosili a schovali
po celých Zlobicích. Děti tak cestou ze školky mohly kamínky hledat a zpříjemnit si tak odpoledne.
V úterý 1. června jsme ve školce oslavili Mezinárodní den dětí. Paní učitelky Lucinka a Andrejka si
pro děti připravily sportovní den na školní zahradě.
Prostřednictvím soutěží a zábavných úkolů prověřily postřeh a obratnost dětí. Pro děti bylo připraveno
sladké občerstvení, diplomy a medaile a také malý
dáreček. Děti nejvíce potěšila zmrzlina, na kterou
se moc těšily. V pátek 4. června proběhlo společné

fotografování na konci školního roku. Počasí nám přálo, proto jsme se mohli vyfotografovat na naší školní
zahradě. Jako každý rok nás fotografoval pan Ondřej
Stojaník.
Ve čtvrtek 24. června jsme se rozloučili s našimi
předškoláky. Naši předškoláci byli slavnostně   pasování na budoucí školáky. Na památku dostali šerpu,
svou první knihu s věnováním, pamětní list, pracovní
sešit, balíček s drobnostmi a kufříky. Našim budoucím
školákům přišla popřát úspěšný vstup do školy i paní
starostka Stanislava Šišková. Letos nám do velkého
školního světa odchází 6 školáků.
Balíme se batůžek, čeká nás cesta,
nejedeme k babičce ani do města.
Pomalu se loudáme k zahradní brance,
tady jsme stávali a mávali mamce.
Neseme si bačkůrky, pyžamko s ptáčkem,
kapesník s beruškou, tepláčky s vláčkem.
Nejdeme sami, počkáme na kluky na holky.
Víte kam cestujem? No přece ze školky.
Mateřská škola bude během letních prázdnin
uzavřena od 12. července do 13. srpna 2021. Provoz mateřské školy bude obnoven opět v pondělí 16.
srpna 2021. V době uzavření mateřské školy budou
zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou. Za celý kolektiv mateřské školy Vám přeji krásné léto, užijte si klidnou dovolenou plnou odpočinku a pohody. Na viděnou opět v září s novým školním rokem 2021/2022.
Budeme se na Vás všechny těšit.
Mgr. Pavlína Kohoutková, ředitelka MŠ Zlobice
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