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Kdo by to někdy nezaţil na vlastní kůţi
nebo nebyl svědkem nějakého sporu? A co
teprve advokáti!?
V úterý 13. října 2009 v podvečerních
hodinách přijal pozvání na pódium místní
sokolovny „zpívající právník“ JUDr. Ivo Jahelka,
který se jiţ léta věnuje zhudebňování soudních
případů a příběhů ze ţivota. Své vystoupení začal
slovy: „Vycházím z toho, že humor a smích jsou
kořením života, že každý se rád zasměje neštěstí
druhých“ – a určitě se nespletl. Celý pořad se
nesl v duchu humorných soudniček a veselého
povídání. Za doprovodu kytary nás zasvětil do
zajímavých zápisů ze soudních spisů, policejních

Pan starosta při říjnové návštěvě ukázkové hodiny
matematiky s žáky II. třídy M. Trňákem, J. Hubáčkovou
a Bc. M. Shromáždilovou u interaktivní tabule


protokolů a jiných úředních dokumentů. Myslím
si, ţe kdo si v tento večer udělal čas, určitě
nelitoval. Na své si přišli pamětníci i mladí
posluchači, protoţe sálem zněly písničky nové
i ty staršího data a hlavně ten tolik potřebný
smích .
Mgr. Romana Cherynová

zpráva starosty obce
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Váţení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil
s děním v obcích za uplynulé období.
Největší akcí letošního roku byla
rekonstrukce Wolkerovy ulice. Tato akce začala
v dubnu a byla ukončena v srpnu. Při výstavbě
tělesa vozovky bylo nutno z důvodů nestabilního
blátivého podloží poslední 18ti cm silnou vrstvu
kameniva prolít cementovým mlékem, čímž se
několikanásobně zvýšila únosnost a tím i životnost komunikace. Zvýšila se také cena
rekonstrukce. Dále byla mimo projekt zhotovena
dešťová zdrž na začátku ulice Wolkerovy
u mostu a několik dešťových vpustí. Tato stavba
byla realizována za podpory Zlínského kraje,
který nám poskytl dotaci 1 mil. Kč. V měsíci
srpnu proběhlo kolaudační řízení – bez jediného
problému a od tohoto data slouží ulice
Wolkerova občanům. Celková hodnota díla
činila 3,8 mil. Kč.
V měsíci červnu proběhla dle mého
názoru nejvýznamnější kulturně společenská
akce – 100 let položení základního kamene
výstavby měšťanské školy ve Zborovicích. Akce
byla velmi zdařilá a touto cestou bych chtěl
poděkovat všem, kteří jakkoliv pomohli při
organizaci těchto oslav.

V mateřské škole proběhla v měsíci
dubnu kontrola BOZP, ze které obci jako
zřizovateli vyplynuly povinnosti odstranit závady.
Nejzávažnější problém mimo jiné byl
nevyhovující vstup do mateřské školy. Byly
vyměněny vstupní dveře, za dvoje kovové
prosklené byly vsazeny jedny plastové se
skleněnými výplněmi a s atestem na
nerozbitnost. Bylo opraveno i vstupní schodiště.
Celková hodnota oprav činila 70 tis. Kč.
Dále bylo nutné vyměnit elektrické
vedení na veřejném osvětlení v ulici Sokolské
v délce 90 m a přechod elektrického vedení pod
mostem z ulice Sokolské na ulici Hlavní. Vše
v hodnotě asi 60 tis. Kč. Za spolupráce s SÚS
Kroměříž, provoz Zdounky, byly opraveny dvě
kanalizační vpustě na ulici Hlavní a opraven
povrch vozovek na křižovatce ulice Hlavní
a Lesní. Také v Medlově byla provedena
vysprávka místních komunikací.
Během celého roku byl prováděn úklid
obce, drobné údržbové práce a sečení
travnatých ploch (v několika místech byly
předlážděny chodníky a zbudováno zábradlí
v parku atd.). Při těchto pracích jsme využívali
dva stálé pracovníky obecního úřadu a tři
pracovníky z Úřadu práce Kroměříž.
Co plánuje obec na další období?
znovu aktualizovat žádost o dotaci na
zateplení a výměnu oken na základní škole
pokračovat v opravách místních komunikací –
ulice Nerudova
opravit fasádu na budově prodejny masa
a pokračovat s opravami fasád na obchodech
včetně zdravotního střediska

dále se pracuje na projektu II. etapy
kanalizačního sběrače Zborovice – Medlov
(cena cca 20 mil. Kč)
nově bylo zadáno zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci vozovky
a chodníků na návsi, kolem kostela, prodejny
Jednoty až na roh u prodejny masa
Na všechny tyto akce budeme chtít maximálně
využít dotací z evropských nebo státních fondů.
Bez dotací nebude možné některé akce
realizovat, protože výše obecního rozpočtu je
omezena.
Dále bych chtěl upozornit na některé problémy:
o plasty – sešlapujte pet láhve na obou koncích,
nejen střed. Při vývozu platíme za objem a ne
za váhu. Při špatně sešlápnutých lahvích
„platíme vzduch“
o kontejner u hřbitova slouží pouze na hřbitovní
odpad, ne na komunální odpad, hadry,
matrace aj.. Na skládce Depoz v Nětčicích
máme pak problémy s uložením
o upozornění na zákaz pálení plastů
a nebezpečných odpadů. 2x ročně je
organizován sběr nebezpečných odpadů
firmou Biopas Kroměříž
o upozornění na možnost využití drtiče větví
i s obsluhou v zimních měsících. Možno drtit
větve do průměru 5 cm.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál
hezké prožití svátků vánočních a do dalšího
roku
hodně
zdraví,
hodně
osobních
a pracovních úspěchů.
Jaromír Kunc
starosta obce
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zátopkovy štafety
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce prosí občany Zborovic
a Medlova o pomoc při úklidu sněhu před
svými nemovitostmi. Jsme si vědomi povinnosti,
která vznikla obcím změnou legislativy, ale
není v silách pracovníků OÚ odklidit
sníh na téměř 6 km chodníků
v přijatelném časovém horizontu.
Děkujeme za pochopení.
Zastupitelstvo obce Zborovice


I v letošním roce jsme se zapojili do
této celostátní sportovní akce a počasí nám
v pátek 25. září skutečně přálo. Naši školu
reprezentují celkem čtyři druţstva ve dvou
věkových kategoriích. Jelikoţ ve Zborovicích není
závodní dráha, vyuţíváme asfaltového povrchu
v Sokolské ulici, kam jsme se přesunuli
z nevyhovujícího (za mokra nebezpečného)
travnatého povrchu fotbalového hřiště.
V mladší kategorii byla druţstva sloţena
z ţáků třetí aţ páté třídy, ve starší pak svůj úsek
zdolávali ţáci šesté aţ deváté třídy. A protoţe
v naší školičce zase tolik dětí není, většinu z nich
čekala nejprve trať dlouhá 200 metrů a pak ještě
čtyřstovka. K dobrým výsledkům svým finišem
nám v letošním roce pomohli Eva a Vašek Šutovi
– bývalí ţáci naší školy.

Po porovnání s loňskými se naše letošní
štafety sice o maličko zpomalily, ale i tak jsou
dosaţené výsledky velice dobré: V kategorii
starších žáků naše druţstva obsadila na
pětikilometrové trati celkově 9. místo, na trati
dvojnásobné pak místo dvanácté. Snad nejlepšího
umístění v historii naší účasti v této soutěţi se
letos podařilo dosáhnout druţstvu mladších
žáků. Na trati dlouhé 5 km získali bronzovou
medaili a na desetikilometrové trati se jim podařilo
obhájit loňské prvenství.
Poděkování za své snaţení si jistě
zaslouţí všichni závodníci, ale také jejich spoluţáci,
kteří je hlasitým povzbuzováním popoháněli do
cíle. Chtěli bychom touto cestou svůj dík vzkázat
i ohleduplným řidičům trpělivě čekajícím
v Sokolské ulici, aţ naše štafeta doběhne.
-lk-

pytlácká noc

zpráva o pořádání kulturních akcí

__________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 25. července 2009
uskutečnilo MS Zborovice – Medlov
Pytláckou noc, která se konala ve
sportovním areálu Medlov. Slavnostní
zahájení se konalo ve 2100 hod.
mysliveckými fanfárami zdejšího trubače
a proslovem předsedy MS Zdeňka
Maňáska. Večerní atmosféru zpříjemňovala skupina Audio, která hrála a bavila
aţ do pozdních ranních hodin.
Samozřejmostí byly myslivecké
speciality, které uvařili zdejší myslivci,
jak srnčí guláš, tak kančí kotlík či uzená
ţebra. Nápoje všech druhů byly
prodávány ve dvou stáncích. Hřebem
celého večera bylo losování tomboly,
ve které byla spousta hodnotných cen,
a tou hlavní byl srnec. Všem sponzorům
patří vřelé díky.
Poděkování patří TJ Medlov,
která zapůjčila zdejší areál a zařídila vše
potřebné pro uskutečnění akce. Další
poděkování patří OÚ Zborovice,
hasičům, p. Drobilovi a všem ostatním,
kteří se podíleli na utvoření nádherné
atmosféry. V neposlední řadě děkuji
všem myslivcům, kteří přiloţili ruku
k dílu a obětovali tak spoustu svého
času. Doufáme, ţe všichni zúčastnění byli
nadmíru spokojeni a příští rok se
sejdeme na stejné akci opět.
za MS Zborovice - Medlov
Ing. Jaroslav Plšek
Dne 24. srpna 2009 jsme se rozloučili
s panem

Jaroslavem Olšinou,

který zemřel 19. 8. 2009 ve věku 63 let.
Jaroslav Olšina byl čtyřikrát zvolen
starostou obce, poslední volební období
mu těžká nemoc nedovolila dokončit.
Zastupitelstvo obce děkuje panu Olšinovi
jménem všech občanů za veškerou práci,
kterou pro obě obce
vykonal.
Čest jeho památce…

Školská a kulturní komise při OÚ
Zborovice započala s přípravami kulturních akcí
pro naše spoluobčany na období od října 2009 do
dubna 2010 v koordinaci s ostatními spolky
a sdruţeními. Jako předseda komise mohu být
spokojen s rostoucím zájmem jak pořadatelů
o organizování akcí, tak i s rostoucí návštěvností
na nich. Toto svědčí o dobré spolupráci všech,
kteří se na tom podílejí. Také jsem zaznamenal
větší zájem hereckých společností a ochotníků
o vystoupení ve Zborovicích. Za celou kulturní
komisi mohu slíbit, ţe se budeme snaţit vedle
profesionálních umělců pořádat také vystoupení
amatérů.
Závěrem uvádím seznam akcí:
 6.11.2009 Světluškový průvod v Medlově

 28.11.2009 Rozsvícení vánočního stromu
ve Zborovicích
 12.12.2009 Vánoční koncert CM Primáš
/stolové uspořádání/
 13.12.2009 Divadelní představení pro děti
/hra bude upřesněna /
 30. 1.2010 Ples hasičů /hraje Millenium/
 12. 2.2010 Školní ples /BENE Olomouc/
Dále máme v plánu, jako kaţdoročně,
karneval pro děti, divadelní představení v březnu
nebo v dubnu a letos opět po třech letech
„Zborovickou notičku“ v květnu. O začátcích
jednotlivých akcí, případně o změnách budeme
občany včas informovat.
Lumír Cheryn
předseda ŠKK

veřejná střelecká soutěž
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 15. srpna uspořádalo naše
myslivecké sdruţení 4. ročník veřejné střelecké
soutěţe na asfaltové terče na naší střelnici ve
Zmolách. Tento datum byl náhradním termínem,
protoţe z důvodů vytrvalých dešťů na konci
června jsme museli soutěţ odloţit. Polní cesta
přes Podlavčí je za mokra těţce průjezdná a došlo
by k jejímu poškození. To vše se podepsalo na
niţší účasti střelců. V minulých ročnících přijíţdělo
okolo 50 závodníků, letos pouze 34, protoţe
v posledních letech v celém kraji s úbytkem
drobné zvěře vyrostla spousta zařízení jaké máme
my a všechny víkendy jsou obsazené.
Soutěţ proběhla ve třech disciplínách: vysoká věţ
- 10 terčů, lovecké kolo - 20 terčů a zajíc na
průseku - 10 terčů. Počasí přálo, celý den
panovala na střelnici přátelská nálada, jelikoţ se
rádi setkáváme s myslivci z okolních sdruţení
a na oplátku zase my navštěvujeme jejich závody.
Vítězem celé soutěţe se stal několikanásobný
mistr Evropy v loveckém desetiboji pan Karel
Mrhálek z MS Rataje, který za celý den neminul
ani jeden terč. Za takový výkon si zaslouţí obdiv.
Nás reprezentoval Milan Boukal, vítěz soutěţe
našeho MS z 23. května. Ostatní členové sdruţení

Myslivecké sdružení Zborovice - Medlov v roce 2009 

se musí starat o bezproblémový průběh celého
dne od přípravy jídla, přes natahování vrhaček aţ
po rozhodování jednotlivých disciplín, coţ je
spousta práce.
Velmi nás potěšila vysoká účast občanů
Zborovic, kteří se na tuto akci přišli podívat.
Doufám, ţe všichni byli spokojeni a budeme se
společně těšit na další ročník.
Miloslav Jurčík
správce střelnice
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III. ročník branného závodu
mládeže ve Zborovicích
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Členové Sboru dobrovolných hasičů ze
Zborovic a Mysliveckého sdruţení Zborovice Medlov za podpory OÚ Zborovice opět po roce
uspořádali v sobotu 3. října 2009 v okolí lesní
chaty U Zajíčka jiţ III. ročník branného závodu
mládeţe. Tohoto závodu se zúčastnila druţstva
mladých hasičů ze Zborovic, Zdounek, Netčic,
Roštína, Zdislavic, Soběsuk, Litenčic a druţstva
ţáků ZŠ Zborovice v hojném počtu 90 závodníků.
Trasa vedla v pěkném prostředí Zborovického
lesa přes 7 kontrolních stanovišť s tématikou
střelby ze vzduchovky, zdravovědy, uzlování,
topografie, poţární ochrany, lanování a myslivosti.
Všichni závodníci dokázali uplatnit své znalosti
a dovednosti nabyté při schůzkách mladých hasičů
nebo ve škole. Vyšší počet účastníků oproti
minulým ročníkům je důkazem toho, ţe pohybové
aktivity naše děti zajímají a pobyt v přírodě je
baví.
Ceny pro vítězná druţstva včetně
upomínkových předmětů pro všechny závodníky
věnovali pořadatelé a firmy Kruţík a Basic lines
/výstavba fotovoltaických elektráren/. Z hostů
přijali pozvání a podpořit mladé závodníky přišli
starosta
Zborovic
pan
Jaromír
Kunc

s místostarostou MUDr. Vladimírem Řezáčem,
předseda ŠKK pan Lumír Cheryn a zástupce
Mysliveckého sdruţení pan Jaroslav Dostálík.
Závod se velmi vydařil díky výborné
přípravě všech organizátorů i díky příjemnému
slunečnému počasí. Věřím, ţe na dalších
podobných akcích se bude scházet mnoho
mládeţe se zájmem o pohyb, poţární sport
a myslivost.
Štefan Valigurský
foto: M. Hanáková (2), V. Bureš (1)

život v DZP Zborovice
je veselý a plný zážitků
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jako kaţdý rok, tak i letosjsme
uskutečnili s klienty Domova
pro osoby se
zdravotním postiţením spoustu kulturních
a sportovních akcí, soutěţí, výletů a rekreací.
Za zmínku stojí v měsíci dubnu
lázeňský pobyt klientů v Kostelci u Zlína,
maňáskové divadlo z Opavy „Kašpárkův svět“
a stavění máje. Květen patřil pěšímu výletu na
výstavu Floria Věţky a jarmarku klientů SSL
Uherské Hradiště a SSL města Kroměříţe na
Velkém náměstí
v Kroměříţi s vystoupením
našich klientů
a s prodejní výstavkou
výrobků zájmové činnosti. Na sklonku měsíce pak
kácení máje se soutěžemi.
V červnu jsme navštívili na sokolovně
divadelní představení ţáků ZŠ Zborovice
„Muzikál ze základní“, zúčastnili jsme se
Sportovních her v Kunovicích (společné pro
klienty DZP SSL Uherské Hradiště), jeli jsme na
naučnou stezku do Divok a připravili jsme
vystoupení našich klientů s maňáskovým
představením v MŠ Zborovice. Červenec jsme
zahájili vědomostní soutěţí mezi klienty „Riskuj“,
následoval
kulturní
program
umělců
Petrášových z Prahy a soutěž v hodu míčem na
koš. Srpen patřil „hledání pokladu“ v areálu
domova a soutěži v kuželkách mezi klienty
domova. V září se uskutečnila rekreace klientů
u moře v Itálii – Scalea, výlet do cukrárny ve
Zdounkách a „Hry bez hranic“ pro klienty SSL
Uh. Hradiště a SSL města Kroměříţe
v Lutopecnách (soutěţní disciplíny na téma
řemesla).

V měsíci říjnu jsme pro
občany našich obcí připravili v rámci
týdne sociálních
sluţeb
ČR
„Den otevřených dveří“ v našem domově
a také setkání s rodiči a opatrovníky našich
klientů.
I na další měsíce jsou pro klienty
připraveny společenské akce, výlety. Vţdy se na
všechny moc těší. Pro tyto aktivity se snaţíme
získávat sponzorské dary od organizací, firem
a obecních úřadů. Všem za to moc děkujeme.
O aktivitách
s klienty
publikujeme
články
v novinách, vydáváme domovský čtvrtletník
a informujeme v naší vitrínce před obecním
úřadem.
Ludmila Burešová
vedoucí PSS

den
salvatora
________________________________________________________

Koncem dubna se ţáci
letošní čtvrté třídy zúčastnili krajské
akce pořádané IZS v Otrokovicích.
V prvním kole soutěţe bylo úkolem
všech soutěţících výtvarně ztvárnit
maják – symbol pomoci v nouzi, druhé
kolo
prověřilo
znalosti
všech
účastníků z oblasti dopravní výchovy,
první pomoci, poţární ochrany…

Potěšilo nás, ţe mezi
desítkami účastníků si první místo
v mladší kategorii vybojovala právě
Sára Čepová, ţákyně naší školy.
Sárce blahopřejeme a všem
dětem
pochvala
za
vzornou
reprezentaci.
-lk-
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Uţ čtrnáctiměsíčnímu dítěti
v hlavičce spíná, ţe to, co se děje na
obrazovce, souvisí s kliknutím myši.
A navíc ho to baví. Obchodníci vám
budou tvrdit, ţe čím dřív si dítě dřepne
k počítači, tím rychleji se bude rozvíjet
jeho mozek. Psychologové ale tvrdí
pravý opak. Pokud je podle nich rozvoj
dítěte uţ od věku batolete spojený
s vysedáváním u počítače, vyroste z něj
svým způsobem retardovaný jedinec.
Nekontrolované sezení před
monitorem odtahuje dítě od kamarádů
a nenaučí se navazovat normální
vztahy. Slovní zásoba a schopnost
rozumět mluvenému textu bude
o 50 horší neţ u dětí, kterým rodiče
čtou, nebo jim vyprávějí. Důleţité je
prostředí. Bez rodičů, sourozenců
a prarodičů se výchova předškolního
„počítačového génia“ ve zlé obrátí.
Vtip není v tom, ţe by se před dětmi
měly počítače zamykat, ale umět s nimi
– počítači i dětmi – pracovat. Dítě
potřebuje prostředí, v němţ se bude
rozvíjet jako člověk s dostatkem
podnětů a lásky kolem sebe.
Doporučuji, aby předškolák
strávil u PC max. 1 hodinu denně.
Kdyţ uţ u něj sedí, naveďte jej na
zajímavé adresy, kde se něčemu přiučí.
Co takhle www.kamaradske-hry.cz
nebo www.detskestranky.cz
plné
omalovánek, příběhů, her bez násilí
a spousty dalších zajímavostí?
Jiţ 15 vyučuji logopedickou
prevenci a můj postřeh je, stejně jako
současný celosvětový trend takový, ţe
se z ţivota stále víc a víc vytrácí
mluvené slovo a je nahrazeno médii (ať
uţ rádio, televize, video, PC…). Naše
činnosti ve školách nenahradí veškerou
výchovu a vzdělávání těch nejmenších,
to hlavní je na rodině. Zkusme si
s dětmi více povídat!
Karla Jablunková

medlovský
nohejbal
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________

V
sobotu
16.
května
uspořádala TJ Medlov nohejbalový
turnaj trojic. Za oblačného počasí se
turnaje
zúčastnilo
6
druţstev.
V úvodním utkání se střetla druţstva
Hané 2 s pořádajícím TJ Medlov. Celý
turnaj se odehrál systémem kaţdý
s kaţdým na 3 vítězné sety. Po bezmála
čtyřhodinových bojích bylo jasno
o pořadí jednotlivých týmů. První
místo obsadil tým Haná 1, který prošel
zápasem bez ztráty bodu. Na druhém
místě se umístil tým Zborovic a třetí
místo patří místní TJ Medlov.
BD
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sportování, to nás baví
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V rámci projektu „Sportování to nás
baví“ se děti z MŠ ve Zborovicích vypravily
společně s rodiči na turistickou vycházku do
Zmol – cílem byla myslivecká střelnice ve
Zborovicích. Záměrem projektu je přispět
k postupnému získávání správných pohybových
návyků, ovlivňování postoje k tělesné aktivitě
a pohybu dítěte i rodičů.
16. září 2009 společným fotografováním
před MŠ začala naše cesta. Trasu jsme zdárně
zdolali a pokračovaly naše další pohybové aktivity.
Děti hledaly poklad, který odkryly po splnění
zadaného sportovního úkolu společně s rodiči. Po
absolvování stanovišť – skákání v pytli, přenášení
míčků a hodu na cíl, obdrţelo kaţdé dítě medaili
a diplom. Závěrečnou odměnou bylo společné
opékání špekáčků, prohlídka střelnice a pak uţ
následoval rozchod domů.
Pohyb by měl být jedním z neopomenutelných článků v ţivotě člověka. Obzvlášť
v dnešní moderní a hektické době, kdy na
procházky nezbývá čas a většina z nás pouţívá i ke
krátkým přesunům automobil. Kaţdý člověk by
měl mít potřebu pohybovat se a z pohybu mít
radost. Ve sportování budeme pokračovat
a příště se sejdeme v tělocvičně.
Ivana Balášová
učitelka MŠ Zborovice

podzimní bramborování
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________

Nejen kreslením a malováním děti v naší MŠ poznávají svět. Doprovodným výtvarným
projektem „Barevné pastelky“ jsme plnili první tvořivé odpoledne, které bylo zaměřeno na výrobu
panáčků a zvířátek z brambor. Všechny pomůcky si v letošním školním roce rodiče poprvé přinesli ze
svých domovů (brambory, jeřabiny, šípky, zbytky vlny a látek) a začali společně s dětmi vytvářet
nejrozmanitější výtvory. Fantazii se meze rozhodně nekladly, a tak vznikaly krásné kousky z obyčejných
brambor. Na závěr jsme v prostorách šatny vystavili všechny výrobky. Děti obdrţely účastnický list a za
odměnu si mohly pochutnat na brambůrkách . Uţ dnes se všichni těšíme na další, listopadové
tvořeníčko, kde budeme tentokrát z přírodnin vytvářet podzimníčky.
Karla Jablunková
učitelka MŠ Zborovice

hudba jako vyučovací metoda
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hudba, dříve cíl, se stává nyní
prostředkem k dosaţení cíle, vyučovací metodou.
To, co jsme dosud sledovali jako cíl (např.
rytmické, pěvecké, pohybové dovednosti, hra na
dětské hudební nástroje) a potom hledali hudební
přínos a mezipředmětové vztahy, nyní pouţíváme
jako metodu. Hudba a hudebně pohybové
činnosti jsou cestou k získávání informací o světě,
dovedností, postojů, a tak přesahují tradiční
chápání hudební výchovy. V hudebně pohybových
činnostech je ukrytý velký didaktický potenciál
pro rozvoj dítěte. Zpěvem se rozvíjí slovní
zásoba, artikulace, prohlubuje se a koordinuje
dech, zjemňuje vnímání těla. Hudba jako
vyjadřovací prostředek podporuje komunikační
dovednosti. Správný a zdravý zpěv působí
relaxačně a zdravotně preventivně. Vnímání
melodie, rytmu, dynamiky, tempa rozvíjí
porozumění hudební sloţce řeči, jejímu
emočnímu sdělení.
Pohyb a hra na hudební nástroje
rozvíjejí
prostorovou
orientaci,
jemnou
i hrubou motoriku a paměť. Hudební činnosti

podněcují fantazii a dávají prostor k tvořivosti,
k seberealizaci. Hudební umění vede k rozvoji
estetického vnímání, k vnímání krásna, k přijímání
pozitivních ţivotních hodnot.
Hudební aktivity jsou přirozenou
primární prevencí sociálně patologických jevů.
Kultivují vzájemné vztahy i fyzický kontakt mezi
dětmi. Podporují vytváření klidného klimatu ve
třídě. Pro rozvoj všech těchto dovedností
realizujeme celoroční hudební projekt s názvem
„Hrajeme si s písničkou“, jehoţ součástí jsou
školní soutěţe ve zpěvu s názvem „Zpívám já,
zpívám rád“. Dále „Čertovské dopoledne“, které
proběhne v tělocvičně ZŠ. Do projektu se zapojí
také rodiče, a to v odpoledni nazvaném „Mámo,
táto, pojďme zpívat“. A závěrem projektu bude
společné vystoupení rodičů s dětmi na konci
školního roku. Nedílnou součástí projektu je
zpívání a vyuţívání rytmických nástrojů při
kaţdodenních činnostech.
Michala Hradečná
učitelka MŠ Zborovice
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v mateřské škole
na prahu nového školního roku
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na rozdíl od minulých osnov staví
současný Rámcový vzdělávací program do středu
zájmu dítě s jeho potřebami a proţitky. Dítě
vnímá jako iniciátora a spolutvůrce vzdělávání
a učitele staví do role facilitátora, který má být
dítěti průvodcem na jeho cestě za poznáním sebe
samého, druhých, světa... Těţiště působení
pedagoga není pouze v řízených činnostech, ale
povaţuje za důleţité vše, co se v mateřské škole
děje.
Změny, které přináší demokratické
řízení a rámcové programy, jsou tak zásadní
a veliké, ţe nelze očekávat, ţe je všichni okamţitě
pochopí a přijmou. Jednou z nejzásadnějších
změn, kterou přináší pojetí předškolního
vzdělávání, je proměna vztahu k dítěti. Dítě je
chápáno
jako
jedinečná
neopakovatelná
osobnost, která má právo být sama sebou a právě
taková má být akceptována.
Veškerá výchovně vzdělávací práce
vychází ze ŠVP „Hrajeme si každý den“. Jeho
součástí jsou doprovodné projekty Hrajeme si
s písničkou, Barevné pastelky a Sportování to nás
baví. Nadále spolupracujeme se SZŠ v Kroměříţi
v rámci Zdravého úsměv a Terénním ekologickým
střediskem Divoky. Zásadní význam však má pro

naši práci spolupráce s rodinou. Tady navazujeme
na dlouholetou tradici v pořádání tvořivých
odpolední, společných vycházek a výletů.
V posledním období se rodiče podílejí i na
brigádnických pracích, které v mateřské škole
probíhají. Nemalé úsilí rodičů bylo vynaloţeno při
rekonstrukci školní zahrady. Za pochopení
a velkou pomoc zde děkujeme panu ing.
V. Pokornému, OÚ Zborovice a firmě pana
M. Foltýna z Kroměříţe.
V mateřské škole je v současné době
obsazeno všech 56 míst dětmi ze Zborovic,
Medlova, Troubek a Zdislavic. O výchovu
a vzdělávání se starají čtyři plně kvalifikované
pedagogické pracovnice a tři pracovnice provozní.
Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd,
mají moţnost navštěvovat krouţky logopedie
a Metody dobrého startu, jehoţ autorkou
a propagátorkou je Jana Swierkoszová.
„Pojďte děti mezi nás,
budeme mít radost z Vás.
Budeme si zpívat hrát,
společně svět poznávat.“
Hana Klabalová
ředitelka MŠ Zborovice

z akcí sdh medlov
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V dubnovém zpravodaji jsme končili
pozvánkou na dvě akce – soutěţ „O Pohár
starosty obce“ a Pálení čarodějnic. Jednalo se
o dvě akce pořádané v tentýţ den. Soutěţ
„O Pohár starosty obce“ se konala jiţ 6. rokem.
Počasí bylo vskutku nádherné a tak byl sportovní
areál přeplněn lidmi. Soutěţe se zúčastnilo 13
druţstev muţů a 4 druţstva ţen. Padl nový rekord
naší trati, kdy druţstvo z Vrbětic splnilo poţární
útok s časem 14:96.
Sice nebylo posledního dubna, ale
v Medlově se slétli čarodějnice a čarodějové
o něco dříve. Večer se za hasičskou zbrojnicí
rozhořel oheň a okolo něj se postupně
shlukovalo více a více magických bytostí. Sotva se
setmělo, kde se vzaly - tu se vzaly, přiletěly dvě
čarodějnice nesoucí svou dřevěnou podobiznu.
Při podivném tanci kolem ohně byla dřevěná
čarodějnice hozena do plamenů.
Letos jsme zaloţili i druţstvo ţen. Sice
jsme patřili mezi nováčky v hasičském sportu, ale
myslím, ţe se za své výkony nemusíme stydět.
Během roku se obě druţstva účastnila několika
soutěţí nejen v blízkém okolí. Zmíním například,
ţe druţstvo muţů postoupilo z okrskového kola
do okresního a obě druţstva přijala účast na
soutěţi „O Pohár hejtmana Zlínského kraje“.
Konec prázdnin je vţdy nabitý. V neděli
23. 8. 2009 se v Medlově konaly hody. Bohuţel
pro nepříznivé počasí se letos nekonala Hodová
zábava. Pro zájemce jsme v areálu TJ Medlov
uspořádali diskotéku s reprodukovanou hudbou.
Ti, co přišli, se dobře bavili a nevadil jim ani déšť,
ba dokonce se tančilo pod širým nebem. V neděli
ráno po mši svaté se lidé mohli přesunout
do areálu TJ, kde k tanci a poslechu hrála

Zdounečanka. Koncert končil v poledne, kdy se
většina posluchačů vydala domů na slavnostní
oběd. Jelikoţ musela být zrušena hodová zábava,
konal se odpoledne „Hasičský výlet se
Zdounečankou“, který trval do večerních hodin.
Zásluhu mají i sponzoři, jimiţ byli Delta Polkovice
a Obecní úřad Zborovice.
Tradičně pořádáme v Medlově dvě
soutěţe a ne jinak tomu bylo i letos. Soutěţ
„O Medlovského ţabáka“ se konala 29. 8. 2009.
Počasí nám vůbec nepřálo a po celou dobu
soutěţe hustě pršelo, proto jsme byli sami
překvapeni, kolik druţstev se zúčastnilo. Bylo zde
11 druţstev muţů, 10 druţstev ţen a 4 druţstva
st. pánů. Ve všech disciplínách vyhrála druţstva z
Nětčic. Medlov I. se umístil na pěkném druhém
místě a Medlov – st. páni obsadili místo třetí.
Hody a hasičská sezóna jsou jiţ sice za
námi, ale to neznamená, ţe bychom nic
nepřipravovali. Další akcí, kterou plánujeme, je
světluškový průvod, a to 6. listopadu 2009
– všechny srdečně zveme!
Zdeněk Bršlica
SDH Medlov

modelářský
kroužek

panenky
pro UNICEF
_______________________________________________________

Kaţdá panenka
představuje
skutečné dítě,
které
bude
v rámci očkovací kampaně
UNICEF
v rozvojových
zemích
proočkováno proti
šesti hlavním
smrtelným dětským chorobám.
Do výroby panenek se zapojili
i mnozí ţáci naší školy, téměř padesát
vyrobených panenek bylo koncem
března odesláno do sídla českého
výboru UNICEF a následně jsou
nabízeny
jeho
prostřednictvím
k prodeji.
Cílem projektu "Adoptuj panenku,
zachráníš dítě" je získat finanční
prostředky pro celosvětovou očkovací
kampaň UNICEF.
-lk-

z medlova do
znojma
_________________________________________________________

Místní TJ uspořádala pro své členy
a příznivce autobusový zájezd za
krásami Znojma a okolí. V sobotu 19.9.
se brzy ráno v nejednom domku svítilo, coţ znamenalo přípravu na zájezd.
V 6,30 byl stanoven odjezd z Medlova.
Zbývalo vyzvednout skupinku turistů
ze Zborovic a mohlo se vyrazit.
Na 9 hodin jsme měli objednánu
prohlídku znojemského podzemí.
Shodou okolností probíhaly Dny
evropské kultury a tak jsme měli
většinu vstupů do památek zdarma.
Skvělá paní průvodkyně nás seznámila
s historií podzemí a prováděla nás
bludištěm
chodeb.
Dále
jsme
absolvovali výstup na Radniční věţ,
odkud jsme shlédli okolí Znojma.
Krátce jsme se zastavili na prohlídku
dravých ptáků v prostorách hradu. Po
obědě se celý zájezd přesunul do
pohraniční
obce
Šatov.
Zde
byla naplánovaná prohlídka pěchotního
srubu MJ-S 3 Zahrada, kde je
stálá expozice výzbroje a výstroje
a prohlídka Malovaného sklípku, která
byla vyvrcholením sobotního zájezdu.
Cestou jsme se zastavili zakoupit
burčák a pak jiţ nic nebránilo návratu
domů.
B. Dřímal

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Modeláři mají v Troubkách své letiště, kde mohou kdykoliv se svými modely létat.
V krouţku jim přibyly čtyři polomakety soubojových letadel z 1. světové války /na
elektromotor/. Chlapci pokračují ve stavbě polomakety bombardéru B 29 a připravují se na
zimní ligu do Kroměříţe. A kdyţ se nedá létat, je stále co opravovat na letadlech, která se
poškodila nebo rozbila při létání.
Stanislav Trávníček
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ohlédnutí za oslavami 100. výročí
měšťanské školy
______________________________________________________________________________________________________________________

výstava obrazů 
prohlídka expozice ve škole 

Na tomto místě
obvykle
bývá
dlouhý
seznam školních aktivit,
které se konaly ve druhé
polovině uplynulého školního roku. Dnes se ale
ohlédněme za událostí,
která nad všemi tradičními
školními počiny svým rozsahem a významem
přečnívá.
V sobotu 6. června 2009 v 900 hodin
ráno byla slavnostně zahájena vernisáž výstavy
obrazů
malíře
Vladimíra
Holubce.
Zborovického rodáka, absolventa naší školy,
který v roce 1955 absolvoval brněnskou Vyšší
odbornou školu uměleckého průmyslu. Ţije
v Uničově. Pan Holubec s pomocí pana Churého
připravili nádherný výtvarný záţitek všem, kteří se
byli podívat v kulturně vzdělávacím centru. Bylo
vystaveno přes 25 děl, některá z nich, zejména
panoramatické malby Zborovic, nám byla
zapůjčena místními občany a dalšími majiteli.
Současně s vernisáţí začala dopolední část
prohlídky expozic ve škole. Návštěvníci se
mohli vrátit do minulosti aţ o století zpátky.
Expozici z nejstarších dob vydatně podpořenou
cennými dokumenty zapůjčenými z domácích
archivů připravil pan učitel L. Růţička. Záplavu
fotografií, kronik, ţákovských prací evokující plno
vzpomínek na 50. a 60. léta uspořádala Mgr.
Marie Hanáková. Třídu věnovanou sklonku 20.
století zaplnily příspěvky Mgr. Helena Krejčířová
a
Bc.
Miluše
Shromáţdilová,
expozici
o současnosti připravily Mgr. Jana Janáčová
a JUDr. Irena Boukalová, koutek divadelní,
druţební a sborový vytvořili Mgr. Valerie
Úradníková a Jiří Jablunka, DiS. O výzdobu
balkonu výtvarnými pracemi ţáků se postarala
Marcela Vaňáková, ukázkovou třídu školní druţiny
přichystala paní Jarmila Hambálková. Zeď vzkazů
a zvětšený almanach v přízemí měla na starosti
Mgr. Romana Pohunková. Přehled čestných ţáků
školy vytvořil J. Jablunka. Projekci o historii
a současnosti školy připravila obsahově
i technicky Mgr. Vladimíra Jáchimová. Tisíce
předmětů, tisíce špendlíků, stovky minut práce při
přípravách ocenili návštěvníci spokojeností,
slavnostní průvod obcí

mnohdy slzami, které se vkrádaly do očí při
vzpomínkách na krásné časy dětství, kdy nám bylo
nakonec i v té škole tak dobře!
Dopolední část výstavy byla ukončena v 1100. To
proto, ţe jsme očekávali vzácné hosty. Na 80
z nich přijalo pozvání a dostavili se ke
slavnostnímu
obědu.
Stávající
personál,
pedagogové a další zaměstnanci, kteří zde
působili, zastupitelé obce, zástupci místních
spolků (SDH Zborovice, SDH Medlov, ČMMS
Zborovice – Medlov), zástupci MŠ Zborovice
a druţební školy z Tesárskych Mlyňan, hosté
z DZP Zborovice a další. Díky spolupráci se
Střední školou hotelovou a sluţeb v Kroměříţi,
kde nás při jednání úspěšně zastupovala Mgr. Iva
Hamadová, bylo slavnostní menu velmi
reprezentativní. Vedoucí odborné výuky paní
V. Pospíšilová dokázala během 4 hodin s ţáky
připravit znamenitá jídla a krásnou slavnostní
tabuli (materiál na květinovou výzdobu nám
darovalo Zahradnictví
paní L. Štěpánkové).
Potěšilo nás, ţe se do přípravy menu dobrovolně
zapojili i nedávní absolventi – Tomáš Hána, Lukáš
Dostálík a Klára Pohoničová, mohli jsme na ně
být pyšní.
S hosty
jsme
společně
prošli
připravenou expozici a vydali se k Pilaně – na
místo, odkud měl ve 1330 vycházet slavnostní
průvod. Přiznám se, ţe z počtu účastníků jsem
měla obavy, především z toho, ţe budeme kráčet
sami. Nestalo se. Jen několik málo ročníkových
transparentů od roku 1948 do roku 2008 zůstalo
leţet ladem. Ostatních se chopili zástupci
jednotlivých ročníků a nesli je hrdě či radostně
podle pořadí průvodem, který byl jistě delší neţ
200 m. V čele průvodu za úţasnou Aerovkou 30
sport cabrio z roku 1935, kterou bez nároku na
honorář řídil Ing. Tomáš Barnet z Veterán klubu
Kroměříţ, hrála do pochodu kapela Hulíňané
(sponzorovala obec). Státní a obecní vlajku nesli
uniformovaní zástupci místních spolků, následovali
je zastupitelé a další hosté, např. poslanec Josef
Smýkal nebo člen Rady Zlínského kraje
zodpovědný za oblast školství, mládeţe a sportu
Mgr. Josef Slovák. Pak defilovali současní
a někdejší zaměstnanci školy a za nimi absolventi
seřazení podle věku od těch nejdospělejších. Na
konci průvodu pak byli téměř všichni ţáci, někteří
doprovázeni rodiči. Slavnostní pohybující se
těleso sledovali občané Zborovic z chodníků
a oken, mnozí z nich se klidně mohli také připojit.
Plánovaný čas příchodu ke škole jsme dodrţeli.
V 1500 začaly slavnostní proslovy.
Pak škola otevřela brány přítomným
davům, mnohdy i třígenerační skupiny procházely
okouzleně připravenou expozicí, která zaujímala
většinu současných vyučovacích prostor školy.
Nespočetné mnoţství informací z desítek m2
výstavních ploch nebylo moţné najednou vstřebat,
proto se sem vrátili i ti, kteří uţ zde byli
dopoledne. Všichni byli vřele vítáni. U vchodu byl
kaţdý
návštěvník
paní
vychovatelkou
Hambálkovou vyzván k podpisu do pamětní
knihy, obdrţel upomínkový list a drobný dárkový
předmět. U paní ekonomky Jindřišky Husovské či
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položení základního kamene
ve zborovicích
__________________________________________________________________________________________________________________________

paní Heleny Müllerové byly k mání výroční
almanachy (dosud máme na skladě a zájemcům
ochotně poskytneme) a výroční upomínkové
předměty – ručně vyráběné keramické zvonky
(rovněţ lze ještě zakoupit). V pamětní knize jsem
napočítala 405 podpisů, přitom někteří
návštěvníci prošli i bočním vchodem a ne všichni
čekali v řadě na podpis. Lze předpokládat, ţe
celková účast byla více neţ 500 lidí. Nad
očekávání dobrá!
Sobotní odpoledne chvatem spělo
k večeru, v 1630 zahájila Mgr. Lenka Sakařová
besedu se dvěma hosty – absolventy školy –
panem Michalem Babičem, který se na vědecké
úrovni věnuje odborné chemii a panem Rudolfem
Králíkem, který patří mezi přední světové
hudebníky – hraje na melodické a orchestrální bicí
nástroje a percussion a na marimbu. Oba hosté se
ukázali býti nesmírně zábavnými společníky a tak
se návštěvníkům besedy zdál vymezený čas
krátký. Jenomţe nás uţ čekala další vydatná várka
programu – divadlo. Muzikál ze základní byl
scénáristickým počinem Mgr. Romany Pohunkové
a Bc. Miluše Shromáţdilové, reţisérským dílem
Mgr. Valerie Úradníkové, o hudební reţii se
zaslouţil Jiří Jablunka a technické zázemí
(osvětlení, zvuk) zabezpečil pan Lumír Cheryn.
Herci – ţáci školy předvedli neodolatelný,
neopakovatelný výkon a všichni jsme se shodli na
tom, ţe to byl skvělý kus divadelního umění.

 divadelní představení Muzikál ze základní
beseda s R. Králíkem (vlevo) a M. Babičem 

Díky organizátorské pomoci
sdruţení rodičů a přátel školy
KLAPKA se večer mohla
konat společenská zábava.
Byla
tečkou
za
celým
náročným dnem. Účast nebyla
velká, ale kdo přišel, dobře se
bavil, dlouho do noci.
Oslavy nám daly spoustu práce. Velkou
pomoc nám poskytly členky přípravného výboru
paní Aloisie Němcová a paní Boţena Stahlová –
přesnou, promyšlenou a svědomitou přípravu
podkladů pro almanach podobně jako faktické
připomínky k dlouhodobé etapě vývoje školy, kdy
zde paní učitelky působily, povaţuji za
nepostradatelné. Pomohlo nám také mnoho
rodičů, např. paní Helena Šťastníková ochotně
doručila místním pozvánky. Manţelé Zdeněk
a Lenka Bršlicovi zajistili občerstvení. Organizace
bezvadného chodu zázemí akce (stánky
s občerstvením, lavičky během dne i na večerní
zábavě) se ujal pan Přemek Drobil, vstříc nám
vyšli a na oslavu se připravili také majitelé
hospůdky na hřišti a spolu s nimi zástupci TJ
Pilana Zborovice pánové Jaromír Barnet a Jiří
Indrák. Díky bohatým zdrojům z archívů školy
a absolventům jsme načerpali spoustu informací
o minulosti naší školy. Získali jsme nové přátele.
Celé oslavy se nám podařilo uhradit s pomocí
laskavých sponzorů, děkujeme Vám všem za
podporu!
Oslavy 100. výročí zaloţení měšťanské
školy ve Zborovicích se povedly. Staly se
vzpomínkou, kterou si účastníci vybaví ještě za
dlouhý čas. Pokud se chcete dozvědět více,
připomenout a uchovat si tento velký den,
doporučuji k nahlédnutí odkaz 100 let na
www.zszborovice.cz a k dispozici je jiţ
nyní DVD se souhrnem dat o oslavách. Nakoupit
suvenýry, almanach či toto DVD můţete při
osobní návštěvě školy nebo například na
tradičním Vánočním jarmarku ve středu
9. 12. 2009, na který Vás srdečně jiţ nyní zvou
ţáci a zaměstnanci školy.
Mgr. Marcela Hanáková
ředitelka školy

D
DV
VD
D „„110000 lleett““



čeká na Vás přímo ve škole!
Je určeno do počítačové mechaniky.
Obsahuje video, televizní reportáž a přes
200 fotografií z červnových oslav,
dokumentární filmy o historii
a současnosti školy, doplněnou verzi
almanachu a mnohem víc!

 shromáždění před školou a proslovy hostů,
předání čestého uznání L. Růžičkovi
večerní taneční zábava v sokolovně 

jubileum
___________________________________________________________

Ve dnech, kdy se konaly oslavy
školy, slavila významné ţivotní jubileum
i nejstarší žijící žákyně této školy, paní Ţofie
Šamánková. Narodila ve Věţkách v roce
1919 jako pátá ze šesti dětí pana hajného
Svobody. Obecnou školu navštěvovala ve
Věţkách v letech 1925 aţ 1929. Potom
chodila čtyři roky do roku 1933 do
měšťanské školy ve Zborovicích. Její
cesta vedla denně pěšky – za kaţdého
počasí, v zimě, v létě - z hájenky za Věţkami přes Kuče do Zborovic.
Paní Šamánková má tři děti,
7 vnuků a 10 pravnuků. Těší se
poměrně dobrému zdraví, paměť jí slouţí
a její optimistická nálada je obdivuhodná.
Přejeme jí, aby v kruhu svých blízkých
proţila ještě hodně dalších let ve zdraví
a spokojenosti.
AM
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oslavy v tesárských mlyňanech
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

klub českých
turistů
__________________________________________________________
_

Činnost KČT pokračuje dalšími
túrami a našlapanými kilometry.
Uskutečnili jsme dva třídenní zájezdy
a to v květnu do Beskyd a v září na
Šumavu. Oba zájezdy se nám na
turistiku vydařily. Bylo krásné počasí,
zdolali jsme všechny túry, které
jsme si stanovili, chodili jsme po horách
tři dny a pozorovali krásy naší přírody.
Je na co se dívat.
Také jsme si vyjeli v červnu na
jednodenní zájezd na Slovensko do
Vrátné doliny. I přes špatné počasí (celý
den nám pršelo) šli někteří turisté 17
km túru ze sedla Chleb na Velký a Malý
Kriváň a pak do Strečna, druzí ušli 12
km túru ze Štefanové přes Dolné
a Horné diery do sedla Medzirozsutce
a Medzihole a zpět do Štefanové.
Všichni to zvládli bez úrazu. Dále jsme
si vyšli na jednodenní trasy o sobotách.

O naší činnosti vedeme kroniku,
informujeme ostatní občany ve vitrínce
u turistické mapy před obecním
úřadem. Máte-li zájem, přidejte se.
Hory přináší klid a úlevu.
Ludmila Burešová


Dne 12.9.2009 jsme byli pozváni na
oslavy 800 let od první písemné zprávy
o naší druţební obci na Slovensku. Návštěvy se
zúčastnili za obec pan starosta Jaromír Kunc,
bývalý
starosta
pan
Vítězslav
Hanák
a předseda ŠKK pan Lumír Cheryn, za školu paní
ředitelka Mgr. Marcela Hanáková, paní učitelky
Mgr. Romana Cherynová a Mgr. Valerie
Úradníková. Po příjezdu do „Tesár“ /běţně
místně uţívaný název/ jsme byli vřele přivítáni
starostou obce panem Lubomírem Bencem
a dalšími poslanci obecního zastupitelstva.
Slavnosti se zúčastnili také představitelé vyšších
územněsprávních celků okresu a kraje, ředitelka
místní základní školy a další hosté.
Po slavnostním obědě započal kulturní
program, kde vystoupili taneční soubory lidových
písní a tanců, hrála country hudba i harmonikář.
K tomuto výročí vydali i knihu, kde je o historii
psáno podrobně včetně fotografií. Tato kniha je
k nahlédnutí ve zborovické knihovně.

Program byl opravdu rozmanitý a byl zakončen
taneční zábavou aţ do ranních hodin. K vidění
byly fotografie z minulosti obcí /Tesárské Mlyňany
byly ještě v polovině dvacátého století dvě
samostatné obce/ a mnozí pamětníci si
zavzpomínali na dřívější časy… Nás velmi mile
překvapil fakt, ţe s námi vřele diskutovali občané,
kteří dříve v rámci školních návštěv jezdili do
Zborovic a od některých jsme vyřizovali
i pozdravy. Za jedno jsou všichni v tom, ţe je
dobré pokračovat i v dnešní době v druţebních
setkáváních, která po krátké přestávce
v devadesátých letech obnovil pan Vítězslav
Hanák.
V příštím roce čekají naši druţební obec
další oslavy, a to oslavy spojení obcí a také kulaté
výročí místní školy. Závěrem chci napsat, ţe celé
oslavy se nesly ve velmi přátelském duchu a byli
jsme všichni moc rádi, ţe jsme se jich zúčastnili.
Lumír Cheryn

hodnocení činnosti
fotbalového oddílu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jarní část fotbalových soutěţí našich
druţstev zahájili jako první muţi. Jako nováček
v krajském přeboru byli po podzimní části na
předposledním 15. místě a v jarní části chtěli
svoje postavení vylepšit. Role trenéra zachránce
se ujal předseda Radovan Kunc. Hned po
úvodních kolech jarní části, kdy jsme ani
v domácím prostředí nedokázali zvítězit s týmy
ohroţených sestupem, se ukázala naše záchrana
jako nemoţná. V dalších utkáních jsme se
nedokázali našimi výkony vyrovnat soupeřům
a do konce soutěţe uţ jsme nezískali ţádné body.
Ukázalo se tak, ţe krajský přebor byl nad naše síly
a rozhodnutí postoupit bylo chybné a dalo za
pravdu těm, kteří nám takový výsledek
předpovídali.
Naše mládeţnická druţstva zaznamenala
v jarní části soutěţí zlepšené výsledky oproti
podzimní části. Umístění po podzimu si vylepšili
mladší i starší ţáci. Mladší ţáci obsadili konečné
7. místo a starší 5. místo v okresních přeborech.
Druţstvo dorostu se sice v jarní části zlepšilo, ale
stačilo to pouze na konečné 13. místo v okresním
přeboru.

na táboře celý rok

Po sestupu z krajského přeboru bylo
naše první muţstvo přihlášeno do I. A třídy.
Cílem pro novou sezonu je zastavit výkonnostní
propad a dokázat znovu vítězit v soutěţních
utkáních. Muţi do soutěţe vstoupili pod vedením
staronového trenéra Radima Husovského
a prakticky se stejným kádrem jako před dvěma
lety, kdy postoupili z I. B. V úvodních kolech se
muţům dařilo jen v domácím prostředí, kde
dokázali porazit Dolní Němčí a Slovácko „C“.
V dalších utkáních doma jiţ nestačilo na Prakšice
a smírně se rozešlo s Újezdcem. Po polovině
podzimní části tak nasbíralo 8 bodů a patří jim
umístění v dolních patrech tabulky, coţ se jistě
budou snaţit v následujících utkáních vylepšit.
Mládeţ rovněţ zahájila svoje soutěţe
v okresních přeborech a pod vedením trenérů
Jaroslava Vrány, Jaroslava Bartoše a Antonína
Kojetského se budou hlavně snaţit zapracovat
nové hráče přicházející z mladší věkové kategorie
do svých týmů. V tom jim přejeme hlavně
trpělivost s mladou generací a věříme, ţe je
počáteční
neúspěchy
neodradí
od
naší
nejrozšířenější hry fotbalu.
Radovan Kunc

www.pszborovice.pionyr.cz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Celý kalendářní rok proţilo 54 účastníků na devítidenním
letním táboře pořádaném Pionýrskou skupinou v Rajnochovicích.
Letošní celotáborová hra byla motivována kalendářem, všichni účastníci
tábora tak oslavili své další narozeniny, proţili některé významné dny
a svátky.
Vítáním nového táborového roku a silvestrovskou nocí to
všechno začalo, pak v rychlém sledu účast na zimních olympijských
hrách, oslava Valentýna, Velikonoční svátky s barvením vajíček
i pletením pomlázky (a samozřejmě i šibačkou, kterou si především
chlapci uţili). V přilehlých lesích probíhaly květnové osvobozovací boje,
červen se nesl ve znamení výletů, začátek roku zase ukázal některé
fyzikální jevy v docela jiném světle, věci téměř nemoţné se při pokusech

stávaly moţnými. Noční výpravou za záchranu ţivé vody končil náš
Halloween. Vánoce se stromečkem, koledami a nakonec i příjezd Jeţíška
s nadílkou celý program ukončily.
I přes nabitý „kalendářní program“ jsme si našli čas také na
tradiční táborové aktivity. Známe nové táborové slavíky, Miss a Missák
tábora se ujali své roční vlády, mnozí poprvé stavěli stan, stříleli z luku,
našli cestu na sever, uvázali svůj první uzel či rozdělali oheň.
Prošli jsme si celým rokem, všichni jsme oslavili své
narozeniny a domů se tak vraceli vlastně o jeden rok starší, snad tedy
i trošku moudřejší, ale určitě bohatší o nové poznatky, zkušenosti
a především společné záţitky s kamarády. Tak na viděnou při dalších
pionýrských akcích v novém školním roce.
-lk-
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velikonoční
turnaj
________________________________________________________________________

Při sportovní akci rozhýbali svá těla
starší členové naší pionýrské skupiny. Všem
členům 15+ byl totiţ určen turnaj v kuţelkách.
Čtrnáct odváţných se rozdělilo do dvou
druţstev a mohlo se hrát. Zpočátku se zdálo, ţe
chlapecké druţstvo bude mít přece jen trošku
převahu, ale ke konci to uţ bylo docela jinak. O
výsledek
vlastně
vůbec
nešlo.
Kuţelna
v Litenčicích nám vyšla vstříc, na jedno odpoledne
se stala místem našeho setkání i sportování. A
protoţe Velikonoce jsou spojeny i s pomlázkou,
čekala na všechny účastníky i odměna –
čokoládový zajíček, kterého většina stihla
degustovat hned na místě.
Další podobná akce se bude určitě
konat dříve neţ zase o Velikonocích a třeba
přilákáme nové lidičky, kteří se budou chtít
připojit k nám.

noc s
andersenem

táborové
vzpomínání
________________________________________________________________________

festival
brána
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________

Poslední víkend v září proţila dvacítka dětí
i starších kamarádů v Rajnochovicích na první
víkendové akci pořádané PS Zborovice v tomto
školním roce.
Slunečné počasí nás provázelo po celou
dobu. Hry, soutěţe, pěší výprava na Tesák,
písničky s kytarou, a díky počasí i táborák
s opékáním špekáčků. Unavení, ale spokojení
a s úsměvem se všichni po třech dnech vraceli
vlakem zase domů a uţ cestou si slibovali, ţe se
brzy někam vypraví.
Podzimní prázdniny (ve Valašském Meziříčí),
vybíjená a uzlařská regata, by bez nás snad ani být
nemohly!

V sobotu 19. září nás
reprezentovaly dvě členky pionýrského
oddílu Mláďata na oblastním kole
Chřibsko-Karpatské oblasti pěvecké
soutěţe Brána v Blatnici pod svatým
Antonínkem.
Pro Zuzku Sakařovou uţ
nebylo oblastní kolo aţ tak neznámé,
svůj debut si tady ale odbyla letos
Verča Cherynová. Překvapením
podle slov poroty bylo pro všechny to,
ţe Zuzka v jedné z písní opustila kytaru
a zasedla za klávesy. U Verči bylo velmi
hodnoceno to, ţe se sama ve všech
písních doprovodila, i kdyţ u mladší
kategorie se vlastní doprovod ještě
nevyţaduje.

_________________________________________________________________________
_

Organizace akce se ve Zborovicích ujali
Pionýři. Prostory pro pořádání akce nám zapůjčila
místní základní škola.
Do připraveného programu se aktivně
zapojilo celkem 46 účastníků a sedm hostů.
Děti v průběhu této pohádkové noci
vytvářely koláţe a vymýšlely k nim příběhy,
zahrály si speciálně připravené pohádkové
aktivity. Vyzkoušely si terénní poznávací hru po
Zborovicích, kreslily svůj strom pohádkovník
a chatovaly s ostatními účastníky této akce.
Z knihy pohádek H. Ch. Andersena nám
přišli číst pan starosta, paní ředitelka, bývalá paní
učitelka češtiny a předseda školské a kulturní
komise OÚ.
V noci se školní chodby rozzářily světýlky svíček
a oţily pohádkovými postavičkami. Na konci
cesty pak všechny uvítal ve své pracovně samotný
Andersen. Kdyţ se nachýlila půlnoc, vyslechli si
malí účastníci ještě čtení na dobrou noc.
Sobotní ráno nás uvítalo sluníčkem,
a proto věříme, ţe z vyrobených housenek se co
nejdříve vylíhne nový motýl – Anderseňák.
Připravená CD s fotkami budou dětem určitě
společně proţité chvíle ještě dlouho připomínat.
Hodinu před polednem jsme otočili klíčem
v zámku a letošní ročník této mezinárodní akce
se stal minulostí.
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat
všem, kteří se aktivně zapojili do akce samotné,
pomohli v její přípravě, a obrovské díky také všem
hostům, kteří mezi nás zavítali, a snad alespoň
trošku ukázali dětem, ţe kníţky jsou vlastně
docela prima zábava.

A krásné překvapení pro nás všechny?
Obě
dvě dívky
si
vítězstvím
v oblastním kole vyzpívaly postup do
republikového finále soutěţe, které se
uskuteční v listopadu v Brně. Drţte
jim, prosím, pěstičky!

poselstvo
krále jiřího
______________________________________________________________
___

I členové pionýrského oddílu Mláďata se zapojili do stejnojmenné celoroční hry.
V průběhu celého školního roku se tak potýkali s vyhlašovanými úkoly, odesílali zprávy o jejich
plnění, fotografovali, kreslili, psali…. a především si hráli a dovídali se něco nového.
Mnohé úkoly se vzhledem k věkovému sloţení oddílu zpočátku zdály dost obtíţné,
někdy pomohli starší kamarádi, jindy rodiče. Děkujeme!
I díky jejich pomoci, a především díky snaţení a práci všech dětí, uţ víme, ţe patříme
k nejúspěšnějším kolektivům v celé republice.
Pro úplnost ještě dodáváme, ţe spolu s oddílem Mláďata, se do plnění této etapové
hry zapojilo také poselstvo Páni a panny z Růţe (letošní deváťáci) pod patronací p. uč. Růţičky
a jejich úspěšnost byla ještě o kousíček větší – v pomyslném hodnocení jsou totiţ jedni z pěti
kolektivů, které dosáhly nejvyššího počtu bodů.
Oběma poselstvům patří poděkování za celoroční vzornou reprezentaci!
stranu připravila Lenka Sakařová (-lk-)
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nový kněz v naší farnosti
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Od 1. července 2009 byl do
římskokatolické farnosti Zborovice jmenován
nový kněz P. Tomáš Klíč.
Je mu 30 let a pochází z Prostějova. Na
kněžskou službu se připravoval studiem
teologie v Litoměřicích, v Olomouci a poté
v Římě - celkem 8 let. Na papežské
lateránské univerzitě koncem června obhájil
diplomovou licenciátní práci na ekologické
téma nazvanou „Panujte na zemi moudře
a s láskou“ a získal titul ThLic. Při kněžské
službě vystřídal několik krátkodobých
působišť. Začínal ve Valašských Kloboukách,
odkud byl v létě 2006 přeložen do
Kroměříže. Už v té době poznal také
Zborovice, kam jezdil na návštěvu za panem
farářem Vysloužilem, se kterým ho pojí nejen
kněžská kolegialita, ale také osobní přátelství.
P. Klíč říká, že biblické jméno Tomáš /tak
jako jeden z dvanácti prvních apoštolů/ bere
jako neustálou výzvu k tomu, aby pomáhal
druhým lidem hledat a nacházet cestu
k Bohu, a tím ke všemu, co je dobré, pravdivé
a krásné. Už teď se po krátké době cítí u nás
jako doma a doufá, že zde zakotví na delší
dobu. Přejeme mu, aby se mu tady líbilo
i nadále a aby se jeho práce dařila.
AM
Zborováček v dubnu 2009 v DZP

základ dobré
výchovy

Milí sousedé ze Zborovic a Medlova,
srdečně vás touto cestou poprvé zdravím a přeji
vše dobré. Především bych chtěl reagovat na milé
přijetí, kterého se mi ve vaší obci dostalo, kdyţ
jsem v červenci převzal zodpovědný úkol zdejšího
faráře. Připadám si tak trochu jako cestující, který
právě přistoupil do vlaku a rozhlíţí se, s kým bude
sdílet další úsek svého ţivota. Pečlivě si všímám
kaţdého setkání, ať uţ se odehrává v kostele, na
ulici, ve škole či u společného stolu. Po prvních
týdnech je mi jasné, ţe se mi „u nás“ ve
Zborovicích bude líbit.
Jedním z nejhezčích momentů, na který
vzpomínám, byla hodová mše svatá u kapličky
v Medlově. Díky za tu krásnou slavnost. Naopak
nejtěţším okamţikem byl beze sporu pohřební
obřad při loučení s panem Jaroslavem Olšinou,
který ještě nedávno v naší obci starostoval. I za
tuto zkušenost však mohu být vděčný. Připomíná
mi následující slova Bible, která povaţuji za jeden
ze svých hlavních úkolů mezi vámi: „Plačte
s plačícími, radujte se s radujícími… Jedni druhých
břemena neste, a tak naplníte zákon Kristův.“ Kaţdý
to sice nepochopí, ale katolický kněz – sluţebník,
svědek a nástroj Jeţíše Krista – nemá svoji

i dospělí zpívají

vlastní rodinu právě proto, aby měl srdce stejně
otevřené pro všechny.
Osobním zaloţením jsem optimista. Na
věci a události se snaţím dívat z jejich lepší
stránky. Tak například statistika říká, ţe v našem
kroměříţském děkanátu (něco jako církevní okres
zahrnující 28 farností) klesl za posledních deset let
počet
účastníků
nedělních
bohosluţeb
o 13,5%. To je jeden moţný pohled. Na druhou
stranu se jedná na naši dobu o relativně vysoké
číslo. Celkem asi 4200 lidí – neděli co neděli –
dobrovolně oţelí část svého pohodlí, aby se na
hodinu sešli v kostele, poslouchali tam úryvky
z Písma svatého, modlili se a společně zpívali.
Není to zvláštní? Kéţ by tato prostá a nenápadná
věrnost tolika našich sousedů provokovala
přemýšlivé lidi k otázkám po skutečných
důvodech tohoto zdánlivě pošetilého jednání.
Svatý otec Benedikt XVI., který v září
poctil návštěvou naši zemi, udeřil hřebík na
hlavičku, kdyţ napsal: „Křesťanství nepřineslo
ţádné sociálně-revoluční poselství. Přináší setkání
s ţivým Bohem, tedy s nadějí, která proměňuje
ţivot i svět zevnitř.“
P. Tomáš Klíč
Smíšený chrámový sbor 2009

_______________________________________________________________________

Jistě se v našich obcích najde jen minimum
těch, co nemají ponětí o tom, co to je nebo kdo
tvoří pěvecký sbor. O dětském školním sboru
Zborováček Vás informuji touto cestou pravidelně.
V letošním školním roce jsme v počtu 40 zahájili jiţ
čtvrtou sezonu. 26 ţáků tvoří jádro sborového zpěvu,
který zborovická škola jako málokterá jiná v okolí
nabízí coby nepovinný předmět. 14 nejmladších dětí
pak navštěvuje přípravné oddělení. Začali jsme
připravovat nový program na blíţící se dobu adventu
a Vánoc. Moţná se opět přihlásíme na pěveckou
soutěţ, letos v dubnu jsme jako nováčci přivezli
bronz z Uherského Hradiště. O všech našich
plánovaných akcích i úspěších se dozvíte na školních
webových stránkách, kde najdete odkaz i přímo na
ty naše sborové, kde Vám nově ke čtení i zpíváme.
Ve Zborovicích však nesmíme opomenout
zmínit i těleso dospělých, a sice smíšený chrámový
sbor. Ten v tomto roce kromě kaţdoročního
májového a hodového programu nacvičil hudební
doprovod ke slavnostnímu biřmování, které v červnu

proběhlo po dlouhé době v našem farním kostele.
Byla to pro nás čest a zároveň svědomičtější přístup
k práci. Sbor má téměř 30 členů různého věku
i profese a zanedlouho začne připravovat vánoční
repertoár. Slyšet nás můţete jak jinak, neţ v kostele
sv. Bartoloměje při významných slavnostech
v průběhu liturgického roku. Přijďte, jste vítáni,
zvláště Vy, kteří máte alespoň trošku „notu“, rádi
Vás mezi sebe přijmeme, jen stačí dát o sobě vědět!

Jiří Jablunka
umělecký vedoucí obou sborů

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dnes se často mluví o odpovědnosti nás dospělých za naše děti
a mládeţ. Zabývá se tím tisk, rozhlas i televize, někdy i obecní úřady.
Uţ odedávna se říká, ţe základ výchovy dává rodina. To platí i dnes, ale
je otázka, kolik je takových rodin, které jsou schopny dát dětem a mládeţi
tento základ výchovy. V kolika rodinách slyší dítě něco o duchovním
a mravním ţivotě, v kolika rodinách hledí rodiče působit na citovou, mravní
a vůbec duchovní stránku svých chlapců a děvčat, aby z nich vychovali
čestného a charakterního člověka?
Rodiče nemají čas, jsou po většinu dne oba zaměstnáni jinou prací
a jinými starostmi. Tak jsou chlapci a děvčata většinou ponecháni sami sobě
a jako takoví jsou vystaveni spoustě všelijakých vlivů a tlaků, kterým bez
moudrého vedení rodičů těţko odolávají. My víme, jak velký vliv má na
mladé lidi četba, rozhlas a zvláště dnes televize. Dávají mladým lidem
opravdu to, co potřebují pro zdravý duchovní a mravní základ? Mnohdy
ukazují víc špatných příkladů neţ dobrých. Převládají tu detektivky, loupeţe,
vraţdy, rozvrácené rodiny, nevěra, milostná dobrodruţství, obhroublé
jednání a hádavá řeč. Vzpomínám, ţe jeden redaktor se bránil takovým
výtkám slovy, ţe špatné typy lidí jsou např. i v dětských pohádkách, takţe
špatný vliv na mládeţ by mohla mít kaţdá četba. Myslím, ţe tomu tak není

a ţe pan redaktor se tu hluboce mýlil. Je pravda, ţe i ve starších knihách
jsou špatní lidé, ale čtenář jasně pochopí, ţe tu nejsou vzorem, ale ţe tu
jsou jako protiváha světlých postav, za které se spisovatel staví a ke kterým
chce připoutat srdce čtenářů. V moderní literatuře, bohuţel, obyčejně tato
protiváha není. Jejich četba vyvolává dojem, ţe to zlé je něco přirozeného,
ţe to tak ve světě chodí a neřeknou a neukáţí mladému člověku, ţe to je
zlé, bezcitné, člověka nedůstojné, ţe to tak ve světě chodit nemá.
A tak nám stoupají počty hrubé mládeţe, počty rozvodů a rozvrácených rodin a my jen marně lomíme rukama nad všeobecnou surovostí
ţivota. A přece je cesta, jak ozdravit poměry. Je to návrat k duchovním
a mravním hodnotám, které přes všechny proměny času neztrácejí svůj
základní význam pro zdravý ţivot jednotlivců i společnosti. Je třeba dát jim
znovu platnost, uznat veřejně, ţe věrnost, čest, pravda, svědomí, víra, láska
– ţe to nejsou starodávné přeţitky, ale základní materiál, bez kterého nelze
vychovat zdravý charakter a zdravou společnost. Jistě to všechno není jen
v naší moci, ale něco přece jen udělat můţeme: to něco spočívá v tom,
abychom předcházeli svým vlastním dobrým příkladem /aby se např.
nestalo, ţe opilý chlapec v noci rozbije skleněné dveře a starý člověk to po
něm musí celý den opravovat…/.
OM
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dětský den
_________________________________________________________________________

TJ Medlov uspořádala v sobotu 30. května
Dětský den. Zpočátku to vypadalo, ţe kvůli
vytrvalému dešti bude muset být akce zrušena, ale
jak se u nás říká, "dvanáctá rozhodne", a taky
rozhodla… Porada výboru TJ svolaná na poledne
mohla jen konstatovat, ţe se akce můţe
uskutečnit. Jako v předešlých letech i tentokrát
celým dnem hudbou a slovem prováděl Lukáš
Kobza z rádia Haná. Letošní svátek dětí byl pojat
jako sportovně branný. Kluci z airsoftu
z Morkovic a Kroměříţe předvedli ukázky
osvobození rukojmých, přepadení a zneškodnění
muničního skladu a podíleli se svou účastí na
celém dětském dni. Děti měly moţnost
prohlédnout si vojenskou výbavu a zastřílet si ze
zbraní. Moderátor mistrovským zvládnutím slova
zapojoval děti do různých soutěţí a her. Střílelo
se z luku, sestavovaly sochy, hrál se fotbal
a kromě jiných her i míčková bitva, do které se
zapojili rodiče a prarodiče. Celý den
vyvrcholil táborovým ohněm, kde si děti opékaly
špekáčky a stezkou odvahy, kterou v podvečer
připravil Lukáš spolu s airsofťáky.

rybářské závody

fíťa cup

________________________________________________________________________

__________________________________________________________

V sobotu 10. října uspořádali medlovští
sportovci
rybářské
závody
v prostorách
sportovního areálu. Ani nepříznivé počasí
neodradilo místní i přespolní nadšence od účasti
na této akci. První účastníci akce nahazovali své
pruty jiţ po osmé hodině ranní. Cílem závodů
bylo vylovit z místní nádrţe co nejvíce ryb. Po čas
závodů byly podávány rybí hranolky a všichni se
těšili na hlavní chod. Tím byla vařená
vepřová kolena a černá polévka zvaná prdelačka.
Ochutnali jsme i místní specialitu Medlovici. Ta
dokázala v sobotním počasí zahřát. Účastníkům
sice nepřála štěstěna na ulovené ryby, ale
vynikající atmosféra přesvědčila přítomné, ţe není
důleţité chytit rybu, ale zúčastnit se. Posledním
pokusem ulovit rybu byl výlov sítí. Ten se bohuţel
nezdařil, neboť ryby nám síť přeskakovaly. Akce
byla ukončena v 18.00 hodin a většina účastníků
se přesunula do prostor Obecní místnosti, kde se
přítomní účastnili volné diskuse na téma ryby.
Těšíme se na další podobnou akci.
Na závěr roku chystáme v listopadu
zazimování areálu a v prosinci soutěţ
o nejkvalitnější slivovici a předsilvestrovský výšlap
na Brdo. Začátkem roku uspořádáme košt klobás
a vepřové hody. Dále chystáme několik přednášek
s cestovatelskou tématikou a soutěţ v luštění
sudoku.

Jedno červnové ráno jsme
přemlouvali deštivé počasí, aby se
konečně
umoudřilo.
Čekal
nás
sportovní závod zvaný Fíťa Cup (kratší
obdoba Zátopkových štafet). A povedlo
se! I v letošním roce ve třech věkových
kategoriích svá druţstva postavili ţáci II.
– VII. třídy.
Nejmladší děti čekal
štafetový sprint na 100 metrů,
dvojnásobnou trať zdolávali ţáci IV. a V.
třídy a na nejstarší čekalo rovných 400
metrů.
Naměřené časy jsme pečlivě
zaznamenali a odeslali k porovnání
v republikovém hodnocení.
Poděkování za reprezentaci
naší školy si jistě zaslouţí všichni ţáci,
kteří se i přes zachmuřené počasí
postavili na trať závodu. Naše díky ale
patří
také
finišmanům,
vlastně
finišmankám Evě Šutové, Haně Jelínkové
a paní učitelce Shromáţdilové.
-lk-

Bohuslav Dřímal
TJ Medlov

zahrádkáři v našich obcích
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Po výroční schůzi, která se konala
v únoru, jsme do letošního roku vstoupili
s odhodláním podílet se na svazovém a společenském působení v obou našich obcích.
V jarních měsících jsme zajistili dovoz umělých
hnojiv pro zájemce – celkem 6 druhů hnojiv 400
kg pro 10 zájemců. V měsíci dubnu jsme zajistili
dovoz 20 ks ovocných stromků. V květnu jsme
byli v divadle v Olomouci.
Během jarních měsíců zajišťovali
zahrádkáři obou obcí ošetřování ovocných
stromů záhumenků a záhonků na svých
zahradách, odplevelování a ošetřování travnatých
ploch. U moštárny jsme urovnali travnatou
plochu navezenou hlínou, kterou jsme uváleli
a oseli novou travou. Z vyřazených betonových
rour ze zrušeného septiku jsme postavili
komposter. Zelené plochy na pozemku moštárny
a v okolí udrţujeme v pořádku. V Medlově jsme
v lokalitě „Zmola“ ošetřili vysazené ovocné
stromy, které byly poškozeny zvěří a ošetřili
přilehlé travnaté plochy. Pomohli jsme při sečení
svahu u fotbalového hřiště, kde jsou vysázeny
třešně.
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Ţáci loňské 4. třídy ZŠ Zborovice
s p. učitelkou Cherynovou navštívili zahrádkovou
osadu „U lip“ a předseda organizace jim ukázal,
jak se roubují ovocné stromy.
V červenci bylo zahájeno vaření
marmelády z meruněk, které pokračovalo
i v srpnu. Moštování začalo souběţně s vařením
povidel ze švestek a durancií. Vaření bylo
ukončeno začátkem října, ale moštování
pokračuje, a to kaţdé úterý a čtvrtek od 18
hodin, nebo po dohodě na tel. č. 573 369 168.
Ve dnech 19. – 20.9 2009 se konala výstava
v Kroměříţi ve skleníku Květné zahrady a někteří
naši členové tam vystavili své výpěstky ovoce,
zeleniny a květin. Dne 4. 10. se konala výstava
ovoce, zeleniny a květin ve Zdounkách a na ní
vystavovalo 6 našich členů své výpěstky.
Výbor organizace děkuje všem, kteří
svými výpěstky reprezentovali naši organizaci
v okrese Kroměříţ. Dále děkuje všem členům
organizace i občanům obou obcí, kteří udrţují své
zahrádky, záhumenky a prostory v obci.
Výbor ZO ČZS
Zborovice – Medlov

sdh
zborovice
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________

SDH Zborovice se během roku jako
obvykle podílel na zajištění odborného
vzdělávání všech členů, výchově
mládeţe a na udrţování kulturních
tradic v obci. Při výcviku a odborných
školeních pokračuje dobrá spolupráce
Hasičského
záchranného
sboru,
Okresního sdruţení, Obecního úřadu
a naší zásahové jednotky, při dalších
akcích spolupracujeme s ostatními
spolky v obci. Členové zásahové
jednotky zasahovali v měsíci dubnu při
likvidaci poţáru balíku slámy na farmě
ve Zborovicích, při samovznícení
televize
v rodinném
domku
ve
Zborovicích, v červnu uklidili spadlý
strom na silnici před obcí, v srpnu
zasahovali u poţáru automobilu ve
Zdounkách. V září se konalo námětové
cvičení
poţáru
Mateřské
školy
v Morkovicích. V poţárním sportu
soutěţila druţstva muţů, ţen, starých
pánů a mladých hasičů. Zúčastnili jsme
se také oslav lOO let od poloţení
základního kamene měšťanské školy.
Tradičně jsme uskutečnili stavění
a kácení máje. S TJ Pilana Zborovice
jsme v červenci renovovali sportovní
areál na hřišti pro pořádání kulturních
akcí a připravili také pěkné posezení
pro sportovní akce. Se členy
Mysliveckého sdruţení jsme na hody
uskutečnili tradiční přátelské utkání
v kopané, večer se konala hodová
zábava s hudbou AUDIO. V neděli
jsme na hodový koncert připravili
u kostela posezení na zahradních
lavicích. Na prosinec plánujeme opět
Mikulášskou nadílku.
starosta sboru Š. Valigurský
velitel sboru M. Pecina
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opylovací
krize

kapličky v našem okolí

1. část

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________

Údaje z databází Organizace pro
zemědělství a výţivu dokazují, ţe počet
včelstev na světě za posledních 50 let
vzrostl o 45 procent. Hlavním motorem
světového rozvoje včelařství je poptávka
po medu, jehoţ produkce za poslední půl
století stoupla na dvojnásobek. Celková
spotřeba medu tak kopíruje vzestup počtu
obyvatel. Globální nárůst v počtu včelstev
ale paradoxně neskýtá záruku, ţe se
„opylovací krize“ nakonec skutečně
nedostaví. Zemědělské plodiny jsou na
opylování včelami a hmyzem různě
náročné. Většina se bez hmyzích
opylovačů
obejde,
protoţe
se
samosprašně opylí vlastním pylem nebo
pylem, který roznáší vítr. A úrodě těchto
plodin stojí a padá výţiva většiny obyvatel
země.
Na hmyzích opylovačích, a tedy
i na včelách závisí úroda jen některých
„luxusních“ plodin, jako jsou slivoně,
mandloně, ostruţiníky, maliníky nebo
třešně, popř. exotické mangovníky,
kvajávy, juvie rodící ořechy para,
ledvinovníky s úrodou ořechů kešu. Jejich
sklizeň
za
posledních
50
let
mnohonásobně stoupla, coţ souvisí
i s pádem ţelezné opony. Sady a plantáţe
těchto plodin se zvětšují tak rychle, ţe na
to vzestup včelstev poháněný spotřebou
nestačí. Zatím zřejmě zaskakují za chybějící
včely medonosné ty druhy včel, jeţ ţijí ve
volné přírodě. To však nevydrţí věčně.
Zvětšováním sadů a plantáţí dochází
k zabrání nové půdy, čímţ se ničí
prostředí, v němţ ţijí divoké včely. To
znamená, ţe plodiny závislé na hmyzu
nebudou mít na konec dost opylovačů
a jejich výnosy klesnou. V důsledku toho
stoupnou ceny plodů a zemědělci budou
dál rozšiřovat plantáţe. Včel nakonec
nemusí být dost a můţe se dostavit
skutečná opylovací krize. Ta však nebude
výsledkem
zhoršeného
ţivotního
prostředí, ale vyvolá ji lidská honba za
luxusním ovocem.

Milan Neckař
včelař

Od Podlavčí směr Slíţany se na mírném
kopečku rozprostírá kaple sv. Anny, jejíţ historickou
zmínku jsme pro Vás připravili díky elektronické kronice
Morkovic a Slíţan.
Památní listina nalezená při opravě střechy
kaple sv. Anny v báni dne 14. 6. 1927 otevírá tak první
část našeho putování za kapličkami v okolí Zborovic
a Medlova… To příští bude o kapli sv. Bartoloměje.
Listina je psána starodávným
a jazykem – je dost těţko čitelná.

písmem
Památni Poznamenáni
Základ stavěni Svaté Aně Kapla stala
se v roku 1848 v tom roce zprostil
nás ferdinat Císař Pán z břemen
Roboty a Desátku. V roku 1866 byla
vojna Držena z prajzem dne 15ho
července byla právě bytva za
Tovačovem. V tom samem roce dne
5ho záři 1866 strhla se u nás nemoc
tak zvaná Cholera, kdežto na tu
nemoc zemřelo v naší obce v 14
dnech 83 lidu. V roku 1872. byla
opravena střecha na Kaple Svate Ani,
a byla pokrytá cink plechem, za
jednu sáhu cink plechu se platilo 10
zl. v.č. Mistr tej pracy byl Ján
Macenaur
Klepyřsky
Mistr
z Kroměříža. Od barvení báně
a pozlaceni Kříže na Kaplu Svatou
Anu platilo se Mistrovy Jánu Hulza
z Kroměříža celkem 15 zl. v.č.
V Sližanech dne 20ho července1872

osmisměrka
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hledejte celkem 13 názvů polních
částí a tratí v našem okolí.
Zbývajících 18 písmen tvoří po řádcích
tajenku (další dva názvy).
DEBŘ
DOUBEK
HEJTMANKA
KAMENIČKY
KUČE
NIVY

zveme vás…

PADĚLKY
PODLAVČÍ
PODZMOLÍ
PŘEDNÍ DÍLY
RYBNÍČKY
ZADNÍ DÍLY
ZALOUČÍ

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zdounečanka a Moravanka Jana Slabáka
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 společný koncert dechových hudeb v sobotu 14. listopadu 2009
ve Sportovní hale Zdounky, začátek v 1800 hodin
/předprodej vstupenek na tel. č. 605 787 647/

Vánoční koncert u jesliček
 tradiční kocert DPS Zborováček, ţáků ZUŠ a dalších hostů bude opět na

druhý svátek vánoční, 26. prosince 2009 od 1400 v chrámu sv. Bartoloměje

PIŠTE, FOTOGRAFUJTE, EMAILUJTE...
Své náměty a postřehy k tomuto vydání a příspěvky
do jarního zpravodaje zasílejte elektronickou poštou na:

zpravodaj-zborovice@email.cz
Za Vaši spolupráci předem děkujeme!
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