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Škola volá!

Vážení čtenáři,

prázdniny, během kterých jsme se snažili načerpat nové síly, utekly jako voda. Děti opět nastupují do školy,
ale všichni jsme raději ve svých očekáváních letos opatrní. Máme v paměti, jak se chaoticky měnila různá
rozhodnutí a protipandemická opatření v loňském roce, a jak rychle naše někdejší plány braly za své. Letos
nás navíc během září čeká horká fáze kampaně před velmi důležitými parlamentními volbami. O emoce
a zábavu tak jistě bude postaráno.
V tomto čísle Zloboje se můžete těšit na reportáž ze špacíru po Bojanovicích, během něhož jsme se
dozvěděli spoustu zajímavostí z dávné i nedávné historie obce. Ohlédneme se za hodovými oslavami ve
Zlobicích, dostaneme pozvánku na hody bojanovské, připomene se nám i mateřská škola a Místní akční
skupina Hříběcí hory.
Přeji vám příjemné čtení.
František Lízal

Špacír po Bojanovicích

24. června 2021 se skupinka
zájemců o historii místa kde žijí, vydala
na špacír po Bojanovicích. V loňském
roce to bylo 825 let od pořízení
nejstaršího dochovaného písemného
záznamu o Bojanovicích. Událo se roku
1195, kdy olomoucký kníže Vladimír
daroval tuto ves klášteru Hradisko
u Olomouce. Písemný doklad
o darování Bojanovic klášteru je uložen
v Moravském zemském archivu v Brně.
V novodobé historii, kterou pamatují
četní občané, došlo v roce 1960 ke
sloučení obcí Zlobice a Bojanovice
a vytvoření samosprávné obce
s názvem Zlobice. Bojanovice jsou
tedy  místní částí obce Zlobice.
Zastavení první
Uprostřed návsi v Bojanovicích
stávala kaplička, které se všeobecně
říkalo zvonice.
Oproti současné, u které se sešli
účastníky procházky, stávala zvonice
na protilehlé straně cesty, před domem
55. Pro značnou zchátralost uvažovali
občané již v roce 1941 postavit novou
kapličku. Snahu přerušily válečné
události. Stav kaple, natolik špatný,
způsobil, že 21. dubna 1942 ve 22 hodin
večer se kaple za obrovského rachotu
zřítila. Ve věžní báni kromě drobných
mincí byl nalezen spis, ve kterém se
popisuje požár celé obce roku 1867.  
Zřícení kaple však neurychlilo výstavbu
nové. Ta zůstala odložena až na dobu
poválečnou. Z důvodu vyrovnávání
silnice přes obec se pro novou kapli
vybralo místo na opačné straně silnice.
Slavnostní posvěcení kaple se konalo
dne 31. srpna 1947. Kaple je zasvěcena
památce padlých a umučených v obou
světových válkách.
Zastavení druhé
Postupně vznikaly v jednotlivých
obcích hasičské sbory. Bylo tomu tak
i ve Zlobicích, kde vznikl společný

hasičský sbor.  V roce 1938 se od sboru
odloučily Bojanovice a dne 6. ledna
byl založen samostatný hasičský sbor
v této obci. Dnes hasičskou zbrojnici
připomíná jen výklenek se soškou sv.
Floriána, patrona hasičů.
Zastavení třetí
O pokrokovém smýšlení a vzdělanosti občanů, jejich touze po
poznání svědčí historie CyriloMetodějské knihovny, vybudované
roku 1885 v Bojanovicích. Loni
to bylo již 135 let jejího trvání. Po
1. světové válce ji převzala do užívání
obec.
Zastavení čtvrté
Na č.p. 33 jsou zaznamenáni
usedlíci od r. 1843. Od roku 1918 pak
manželé Žalákovi, kteří zde provozovali
hostinec a obchod. V jedné části zvané
radnice konaly se schůze obecní. V 50
letech přešla budova pod komunální
správu Kroměříž, obchod provozovala Jednota, lidové spotřební
družstvo. Na zahradě bylo vybudováno
taneční kolo, kde se konaly zábavy.
V dalších letech provozovali hospodu
četní nájemci až do roku 2005, kdy byla
hospoda na základě posudku statika
a hygienické služby uzavřena.
Zastavení páté - výšlap na Větřák
Na návrší mezi Bojanovicemi
a Zlobicemi stával větrný mlýn.
Mlýn byl  postaven  za napoleonských
válek. Na jeho matečníku byl vytesán
letopočet: ANNO-1808-CLM. Naposled
se v něm šrotovalo obilí pro dobytek
roku 1925. Jeho pozůstatky byly
rozebrány roku 1929. Tím zmizel kus
poezie venkova.
Padlým ve světové válce z Bojanovic
a Zlobic byl postaven na návrší mezi
obcemi, na místě kde stával obrázek
sv. Cyrila a Metoděje uprostřed tří lip,
zasázených zde roku 1908, důstojný
pomník. Místo původně plánované

kaple byl pro nedostatek
vystaven pomník.

místa  

Zastavení šesté - Bařina
Panský majetek - v části obce zvané
Bařina, byla v č. 44 do roku 1870 panská
kovárna, v č. 43   byla tzv. palírna,
též majetek panský, kde se nalévala
kořalka. Na Bařině bývalo v dávných
dobách močidlo, kde se močilo konopí.
V č. 42 byl panský podnik zvaný též
Dílna, v níž se jednoduchým způsobem
tlačil z konopného semene olej na
svícení i maštění jídel, jež si pěstitelé
konopí nosili k tlačení. Dílna patřila
ke svobodnému dvorci a naposled se
tu tlačilo asi kolem r. 1870.   
Přes Bojanovice teče Bojanovský potok, který pramení západně
za vesnicí. V dřívějších dobách
protékal středem obce a rozděloval
ji. V roce 1926 byl jeho tok přes náves
sveden pod zem.
Tady na Bařině se z původního
močidla konopí, kam se pak
vyháněly do mělké vody husy
a kachny stala postupem let vodní
nádrž napájená přítokem potoka.
Říkalo se tady „Na splávku“. Sloužila
nejen jako zdroj vody pro případné
hašení požáru, ale hlavně k radosti
dětí na koupání či v zimě k bruslení.  
Vodní zdroj však slábl a betonová
nádrž chátrala, proto bylo v r. 2005
rozhodnuto o jejím zavezení. Příroda
bývá často krutá, stejně tak se mnohdy
chování k ní my lidé, věříc, že poručíme
větru dešti. V roce 2007 přišly prudké
přívalové deště 14. června odpoledne
a znovu po týdnu téměř na hodinu 21.
června 2007 způsobily velké škody.
V roce 2015 se obci dostalo významné
pomoci k minimalizaci škod na majetku
při velkých deštích formou dotace, díky
níž byl vystaven za vesnicí Poldr.
Zastavení sedmé
Z Bařiny kolem vybudovaného
hřiště a výletiště za obchodem špacír

pokračoval úvozem, kterému se říká
Křepelek. V minulosti se zde hojně
vyskytovaly křepelky. Namísto dnešní
autobusové točny stával v dávných
dobách Svobodný dvorec, který
spravoval hejtman panství. Dvůr
koupila později obec bojanovská, která
jej prodala.  Pole patřící k dvorci přešla
postupně prodejem do vlastnictví
bojanovských usedlíků.
Zastavení osmé
Na dolním konci, u domu č. 29
stojí   ve směru polní cesty, kterou
se chodívalo v minulosti do kostela
v Hradisku kříž, vybudovaný  z milodarů
občanů Bojanovských roku 1873.
K tomuto kříži   doprovázel   smuteční
průvod   zemřelého na jeho poslední
cestě.  O kousek dál můžete posedět na
lavičce poblíž dalšího kříže, který sem
byl přemístěn z horního konce obce.
Zastavení deváté
Kolem humen, s pěkným výhledem
na Hradisko, jsme si povídali o větrolamu, v 60 letech vysázen Státním
statkem kolem Bojanovského potoka,
který za vesnicí pokračuje dál na
Měrůtky, kde se vlévá do potoka
Věžeckého. Ze 198 vzrostlých stromů
zůstalo pouhých 14 k zachování
hnízdění ptáků.   

Zastavení desáté
Poslední desáté zastavení bylo za
bývalou hospodou u lípy, která zde byla
vysázena v roce 2000. Bývalé výletiště
a taneční kolo je dnes už jen historickou
vzpomínkou na společenský život, na
taneční zábavy a další akce, které se
zde konaly. Naposledy Hanácké právo

v roce 1984. To byla velká akce pro
celou obec. U hlavní cesty u stavení,
které bývalo kovárnou se účastníci
špacíru rozešli na různé strany
k domovu rázným krokem před blížící
se bouřkou.
Bojanovicemi provázely kronikářky
Zdena Trávníčková a Dana Doleželová.

Prožijte den s místní
akční skupinou

MAS Hříběcí hory zve na

den místní
akční skupiny
soutěže a dílničky pro děti
ochutnávky místních produktů
komentované prohlídky zámku
a mnoho dalšího (sledujte fb.com/hribecihory)

KDY: 2. října 2021, 10:00 - 14:00
KDE: zámek Zborovice

Místní akční skupina Hříběcí hory (MAS) zve malé
i velké na den plný zážitků. Uskuteční se v sobotu
2. října od 10 do 14 hodin na zámku ve Zborovicích.
Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost
nahlédnout pod pokličku MAS a poznat místa, která
díky ní prošla zajímavou proměnou. Kromě putování
po projektech na návštěvníky čekají hravé soutěže,
tvořivé dílničky nebo ochutnávky regionálních
výrobků.
Den zpestří také kulturní program, nebude
chybět vystoupení dětí ze základní umělecké školy
ani komentované prohlídky zámku. Vrcholem akce
pak bude vyhlášení vítězů fotosoutěže a následná
vernisáž sestavená z nejlepších a nejzajímavějších
snímků z regionu za rok 2020 a 2021.
MAS Hříběcí hory sdružuje obce, spolky,
zemědělce i jednotlivce, kteří žijí nebo pracují na venkově.
Pomáhá jejich nápadům od vzniku, přes financování
až po realizaci. Podporuje rozvoj podnikání, pečuje
o krajinu, rozvíjí vzdělávání a sociální programy. Více
se dozvíte na www.hribecihory.cz.

Ahoj prázdniny

Ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou pomalu u konce.
V pondělí 16. srpna byla po
5 týdnech opět otevřena naše
školka. Zatím je školka otevřena
ještě na „prázdninový“ provoz,
protože dětí je ve školce ještě
málo. Většina dětí si ještě užívá

prázdniny doma, do školky začnou
chodit zase až v září. S dětmi
trávíme poslední slunečné dny na
naší školní zahradě.
V současné době pilně pracujeme a připravujeme školku na
nový školní rok. Na děti tak bude
1. září čekat nová výzdoba školky
a obou tříd. Jako v minulém školním

Sbor pro občanské a kulturní záležitosti
Milí spoluobčané,
máme za sebou hodové oslavy ve Zlobicích, které zahájila zábava
s kapelou Polygon. Nedělní fotbalové klání pak zaplnilo celé hřiště,
kde se za hlasité podpory fanoušků utkali svobodní a ženatí muži. Po
zápase se losovala bohatá tombola, následovalo kácení májky a poté
vypjatý závod v jejím řezání. Po zbytek večera se všichni bavili a tančili,
jak by to ostatně na hodech mělo být.
Nyní nás čekají hody bojanovické. Zahájíme je již v sobotu
odpoledne, a to programem pro děti. Na výletišti v Bojanovicích se
můžou „vyřádit“ při plnění celé řady úkolů, za které budou následně
všichni odměněni krásnými dárky. Večer si pro nás pořadatelé připravili
zábavu s přátelským posezením. Po celé odpoledne bude k dispozici
bufet se spoustou dobrého jídla a pití.
Budeme se na Vás těšit.
Za SOKULZ Vlastislav Coufalík

roce budou třídy opět rozděleny
na Sovičky a Včeličky. Názvy tříd
zůstávají stejné, protože dětem se
tyto názvy moc líbí. V Sovičkách
budou opět starší děti od 4 do
6 let a ve Včeličkách nejmladší
děti do 4 let. V Sovičkách bude
příští rok 14 budoucích školáků.
Pro příští školní rok je kapacita
školky zaplněná do posledního
místečka.
Přejeme Vám s dětmi krásné
poslední prázdninové dny a už teď
se těšíme na nový školní rok, který
je už za dveřmi. Mějte se krásně
a brzy na viděnou.
Mgr. Pavlína Kohoutková,
ředitelka MŠ

Pozvánka

Slavnostní hodová mše svatá
u kapličky andělů strážných
v Bojanovicích bude sloužena
v neděli 5. září v 11 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.
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