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V neděli 18. dubna 2010 se ve zborovickém
kostele neobvykle silně rozezněly varhany
a kromě samotných děl z varhanní tvorby J. S.
Bacha zazněl celý cyklus Dvořákových Biblických
písní pro soprán s doprovodem varhan.
V podvečerních hodinách se zde konal
Velikonoční koncert duchovní hudby,
pozvání do Zborovic přijali Ondřej Mucha
(varhany) a Magdalena Vlasáková (soprán). Ti,
kteří si přišli poslechnout a nebylo jich bohužel
zrovna mnoho, rozhodně nelitovali...

zpráva starosty obce

z obsahu
________________________________________________________

Obecní úřad informuje
Web obce  Pozvánky  Rorejs
KČT  SDH Medlov  Názor občana
Zahrádkáři  Knihovny  Dětská porta
SDH Zborovice  Šachový oddíl TJ Pilana
Kroužek stolního tenisu
DZP Zborovice  Úpěchy žáků ZŠ
Pionýr  Lyžařský výcvik 2010
DPS Zborováček  O hanáckyho kohóta
Matematický klokan
MŠ Zborovice  Zprávy z farnosti
Velikonoce v kostele  90 let CČSH
Kaple v našem okolí  Osmisměrka
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poděkování
zlínskému
kraji
________________________________________________________

Obec Zborovice provede
v letošním roce stavební akci
"Rekonstrukce střešního pláště ZŚ
Zborovice". Náklady na tuto akci budou
činit 2,300 tis. Kč.
Zlínský kraj poskytl obci
dotaci ve výši 941.000,-Kč, za
kterou děkujeme.
Zastupitelstvo obce Zborovice

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Váţení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s děním
v obcích za uplynulé období.
Na podzim roku 2009 v listopadu byl
proveden
úklid
na
všech
veřejných
prostranstvích
a
obecních
plochách.
Pracovníkům přiděleným z úřadu práce byla
prodlouţena smlouva aţ do konce roku, proto
podzimní úklid obce proběhl bez problémů.
Počátkem
prosince
jsme
zahájili
předvánoční období rozsvícením vánočního
stromu před obecním úřadem. Ţáci Mateřské
školy Zborovice, Základní školy Zborovice,
Základní umělecké školy Zdounky a klienti
Domova se zdravotním postiţením Zborovice
nám připravili pěkný kulturní program.
Současně probíhal před hasičskou zbrojnicí
„Vánoční jarmark“, kde své výrobky nabízeli
pracovníci mateřské a základní školy a domova
pro zdravotně postiţené. Bylo zajištěno
i občerstvení. Celá akce byla zakončena
ohňostrojem. Všem organizátorům této akce
děkuji.
S příchodem zimy a následnými sněhovými
nadílkami jsme začali „bojovat“ se sněhem. A ţe
ho bylo! Při úklidu sněhu jsme vyuţili všech
dostupných mechanizmů jak obecních, tak
i pronajatých od místních podnikatelů. Pouţívali
jsme rotační kartáč Honda, radlici na TK-4,
velkou radlici na Zetor 7245. Vstříc nám vyšel
pan Ing. Olšina, pomohl nám další traktorovou
radlicí a manipulátorem Merlo, kterým jsme
vyváţeli sníh z míst, kde jiţ nebylo moţné další
prohrnování. Letošní zima byla náročná na
práci, finance i ostatní náklady. Na údrţbu
místních komunikací bylo spotřebováno 200 l
nafty, 40 l benzínu, 9 t posypové drtě a 200 kg
posypové soli. V Medlově prováděli úklid sněhu
a posyp komunikací členové SDH Medlov. Patří
jim poděkování za obětavost. Vyuţívám
moţnost zpravodaje a chtěl bych jménem
Zastupitelstva obce Zborovice poděkovat všem
občanům, kteří nám jakkoliv pomohli se zimní
údrţbou komunikací. Bez Vaší pomoci bychom
úklid sněhu těţko zvládali.
Mrznoucí déšť nám na skládce Srnov silně
poškodil oplocení na přední a zadní části

skládky. Tíha ledu vyvrátila některé sloupky
oplocení nebo oplocení ze sloupků strhla.
Opravu oplocení provedli pracovníci obecního
úřadu.
Začalo
jaro
a
přistoupili
jsme
k odstraňování následků zimy. Uklidili jsme
polámané větve, provedli jarní řez a stříhání
stromů a okrasných dřevin. Započali jsme
s jarním úklidem obce. Po jarním úklidu se
budeme věnovat opravám místních komunikací,
sečení travnatých ploch, úklidu hřbitova apod.
Provedeme instalací jednoho sloupu
veřejného osvětlení u nádraţí, za domem
manţelů Pecinových a zajistíme tím osvětlení
chodníku k nádraţí z ulice Lesní. V současné
době probíhá dokončení opravy fasády na
budově prodejny masa.
V měsíci lednu obec poţádala o dotaci od
Operačního programu ţivotního prostředí ČR
na projekt „Zateplení budovy Základní školy
Zborovice“ v celkové výši 13 mil. Kč. Výsledky
energetického auditu nám potvrdily nutnost
zateplit základní školu, ročně unikne z budovy
tepla za téměř 400 tis. Kč. Zateplení budovy
základní školy znamená pouţití izolačního
materiálu na celý venkovní plášť, zateplení
stropů a výměnu všech oken na budově.
Výsledek ţádosti o dotaci bude znám aţ
koncem dubna.
Od výše dotace na výše zmiňovaný projekt
se budou odvíjet další připravované projekty,
jako rekonstrukce ulice Nerudovy a ulice Lesní.
Zastupitelstvo obce kladně hodnotí
obnovení tradice konání plesů. Ples pořádaný
SDH a Mysliveckým sdruţením se vydařil,
obzvláště forma pozvání na ples jízdou koňským
spřeţením obcí byla velmi originální.
Rovněţ ples pořádaný základní školou,
mateřskou školou, školskou a kulturní komisí
a občanským sdruţením Klapka měl velmi
dobrou kulturní úroveň a také se velmi vydařil.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem
popřál hodně zdraví a hodně osobních
i pracovních úspěchů.
Jaromír Kunc
starosta obce
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z činnosti občanské
a sociální komise
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na programu Vítání občánků se pravidelně
zpěvem a recitací podílejí žáci MŠ i ZŠ pod
vedením svých učitelů Michaly Hradečné
a Jiřího Jablunky.

upozornění
__________________________________________________________
_

Obecní úřad touto cestou upozorňuje
majitele psů na platnou obecní vyhlášku,
která zakazuje volné pobíhání psů po obci
a dále mimo jiné povinnosti ukládá majiteli
psa odstranit psí exkrementy. Při údržbě
travnatých ploch sekačkami dochází
k potřísnění oděvu pracovníků psími
exkrementy. Nikomu ze spoluobčanů se
nelíbí, když do hromádky po psovi šlápne.
Tímto apelujeme
na majitele psů,
aby vyhlášku
obce dodržovali.

Komise pracuje v tomto sloţení:
p. Šumberová, Vybíralová (Medlov), p. Burešová,
Pospíšilová, Ţalčíková, p. Valigurský a p. Badanko
za Zborovice.
V
roce
2009
jsme
blahopřáli
k významnéhmu ţivotnímu jubileu celkem 34
našim obečanům, dále jednomu manţelskému
páru ke zlaté svatbě a jednomu k svatbě
diamantové. Během třech Vítání občánků jsme
přivítali 13 nových občánků Zborovic a Medlova.
První letošní pracovní porada proběhla
20. ledna 2010, kdy jsme sei rozdělili úkoly pro
nastávající rok.
V sobotu 10. dubna 2010 proběhl
během dopoledne dvakrát obřad Vítání občánků,
dohromady bylo přivítáno 7 dětí. Další vítání
plánujeme na červen.
V roce 2010 pogratulujeme celkem 39
občanům k jejich jubileu. Zatím jsme blahopřáli:

18. ledna
30. ledna
26. února
27. února
10. března
17. března
27. března
2. dubna
4. dubna
a 30. dubna

p. Marii Neprašové,
p. Milanu Benešovskému,
p. Anně Churé,
p. Jarmile Šubčíkové,
p. Boţeně Vítkové,
p. Josefě Gröplové,
p. Růţeně Sládečkové,
p. Marii Kuciánové,
p. Ludmile Jablunkové,
p. Ireně Poláčkové.

Smutnou zprávou je, ţe nás v letošním
roce opustil jeden náš spoluobčan. Při pohřbech
zajišťujeme na přání rodiny smuteční projev
jménem spoluobčanů a obecního úřadu.
Pavel Badanko
předseda komise

zborovice na vlnách
českého rozhlasu brno
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jistě mnoho z našich občanů zná
a pravidelně naslouchá programům nejen
v televizi, ale také v rozhlase. ČRo Brno ve svém
pořadu „Moravská rodina“ představuje jiţ delší
dobu jednotlivé obce z Moravy a tentokrát přišla
řada i na naše Zborovice! V pondělí 26. dubna
přijeli do Zborovic redaktoři z Brna a natočili
s dětmi v základní a mateřské škole písničky
a básně, pak pokračovali v kostele, kde zazpíval
chrámový sbor dospělých. Posluchači si pak
mohou ve středu 12. května 2010

vyslechnout v průběhu celého dne reportáţe
a vstupy z naší obce. Ty budou během
celodenního vysílání, vše začne informacemi
o obci v Dobrém ránu, pokračování v pořadech
Apetýt, Morava krásná zem (krátce po 12. hod.
vstup dětí z MŠ, po 18. hodině zazpívá Zborováček),
Dobrý den Moravo
(po 13. hod.), Randez vouz
(krátce po 16. hod. uslyšíte
chrámový sbor). Nenechte si
ujít toto ojedinělé vysílání
a nalaďte si tu správnou frekvenci (FM 106,5)!!!

jak to bude dále s kulturou
a společenskými akcemi v roce 2010?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Divadelní představení

TURECKÁ KAVÁRNA
středa 12. května 2010
v 1900 hodin
Sokolovna Zborovice
Předprodej vstupenek (100,- Kč)
v knihovně Zborovice a v prodejně
Jednoty v Medlově.

Po vánočním období se kulturní ţivot
v našich obcích nezastavil, ale pokračoval hned
několika událostmi. V počátku roku se kromě
dvou zdařilých plesů uskutečnil také karneval pro
děti, který měl v letošním roce téma olympiáda.
Nutno říci, ţe sportovních masek se zúčastnilo
hojně a všichni pořadatelé si cenili toho, s jakou
pečlivostí se někteří výtvarníci a „konstruktéři“
této úlohy zhostili. Sportovní dění bylo doplněno
i rejem masek klasických – pohádkových.
Na středu 12. 5. 2010 je plánováno
divadelní
představení
agentury
Harlekýn
„Turecká kavárna“, ve kterém se na našem
jevišti představí herecké hvězdy jako Václav
Vydra, Jana Boušková, ve Zborovicích jiţ
v minulosti vystupující Naďa Konvalinková a další
populární herci. Autor hry Robert Thomas si dal
jasný a působivý cíl – pobavit diváka a dát mu
překvapivou pointu. Vzhledem k hvězdnému
obsazení se můţeme těšit na dobrou zábavu
a kvalitní herecké výkony.

Pro letní období jsme si ve Školské
a kulturní komisi ve spolupráci s mateřskou
a základní školou a pionýry připravili „Dětský
den“. Ten se uskuteční dne 3. 7. 2010
v prostorách hřiště u sokolovny a před školou.
Připraveny budou soutěţe tradiční i netradiční,
přislíbena je i účast policistů PČR a psovoda.
Pokud počasí dovolí, můţeme opékat i špekáčky!
V srpnu nás jiţ tradičně čekají hody
spolu se všemi akcemi, které k nim patří. Bude
koncert /jednáme s několika hudebními soubory/
a taktéţ i hodová zábava.
Na podzimní období připravujeme
rovněţ estrádní představení a k vánocům jiţ
tradiční vánoční koncert.
Závěrem bych chtěl napsat, ţe i přes finanční
úspory v rozpočtu nejen celé obce ale i Školské
a kulturní komise se budeme snaţit uspořádat pro
naše občany kvalitní kulturní akce a velmi si
váţíme a těší nás, kdyţ se jich zúčastňují.
Lumír Cheryn, předseda ŠKK
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webové stránky obce
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Od letošních Velikonoc najdete webové
stránky obce Zborovice v novém kabátě! Pokud
jste je uţ dlouho (anebo nikdy) nenavštívili, zkuste
kliknout
na
www.obeczborovice.cz
a sami se přesvědčit. Najdete zde jak upravené
povídání o obci (historie, památky, zajímavosti,
významné osobnosti), fotogalerii, tak aktuální
potřebné informace pro ţivot v obci (ordinační
hodiny lékařů, provozní doby sluţeb v obci, jízdní

řády aj.). V neposlední řadě pak snadno najdete
kontakty a odkazy na jednotlivé spolky, sdruţení
a instituce. Budete-li chtít přidat svou webovou
prezentaci či fotografie na tyto stránky, máte
moţnost informovat správce webu na emailové
adrese obeczborovice@email.cz. Snaţíme se
zlepšit informační a komunikační systém pro
občany, proto budeme rádi za jakoukoliv zpětnou
vazbu!
Jiří Jablunka, DiS.

pozvánka
k oslavě dne
matek
________________________________________________________

Základní škola Zborovice
pořádá nejen pro maminky

Kulturní vystoupení
u příležitosti Dne matek
neděle 9. května 2010
od 1430 hod.
Sokolovna Zborovice
vystoupení přípravného sboru
vystoupení malých gymnastek
recitace
obnovené divadelní
představení
„Muzikál (nejen)
ze základní“

divadelní soubor „rorejs“
při zš zborovice
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Divadelní soubor Rorejs vznikl ve
školním roce 1997/98 po nastudování první hry,
hudební pohádky, s názvem „O třech prasátkách“.
S ní jsme se také poprvé zúčastnili přehlídky
dětských divadelních souborů „Pohádková
Kroměříţ“.
Název vymysleli sami zakládající členové
a je, kromě toho, ţe jde o krásného ptáčka, také
zkratkou slov „rozverný rej snílků“, která snad
nejlépe
vystihují
vlastnost
všech,
kteří
v divadelním
souboru
pracují.
Členové
divadelního souboru jsou většinou ţáci 2. stupně,
ale sloţení souboru se téměř kaţdoročně
obměňuje, po odchodu ţáků 9. třídy a podle
momentálního zájmu.
Ještě dvakrát se nám podařilo secvičit
celé divadelní představení. Ve školním roce
2002/03 to byla hra na motivy knihy Emil
a detektivové „Kdyby všichni mladí světa“ a ve
školním roce 2004/05 pohádka „O ztracené
princezně Kručince“. V ostatních letech pracoval
soubor v rámci zájmového krouţku, kde se
formou her a cvičení jeho členové zdokonalovali

v
jednotlivých
hereckých
dovednostech
a nacvičovali různá recitační a dramatická pásma,
se kterými jsme vystupovali na akcích školy.
V loňském školním roce jsme se u příleţitosti
oslav 100. výročí zaloţení měšťanské školy ve
Zborovicích rozhodli, tentokrát ve spolupráci
s dalšími kolegy, nastudovat vlastní hru. Náš
„Muzikál ze základní“ slavil úspěch, a tak jsme se
ho rozhodli po roce „oprášit“ a opět se zúčastnit
přehlídky „Pohádková Kroměříţ“.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
svým kolegům a kolegyním, kteří mi s přípravou
představení pomáhají a pomáhali, všem rodičům
za jejich podporu a pomoc v našem snaţení
a v neposlední řadě všem bývalým i současným
členům za jejich odvahu a chuť vyzkoušet si
nelehké herecké umění.
Zborovické
veřejnosti
se
s naším
„Muzikálem (nejen) ze základní“ předvedeme
v neděli 9. května v rámci programu ke Dni
matek (viz pozvánka na této straně – pozn. red.).
Tak se na nás přijďte podívat a 11. května, kdy
budeme vystupovat v Kroměříţi, nám drţte pěsti!
Mgr. Valerie Úradníková
vedoucí souboru

Přijďte si potěšit
srdíčko tím, ţe se děti snaţí a co
dovedou. Budete vítáni!

květinkový
den
________________________________________

I v letošním roce nechceme stát stranou, kdyţ je
potřeba pomoci. Pionýři se opět
přihlásili k celorepublikové sbírce,
kterou pořádá Liga proti rakovině pod
názvem Český den proti rakovině.
Aţ vás tedy naši „ţluťásci“
v květnu osloví někde ve Zborovicích
s nabídkou koupi ţlutého kvítku
měsíčku
lékařského,
prosím,
neodvracejte
se
a
pomozte
i tentokrát. Spolu s květinkou budeme
rozdávat i informační letáček této
kampaně. Děkujeme!
-lk-

letní tábor
2010
_______________________________________________________

 V období velkých prázdnin opět
připravujeme pro všechny zájemce
letní
pionýrský
tábor
v Rajnochovicích (30. 7. – 7. 8.).
Tábora se mohou zúčastnit všechny
děti ve věku od šesti do patnácti let,
podmínkou účasti není členství ve
sdruţení Pionýr ani bydliště ve
Zborovicích. Pokud máte
o účast
zájem, můţete se obrátit o další
informace na vedoucí PS nebo se
zeptat na pondělních schůzkách
našeho oddílu.
-lk-

4
kčt
__________________________________________________________

Klub
českých
turistů
Zborovice pokračuje ve své činnosti.
Ke konci roku 2009 jsme uskutečnili
několik túr: v říjnu jsme se vydali na
rozhlednu Brdo (slavila páté výročí
svého otevření) a ušli jsme 18 km,
v prosinci jsme se vyrazili z Kroměříţe
podél řeky Moravy do Kvasic a zpět,
zúčastnili jsme se 19. ročníku
předsilvestrovského výstupu na Brdo,
kde jsme se setkali s turisty
z Hradišťska, Zlínska a dalšího okolí.
Letošní rok
jsme zahájili výroční členskou schůzí
v restauraci
na
Bunči, kam jsme šli
pěšky v krásném,
mrazivém počasí.
V měsíci březnu jsme putovali
Hostýnskými vrchy, a to z Hostýna
přes Bukovinu, Skalny, Pardus na
Rusavu a dále do Hlinska pod
Hostýnem. Pak jsme šli ze Zborovic na
Chlum, který je jedním z vrcholů
V. cyklu - Vrcholy Valašsko-Chřiby.
Plnění
tématického
turistického
odznaku
Vrcholy
Valašsko-Chřiby
probíhá v období 2010-2011 a účastníci
musí vyjít na 12 vrcholů, které jsou
stanoveny. Náš klub zajišťuje kontrolu
v rámci této akce na vrcholu Chlum,
kde se dává razítko turistům do
záznamníku. Jiţ jsme ji měli 27. března
a účast byla veliká. V letošním roce
máme naplánovány turistické zájezdy
do Beskyd a Vysokých Tater, někteří
z nás plní Vrcholy Valašsko-Chřiby
a jsou v plánu ještě další túry. V přírodě
je krásně, dobře se v ní relaxuje a vţdy
načerpáme nové síly. Turistice zdar!
Ludmila Burešová
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stojíme o obec pěknou a moderní?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stále častěji kolem sebe slyším známé
a spoluobčany, kteří mají negativní pohled na ţivot
a dění v našich obcích Zborovice a Medlov. Ţe je
zde nuda, není kde zajít, nic se tady neděje. Ţe
nemá cenu nic říkat a ani se ozývat, stejně se prý
nic nezmění. Tento postoj totiţ vede v celé naší
společnosti. Pesimismus a skepse je silnější
a převládá názor, ţe to, čeho bychom chtěli
dosáhnout, je zcela nemoţné.
Ano, také já mám celou řadu výhrad
a mnoho věcí se mi v obci nelíbí. Chci ţít
v takové obci, která je spravována ve prospěch
občanů a pro občany. Mrzí mne, ţe nejen vzhled,
ale i společensko-kulturní ţivot v obci je neměnný
a jiţ delší dobu stagnuje. Mně to ale rozhodně
jedno není. Moc bych chtěl, abychom se těšili
z kaţdého dne stráveného společně a měli radost
i z obyčejné procházky po pěkné, upravené
a vzhledné obci. Proto jsem si vloni dovolil oslovit
zastupitelstvo obce a poukázat pro někoho na
banální a nevýznamné maličkosti, pro mě a určitě
další spoluobčany přece jen závaţné věci. Také
jsem navrhl moţná řešení. Písemná odpověď na
moje dotazy byla převáţně typická dnešní době –
je krize, nejsou finance. Přesto se „ledy pohnuly“.
Začaly se instalovat odpadkové koše i v místech

sběr papíru

mimo střed obce, bylo dohodnuto, ţe kontejner
u hřbitova bude na zpevněné ploše, ne v blátě, ţe
se vybuduje nové osvětlení chodníku od
vlakového nádraţí a opraví se chodník, který je
léta v tragickém stavu. Kdyţ jsem zmínil
katastrofální stav webových stránek obce, na
kterých nejsou aktualizovány téměř ţádné
informace pro občany, skoro mě vylekaly zděšené
pohledy některých zastupitelů. Udělejte si čas
a sami porovnejte jejich stav dnes… Na prvním
veřejném zasedání v lednu 2010 bylo sděleno, ţe
se budou rekonstruovat a opravovat chodníky
a místní komunikace v obci. Tento poţadavek byl
ještě v prosinci 2009 kategoricky zamítnut.
Dokonce můj kritický článek o bídném stavu
vlakového nádraţí ve Zborovicích a úrovni
cestování do Kroměříţe, který byl zveřejněn
v regionálním tisku v prosinci 2009, předán
zastupitelům obce a následně zaslán Správě
ţelezniční dopravní cestě v Otrokovicích, měl
takovou odezvu, ţe byla přislíbena náprava jiţ
letos.
Váţený spoluobčane, zde máš důkaz
toho, ţe to jde, mlčením nic nevyřešíme. Mít
zájem a nebát se ozvat a upozornit na různé
„maličkosti“ je rozhodně efektivnější, neţ pouze
kritizovat u piva, v obchodě apod.
Ing. Jiří Jablunka

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V dubnu proběhl pod záštitou ZŠ Zborovice další sběr starého papíru. Děkujeme všem, kteří přispěli,
celkem se podařilo nasbírat 8 123 kg, a to i za výrazného přispění DZP Zborovice (959 kg). Organizaci této
akce měla tradičně na starost p. uč. M. Shromáždilová a zaslouží si pochvalu, stejně tak všichni ti z řad žáků
a zaměstnanců školy, kteří jí byli nápomocni!
M. Hanáková

z činnosti sdh medlov
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SDH Medlov je činný sbor a to nejen od
jara do léta, nýbrţ i druhou polovinu roku.
6. listopadu 2009 jsme pořádali světluškový
průvod. Sraz byl v 17:00 u obecní místnosti. Sešla
se zde spousta dětí, jak místních, tak
i přespolních. Na své světlušky se přišli podívat
rodiče a také prarodiče. Ale i ti, kteří se průvodu
nezúčastnili, si jej nenechali ujít a dívali se z tepla
svého domova. Průvod končil na druhém konci
Medlova
u
hasičské
zbrojnice
velkým
ohňostrojem doprovázeným hudbou. Průvod byl
sice u konce, ale večer ne. Po ohňostroji
následovala dětská diskotéka prokládaná mnoha
hrami a soutěţemi, po kterých na děti čekaly
sladké odměny.
27. 11. 2009 proběhla výroční schůze,
která byla letošní rok rovněţ volební. Byl zvolen
nový výbor.
4. 12. 2009 po setmění se hasičská
zbrojnice zaplnila čerty a anděly. V čele průvodu
samozřejmě nechyběl Mikuláš, který se svou
druţinou prošel celou obcí. Děti si připravily
básničky, písničky či modlitbičku a andělé je za to
odměnili pamlskem či drobným dárkem.

13. 2. 2010 se konaly Ostatky neboli
Masopust. Masek bylo hodně. Na kole se obcí
projíţděl večerníček, budoucnost věštila cikánka.
Počasí přálo a tak se na zdejších svazích projíţděli
dva lyţaři. Dále jste mohli vidět myslivce,

stařenky, vojáky… a nesmíme zapomenout na
medvěda. Pro průvod bylo v mnoha rodinách
připravené občerstvení a nechyběly tradiční
i netradiční koblíţky.
Pro udrţení čistého Medlova se konal
20. 3. 2010 sběr ţeleza. Nejedná se o jedinou
činnost pro čistotu obce, dne 15. 5. 2010 je
naplánováno vypuštění a čištění hasičské nádrţe.
Dále jsme se připravovali na první
hasičskou soutěţ v sezóně, kterou pořádáme.
Jedná se o soutěţ „O Pohár starosty obce“.
Konec dubna jiţ tradičně patří pálení čarodějnic.
Magické bytosti se objevily v pátek 30. dubna
2010 v podvečer za hasičskou zbrojnicí.
SDH Medlov
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dětská porta 2010
____________________________________________________________________________

V podzimních
oblastních
kolech
v Olomouci a v Holešově poroty doporučily
postup do celostátního finále celkem šesti
vystoupením reprezentujícím naši pionýrskou
skupinu.
Nakonec jsme se se čtyřmi z nich
v lednu o pololetních prázdninách vydali do Prahy
na republikové finále této pěvecké soutěţe.
V kategorii JP (zpěvu za doprovodu z CD) nás

reprezentovaly Lucia Tyčiaková a Zuzka Sakařová.
Porotu sice „medailově“ nepřesvědčily, ale
u publika v sále vyhrávaly na celé čáře. V JC
kategorii se ještě jednou na pódium postavila
Zuzka, která všechny přítomné tak trošku
zaskočila, kdyţ v jedné ze soutěţních písní
vyměnila vlastní kytarový doprovod za doprovod
klavírní. A nakonec ještě vystoupení Mláďat.
Největší poctou pro nás asi byla osobní pochvala
za provedení jedné ze soutěţních písní od
kamaráda autora této písničky.
Kromě zpěvu a muzicírování jsme si
stihli prohlédnout i něco málo z historické Prahy.
Praha byla skutečně „ledová“, trošku jsme při
noční procházce městem promrzli, ale určitě ta
troška zimy i únava, která byla patrná na všech
účastnících při zpáteční cestě, stály za to!
-lk-

zelenina – ano či ne…?
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Po zimním období jsme v uplynulých
dnech přivítali opět jaro, jedno z nejhezčích
období v přírodě. Sluníčko opět zahřívá a občané
vesnic, městeček i měst se opět vrací k zahájení
prací na zahrádkách či polích.
Jarní práce se z počátku soustřeďují
většinou na včasné zasetí kořenové zeleniny,
luskovin, přísad košťálovin, brambor apod.,
u ovocných, okrasných stromků a bobulovin na
novou výsadbu, průřezy či průklesty a případné
následné chemické ošetření, zejména proti
houbovým nemocem. Nezapomínáme rovněţ na
oţivení trvalek, trávníků, zejména na výsadbu
květin a skalek.
V dnešním příspěvku bychom chtěli
čtenářům přiblíţit oblast pěstování zeleniny
z pohledu zahrádkářů s otázkou „Zelenina - ano
či ne….“.
Zelenina je významnou sloţkou lidské
stravy především proto, ţe je rostlinného původu
a zajišťuje přísun látek jak energetického
charakteru (cukry, bílkoviny a v malém mnoţství i
tuky), tak zvláště důleţité látky jako jsou vitamíny,
snadno dostupné minerální látky, aromatické látky
a enzymy. To dává zelenině nezastupitelnou úlohu
v naší potravě. Odborníci pro racionální výţivu
uvádí, ţe by měl člověk denně konzumovat 350
gramů zeleniny, coţ představuje 130 kg za rok. U
nás se v současné době konzumuje 83,7 kg.
Nyní v době obchodních řetězců
a obrovské nabídky všech různých druhů zeleniny
záleţí i na vás zda budeme jen konzumenty
marketové zeleniny, nebo si ji vypěstujeme
v potřebném rozsahu sami. I u zahrádkářů
dochází
postupně k posunům
v pěstování
zeleniny. Více se orientují na pěstování čerstvé
zeleniny pro přímý konzum neţ na skladování.
Nabízí se otázka, proč tomu tak je a z jakého
důvodu. Lze na to odpovědět, ţe se nabízí
odrůdová skladba zeleniny ve velkém mnoţství
a zjistíme, ţe existuje nemalé mnoţství a
spektrum zeleniny, které lze pěstovat pro svou
nezaměnitelnou chuť, čerstvost a odrůdovou
rozmanitost.

Jako moţné příklady uvádíme:
- plodová zelenina bude i nadále pěstována pro
svou typickou lahodnou chuť, kterou často
postrádáme u marketové zeleniny zejména
rajčat, okurky všeho druhu budou zejména
z hlediska čerstvost i nadále pěstovány, je
předpoklad, ţe v brzké době nezanikne ani
pěstování populárních dýní a cuket, které patří
ke koloritu zahrádkářského pěstitelského
zájmu;
- listová zelenina, její konzumace v čerstvém
stavu právě utrţené na zahrádce je téměř
nenahraditelná (saláty všech moţných druhů,
špenát, listový mangold), v neposlední době
řeřicha;
- košťáloviny, zde bude vzhledem k náročným
podmínkám pěstování větší důraz kladen na
pěstování raných odrůd kedluben, eventuálně
na celoroční pěstování brokolice (ojediněle);
- cibulová zelenina, zde bude patřit mezi stále
pěstovaný česnek pro své typické vlastnosti;
- luskoviny, hrách či fazol pro pouţití v čerstvém
stavu nebo pro úpravu sušením či sterilizací budou se na zahrádkách pěstovat
- kořenová zelenina, bude přetrvávat pěstování,
ale pro pouţití v čerstvém stavu
- aromatické
kořeninové
zeleniny
(kopr,
majoránka, bazalka, libeček, saturejka) pro tyto
by mělo vţdy zůstat místo na pěstování na
zahrádce.
Z uvedeného vyplývá, ţe na zahrádkách
lze pěstovat celou řadu zelenin, které nám
v poţadované kvalitě, chuti a rozmanitosti budou
vyhovovat. Zelenina zůstane i do budoucna
jedním ze základních pilířů pěstování na
zahrádkách, zelenina bude i nadále zpestřovat
současný „komerční“ jídelníček a bude se
významně podílet na našem ţivotě z hlediska
zdravotního.
Příště si řekneme něco málo o zelenině
a jejím vlivu ve vztahu k civilizačním chorobám.
Výbor ZO ČZS Zborovice a Medlov

informace
z knihoven
________________________________________________________

KNIHOVNA MEDLOV
Místní knihovna registrovala 37 čtenářů. Navštívilo ji 291 čtenářů, z toho
32 dětí. Bylo zakoupeno 65 nových
svazků. Čtenáři si vypůjčili 1217 knih
(beletrie - 1160, naučné 57).
KNIHOVNA
ZBOROVICE
V roce 2009 se registrovalo 126
čtenářů, z toho 31 dětí. Knihovní fond
obsahuje 5 655 svazků. Bylo
zakoupeno
141
nových
knih.
Internetové sluţby vyuţilo 294
občanů. Je vyuţíván i katalog knih na
webových
stránkách
knihovny.
Webové
stránky
byly
navštíveny 773x. Celkem přišlo do
knihovny 1692 občanů. Knihovna
půjčila 5 138 svazků. Knihovna
Kroměříţska poskytla 2 soubory z
regionálního výměnného fondu. Pokud
mají čtenáři zájem o určité knihy,
snaţíme se je touto formou zajistit.
V knihovně se pořádaly
předprodeje vstupenek na některé
kulturní akce v obci. I nadále bude
moţno vstupenky u nás zakoupit.
Návštěvníci si mohli v knihovně
zakoupit na prodejní výstavce výrobky
klientů DZP Zborovice.
Vzhledem k tomu, ţe čtenáři
v současné době porušují často
Knihovní řád a nevracejí knihy včas,
OÚ Zborovice schválil sankční
poplatky za pozdní vracení knih.
Bohuţel, někteří občané nereagují ani
na upomínky. "Chytli by se dluţníci za
nos",
kdybychom
jejich
jména
zveřejnili ve Zpravodaji obce nebo na
vývěsce OÚ? Nezbývá neţ doufat, ţe
se postupně nebude majetek obce
přesouvat do domácích knihoven
čtenářů.
Knihovnice
p. Jelínková, Gazdová, Růžičková

vyšla kniha
o rodákovi
_______________________________________________________

V nakladatelství Galén
vyšla letos nová kniha

Pomoc dětským
srdcím Rozhovory
s M. Šamánkem,
autor Jaroslav Hořejší.
V knize (cena 300,Kč) je hodně fotografií
profesních i soukromých z dětství p.
Šamánka, rodáka a Čestného občana
Zborovic. Více informací na webu
obce (O obci - rubrika Osobnosti).

6
šachový
oddíl
________________________________________________________

Šachový oddíl TJ Zborovice
má přibliţně 22 aktivních hráčů.
V letošní sezóně hraje A-tým krajskou
soutěţ, ve které je před posledním
kolem na třetím místě. B-tým hraje
okresní přebor, ve kterém figuruje
před posledním kolem na pěkném
čtvrtém místě. Ţáci hrají krajský
přebor, ve kterém jsou po šestém kole
na průběţném třetím místě.
Všechny
tyto
soutěţe
a další zajímavosti z šachového dění ve
Zborovicích si můţete prohlédnout na
nových webových stránkách šachového
oddílu, které se podařilo vytvořit
v letošním roce.
Mojmír Prachař
www.sotjzborovice.webnode.cz

ZPRAVODAJ obcí Zborovice a Medlov

sdh zborovice
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Koncem minulého roku jsme na výroční
valné hromadě zhodnotili mimo jiné i pětileté
volební období funkcionářů výboru a členů sboru.
Toto období bylo velmi úspěšné. Připomněli jsme
si 110. výročí zaloţení našeho sboru, po delší
době se nám podařilo zaloţit ţenské soutěţní
druţstvo, které je velmi úspěšné na soutěţích
v poţárním sportu, zkvalitnila se také soutěţní
druţstva muţů a starých pánů. Nezapomínáme na
výchovu mladé generace, mládeţ se schází jednou
týdně a zdokonaluje se v poţárních odbornostech
a poţárním sportu. Na nové volební období
s novým výborem jsme si vytýčili nové úkoly,
které budeme postupně plnit.
V měsíci lednu jsme ve spolupráci
s Mysliveckým sdruţením Zborovice-Medlov
zorganizovali
II.
hasičsko-myslivecký
ples
v prostorách sokolovny. V dopoledních hodinách
jsme projeli obcí průvodem i s koňským
spřeţením a takto pozvali občany na večerní ples.
Průvod zpříjemnili trubači na lesnice a borlice. Na
plese hrála k tanci a poslechu skupina Milénium,
během večera vystoupili opět trubači a skupina
maţoretek z Kojetína. Pro účastníky plesu byla
připravena
bohatá
zvěřinová
tombola
a gurmánské speciality - srnčí guláš a divočák se
zelím nebo svíčkovou pečení. Na plese bylo
hodně návštěvníků z okolních obcí, takţe práce
pořadatelů dopadla na výbornou. Poděkování
patří všem, kdo se na této zdařilé akci podíleli.
V únoru
jako
kaţdoročně
jsme

uspořádali
masopustní
průvod
s voděním
medvěda. Druţstvo mladých hasičů se zúčastnilo
zimního branného závodu mládeţe v Trávníku.
Začátkem dubna se konal v celé obci sběr starého
železa.

I v letošním roce budeme zajišťovat
odborné vzdělávání členů sboru, výchovu mládeţe
a dodrţování kulturních a společenských tradic:
v květnu stavění a kácení máje, v červenci
memoriál M. Horáka a J. Pospíšila v poţárním
sportu na hřišti TJ Pilana. Na hody uskutečníme
tradiční přátelské utkání v kopané myslivci-hasiči
a večerní hodovou zábavu. Soutěţní druţstva
muţů, ţen a starých pánů se zúčastní různých
soutěţí v okrese i v okolních obcích. Druţstvo
mladých hasičů bude plnit celoroční hru Plamen.
Budeme pokračovat v dobré spolupráci
s Obecním úřadem, okolními sbory a ostatními
sloţkami v naší obci.
Štefan Valigurský, starosta sboru
Pavel Nosek, velitel sboru

o činnosti kroužku stolního tenisu
při Základní škole ve Zborovicích
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jedním z krouţků pro trávení volného času po vyučování
zborovických školáků je jiţ druhým školním rokem krouţek stolního
tenisu. Děti se od druhé do šesté třídy scházejí kaţdou středu na dvě
hodiny v menším sále zborovické sokolovny, kde na dvou stolech a za
vedení dosud aktivního hráče Sokola Morkovice pana dr. Petra Adámka
z Medlova se snaţí proniknout do světa nejmenšího míčku. Ţe to není
tak docela jednoduché se přesvědčují na dvě desítky dětí, z nichţ dvě
třetiny tvoří děvčata. Vesměs šlo o úplné začátečníky, kteří dnes jiţ ví,
co je to forhend či bekhend, servis či topspin a umí základní pravidla
a počítání ve stolním tenisu.
Samozřejmé při takové velké účasti dětí na trénincích je
těţké udrţet jejich pozornost a kázeň po celou dobu účasti na
tréninku. Mínusem je navíc i to, ţe se v zimním období v herně netopí
a proto byl zakoupen školou el. přímotop, který je v čase krouţku
zapnut a děti si na jeho provoz připlácí. I přes tyto potíţe děti se na
krouţek těší, o čemţ svědčí i to, ţe většina přesvědčila rodiče, aby jim
Jeţíšek pod vánoční stromek nadělil i stolnětenisové pálky a tak většina
jiţ má vlastní rakety se softovým povrchem.
Děti milují soutěţení, a proto spolu hrají i o body a nejraději
ve čtyřhrách s účastí vedoucího krouţku.
Tak tomu bylo
i v předvánoční čas, kdy se turnaje zúčastnilo 12 dětí ve dvou
kategoriích. U mladších dětí zvítězil druhák Vojta Adámek a u starších
Dominik Janča ze šesté třídy. Někteří favorité ovšem zůstali doma
a léčili chřipky a virozy, takţe v předprázdninovém turnaji slibují, ţe
tomu bude jinak. Děti byly odměněny vedením školy nejen sladkostmi,
ale i pinponkovými míčky i propiskami a tak polozmrzlé vedení školy paní ředitelka Hanáková a paní zástupkyně Uradníková - roztály při
pohledu na radost a úsměvy dětských očí.

Pokud děti budou projevovat zájem o stolní tenis i nadále,
bylo by moţno z těch nejlepších sestavit ţákovská druţstva chlapců
a dívek a přihlásit je na turnaje či soutěţe kroměříţského okresu. To
ovšem vyţaduje registraci v oddíle a ve Zborovicích ţádný není.
Nejbliţší oddíly stol. tenisu jsou v Morkovicích či Kroměříţi, coţ
představuje finanční náklady jak pro rodiče, tak pro oddíly. Také by
bylo nutno najít někoho dalšího, kdo by pomáhal s dětmi jezdit na
soutěţe, které se sice konají čas od času v podzimním aţ jarním období
o víkendech, ale kdoví, zda by se takový našel.
Přesto je moţno konstatovat, ţe ve zborovické škole je
spousta talentovaných a pohybově nadaných dětí a ty mají o sport
a stolní tenis zájem. V krouţku se ovšem naučí jen základům tohoto
sportu, jejich další sportovní růst vyţaduje nejen talent, ale i moţnost
pravidelného tréninku a účasti na soutěţích, coţ je moţno jen při úsilí
a snaze všech, kteří jsou ochotni se pro děti obětovat.
JUDr. Petr Adámek

7

ZPRAVODAJ obcí Zborovice a Medlov

úspěchy našich žáků
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V průběhu školního roku se ţáci naší
školy zapojují také do vyhlašovaných soutěţí
v různých oblastech činnosti.
Po úspěšném absolvování Logické
olympiády se naši zástupci zúčastnili i okresního
kola olympiády dějepisné. Ve škole bylo
uspořádáno měření sil v soutěţi Přírodovědný
klokan a Matematický klokan. Průběţně se
zapojujeme
do
některých
vyhlašovaných
výtvarných, literárních i sportovních soutěţí.
Z výtvarných aktivit určitě stojí za
zmínku podíl na mezinárodním projektu Nakresli,
Mongolsko! Některé práce našich ţáků jsou jiţ
nyní součástí výstavy v Ulanbátaru.
Ve sportovních soutěţích pěkného
úspěchu dosáhlo druţstvo dívek z osmé a deváté
třídy, které získalo v republikové soutěţi
5xbasket celkově 4. místo, další naše druţstva pak
skončila na osmém a devátém místě.
Nejvíce
úspěchů
sklízeli
ţáci
v posledním období v soutěţích literárních. Ţáci

čtvrté a deváté třídy se zapojili do celostátního
projektu Evropa ve škole. Vítězkou celostátní
soutěţe O cenu J. Šedého se stala S. Čepová,
v krajské soutěţi Týká se to také tebe si stříbrnou
pozici vybojoval M. Úradník a vítězství přivezla M.
Juříková. Za své literární práce si z Knihovny
Kroměříţska koncem března přivezly další děti
ocenění: A. Solařová – 1. místo, V. Baierová –
1. místo, J. Tomeček – 2. místo a N.
Kochaníčková – 3. místo.
Literární práce ţáků čtvrté třídy na
téma Mikulášovy patálie byly vyhodnoceny jako
nejlepší v republice a všichni ţáci naší školy tím
získali moţnost bezplatné účasti na vybraném
filmovém představení.
Ti, kteří školu v některé ze soutěţí
reprezentovali, si jistě zaslouţí pochvalu
a
nejúspěšnější i naše blahopřání. Věříme, ţe se
k nim zařadí i někteří další ţáci, jejichţ práce byly
odeslány do soutěţí, jeţ se v současnosti
vyhodnocují.
Mgr. Lenka Sakařová

žijeme v novém pavilonu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Více jak deset let jsme poukazovali na
to, ţe celá dolní budova je především po stránce
hygienické, ale i sociální ve značně nevyhovujícím
stavu. Klienti ţili aţ v osmilůţkových pokojích,
sociální zařízení byla na chodbě pro všechny
společná.
Od 1. 1. 2004 jsme organizačně přešli
pod Sociální sluţby Uherské Hradiště a naším
zřizovatelem se stal Krajský úřad ve Zlíně.
Konečně v roce 2007 se dali věci do pohybu.
Architekti zlínské firmy S-projekt a.s. vytvořili
stavební plány na opravu stávající dolní budovy, ale
i na výstavbu nového pavilonu. Finanční
prostředky na stavbu nové budovy se však
podařilo sehnat dříve.
Koncem října 2008 stavební firma SMO
a.s. Otrokovice započala se stavebními pracemi
a jiţ 12. 11. 2009 byla stavba dokončena.
Slavnostního předání se zúčastnili jak pracovníci
firmy SMO a.s. Otrokovice,tak i zaměstnanci
domova, starosta obce p. J. Kunc, ředitel SSL
Uherské Hradiště Mgr. A. Ondráš, architekt Ing.
Kunetek, za Krajský úřad Libor Lukáš - statutární
náměstek hejtmana Zlínského kraje, Mgr. Taťana
Nersesjan – radní Zlínského kraje zodpovědná za
soc. oblast a mnoho dalších hostů.
Nová budova je dvoupodlaţní. Je zde 20
dvoulůţkových a 4 třílůţkové pokoje s balkony.
Kaţdý pokoj má samostatné sociální zařízení.
Došlo tak ke sníţení počtu lůţek v jednotlivých
pokojích v celém domově a k výraznému zlepšení
kvality bydlení všech našich obyvatel. Celá budova

z prací žáků
___________________________________________________________

JARNÍ VYCHÁZKA PŘÍRODOU
Iveta Rajchová, VII. třída
Jdu si takhle po louce,
za sebou slyším „prask“,
to poupě růže rozkvétá,
další, zas a zas.
Pod nohama roste mi,
tráva bledě zelená,
„Nešlap po mě!“, řekla mi,
já pokrčila ramena.
O krok dále mraveneček,
jehličku nese ze stromu,
běží, běží s kamarády,
raz, dva, už jsou u domu.

je vybavena novým nábytkem. Je zde ošetřovna,
jídelna, čtyři kulturní místnosti,návštěvní místnost,
čajové kuchyňky pro klienty, koupelna s vanou
s hydromasáţí. Nejen 10. prosince 2009 při „Dnu
otevřených dveří“, ale během celého prosince
měli moţnost si občané Zborovic, Zdounek
a Medlova budovu prohlédnout.
Po novém roce 11. ledna 2010 se 45
uţivatelů z dolní budovy a 7 z horní budovy
přestěhovalo do tohoto
pavilonu. Klienti
i personál si zvykají na nové, krásné prostředí.
Samozřejmě ne vše proběhlo a probíhá bez
problémů. Vychytáváme drobné závady, které se
vyskytly a určitě ještě chvíli budou vyskytovat.
Náklady celé této akce činily 75 907 000,- Kč.
MPSV
z programu
ISPROFIN
uvolnilo
49 549 000,- Kč. Zlínský kraj formou dotace
9 111 000,- Kč a SSL Uherské Hradiště
z investičního fondu a provozních prostředků
17 247 000,- Kč. Díky novému systému práce
s klienty se nám podařilo navýšit počet
zaměstnanců v domově o tři pracovnice v soc.
sluţbách a jednu uklizečku, coţ povaţujeme
v dnešní těţké době za obrovský úspěch.
Věříme, ţe se v novém moderním
prostředí bude jak uţivatelům, tak i zaměstnancům domova líbit a ţe si rychle zvyknou.
Věříme, ţe se nám nyní podaří lépe zachovávat
základní zásady soc. péče, zachovávat důstojnost
a lidská práva klientů a podporovat je v aktivním
zapojení se
do ţivota v naší obci a celé
společnosti.
Jana Hošková
vedoucí DZP Zborovice

Zase o kus dále,
slyším vody šum,
šumí jako listí stromů,
já udělám bum!
Ležím sama na paloučku,
pozoruju mraky,
z červánků si dělám dečku,
a z obláčků taky.
Večer, až se vracím domů,
svítí světlo měsíce,
sovu slyším houkat „ha-ú“
jsem unavená velice.

nabídka
stravování
_________________________________________________________

Školní jídelna Základní školy
Zborovice,
okres
Kroměříţ,
příspěvkové organizace nabízí občanům
Zborovic a Medlova poskytování
obědů. Porce: polévka, hlavní chod –
zpravidla maso (100 g) + příloha,
1x týdně sladké jídlo,
cena 43,- Kč za porci,
od září 2010 48,- Kč
za porci.
Zvaţte a vyzkoušejte naši
nabídku, vaří se zdravě, chutně,
tradičně. Rádi Vám poskytneme
stravovací sluţby.
Více informací: vedoucí ŠJ B. Šmídová,
tel. 573 369 016, e-mail: vedoucisj@zszborovice.cz nebo web školy.
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noc s andersenem
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pořádání desátého jubilejního ročníku
akce se ve Zborovicích ujali pionýři. V pátek 26.
března se v podvečer scházeli malí nocleţníci
u školy, která nám zapůjčila prostory. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat vedení školy,
stejně tak patří náš dík i mysliveckému sdruţení
za propůjčení prostor U Zajíčka.
Rozdělení do čtyř druţin se pod
vedením
vedoucích
děti
vypravily
do
pohádkového lesa. Úkoly cestou zvládaly bez
problémů, ale obavy ze ztemnělého lesa udělaly
své. Karkulku s vlkem a Jeníčka téměř nevnímaly
a málem by přehlédly i nazdobenou Perníkovou
chaloupku. Perníček jim jeţibaba nakonec dovolila
odloupnout a špekáčky „z vlka“ předávané panem
myslivcem také všem chutnaly.
Z báchorek
B. Němcové nám letos u táboráku četli paní
učitelka Hanáková, Ivča (táborová zdravotnice),
pan starosta Kunc a pan Cheryn – předseda
školské a kulturní komise OÚ. Podívat se za námi

mikulášské
odpoledne

přišla i paní ředitelka školy a paní Trávníčková,
která nás zásobila štrúdly k snídani. Děkujeme.
Na zpáteční cestě děti doprovodil z lesa pan
myslivec.
U školy nás pak čekal dopis od
samotného Hanse Christiana, pamětní list
a stuţka i drobná pozornost. Večerní program
vyplnilo vyrábění, hry a chat s kamarády ve
čtyřech zemích Evropy. Čtení do spacáků také
nechybělo – pohádky vytvořené bývalými členy
oddílu přečetla Barča a Mates. Pohádky B.
Němcové z CD pak uspávaly i poslední nespavce.
Sobotní dopolední program byl věnován
výtvarným dílnám a deskovkám a někteří příchozí
rodiče museli počkat, aţ se vše dohraje a dotvoří.
Dětem se domů moc nechtělo. Ale všechno má
svůj konec, můţeme se všichni společně těšit na
další ročník. Moţná se na „našem Andersenovi“
potkáme alespoň z částí z celkem 62 účastníků,
kteří si jej společně uţívali v tomto roce.
-lk-

olympijský karneval se vydařil…
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

Tradiční
předvánoční
aktivitou
pionýrské
skupiny
je
Mikulášské odpoledne – několikahodinový program tvořivých dílen
a nejrůznějších her, které se konalo 4.
prosince 2009. Prostory pro pořádání
akce nám zapůjčila místní základní škola.
Děkujeme.
I v letošním roce se všichni
příchozí mohli vyzkoušet desítku
různých deskových her a hlavolamů, ale
také vyrobit si podle svého rozhodnutí
kterýkoliv
z nabízených
sedmi
rukodělných výrobků.
Ke konci
odpoledne tak byly k vidění drátkované
přívěsky, ozdobné krabičky, několik
druhů vánočních svícínků, různá
zvířátka…

V úplném závěru navštívil
malé účastníky i náš „Jeţíšek“
a drobnou pozornost si od něj za své
snaţení
odnášeli
úplně
všichni.
S přáním, abychom se v novém roce
zase na pionýrských akcích potkávali,
jsme se uţ setmělými Zborovice
rozcházeli do svých domovů.
-lk-

na horách – „lyžák“ Karolinka
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V týdnu od 22. do 26. února 2010
pořádala ZŠ Zborovice pětidenní lyţařský
vzdělávací výcvikový kurz. Nabídka kurzu byla
určena především ţákům VII. ročníku, těch se
však přihlásilo málo, a tak byla dvacetijednačlenná
skupina lyţařů věkově pestrá, zúčastnili se ţáci od
V. do IX. třídy. Vedením kurzu byla pověřena
Mgr. Romana Cherynová, která je drţitelkou
osvědčení lektora zimního lyţování. Dalšími
dospělými účastníky byli ředitelka školy Marcela
Hanáková a manţelé Šebestíkovi z Troubek.
Pohodových pět dní v areálu Karolinka – Bzové
bylo provázeno probouzejícím se jarem, výběr
sjezdovky se paní učitelce podařil na výbornou –
tentokrát byl sníh kvalitní a bylo jej dost po celou
dobu kurzu, i kdyţ kolem kvapem tálo a
rampouchy mizely před očima. A tak si děti, které
mají lyţování rády a přijely uţ jako zdatní lyţaři,
mohly uţívat bezpečného sjezdování. Zatímco ze
začátečníků se pod vedením R. Cherynové během
hodin strávených v přeskáčích stali noví vyznavači
bílého sportu. Kromě sportování se do programu
zařadily další aktivity – diskotéka, beseda s členem
Horské sluţby, karneval na lyţích, nadšeně jsem
se věnovali karaoke, vyšli jsme si na blízký Soláň
(860 m n. m.), dominantu Beskyd.
Lyţařský výcvik je nákladná záleţitost pro rodiče,
pořídit výbavu, uhradit ubytování, stravu,

permanentku na vlek, cestu, to není
v povánočním období pro rodinný rozpočet
jednoduché. Děkuji tímto rodičům účastníků a
děti snad doma poděkovaly také. Zájem ţáků
o účast na LVVK vzhledem k nutným výdajům
nebývá velký, takţe další kurz na sjezdových lyţích
se uskuteční nejdříve v roce 2012. Je třeba zmínit,
ţe většina účastníků (ti, jejichţ rodiče jsou členy)
dostala od sdruţení KLAPKA, o. s. příspěvek na
cestu ve výši 100,- Kč.
Plánujeme si, ţe pokud budou vhodné
běţecké podmínky tady ve Zborovicích a najdeme
ţáky, kteří by se chtěli učit běţeckému lyţování,
uskutečníme „pokračovací kurz“ jiţ ve školním
roce 2010/2011. Zimo, odpočívej a ve správný čas
na shledanou!
M. Hanáková
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školní sbor zborováček
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kdyţ jsem v září 2006 oslovila paní
učitelku Karlu Jablunkovou, zda by její syn Jirka
byl ochotný zorganizovat a vést školní pěvecký
sbor, ani jsem si netroufala představit, co se
z mého přání můţe vyklubat. Od října 2006 byla
ţákům školy nabídnuta zájmová aktivita (krouţek)
a od druhého pololetí nepovinný předmět Sborový
zpěv. Zrodil se školní dětský pěvecký sbor
Zborováček.
V sobotu 17. dubna 2010 proběhlo
v místní
sokolovně
slavnostní
vystoupení
Zborováčku, absolventský koncert studenta
sbormistrovství Ostravské univerzity v Ostravě
Jiřího Jablunky. Ve Zborovicích vyrostl a dospěl
mimořádně nadaný, obětavý a tvořivý člověk,
který se intenzívně a smysluplně věnuje hudbě.
Vybrat ze 144 dětí 25 těch, které budou čistě,
ochotně, obětavě, pravidelně zpívat, dát
dohromady a udrţet při ţivotě dětský smíšený
pěvecký sbor, to vyţaduje velkou míru talentu,
odhodlání a mnoho energie. Poděkování patří
i rodičům malých sboristů, ti musí sborovou
činnost podporovat povzbuzováním i finančně.
Několik desítek hostů koncertu bylo svědky
vzácných chvil. Mrazení, které mnohým přebíhalo

po těle, nebylo způsobeno jen tradičním chladem
v
místním
kulturním
stánku,
ale
především pěveckým výkonem dětí, souzněním,
které díky Jirkovu vedení děti účinkující
v pěveckém tělese proţívají. Často je to pro ně
zkušenost nová, stejně vzácná jako pocit
veřejného úspěchu, vědomí, ţe společně něco
pěkného dokáţí.
Mám radost, ţe se u nás děje něco
úţasného, něco, co zde desítky let nebylo.
Zborováček zpívá do světa, ţe tu jsme – my, naše
škola, Zborovice. Sbor díky obětavosti J. Jablunky
nechybí při ţádné významné školní a obecní
příleţitosti. Pokud jste jarní vystoupení neviděli,
věřte, ţe máte čeho litovat. Zborováček zpíval
více neţ 90 minut, choreografie byla skvělá,
během krátkých přestávek se prezentovala
historie a současnost sboru. Ve slavnostní náladě
mně přišlo na mysl neskromné přání, které se
týká pana sbormistra, školy, obce i zpívajících
dětí: Sejít se ve zdraví a dobré náladě za ¼ století,
v dubnu 2035, na společném koncertu všech
někdejších, současných i budoucích členů
zborovického školního sboru. Přijdete?
Mgr. Marcela Hanáková

 Druhé soustředění Zborováčku

– Smraďavka, 11. - 13. dubna 2010
Jarní koncert sboru
– Zborovice, 17. dubna 2010 

matematický
klokan
o hanáckyho kohóta

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Stejně jako před rokem se někteří
odváţní ţáci ZŠ Zborovice i letos zúčastnili
soutěţe O hanáckyho kohóta, kterou vyhlašuje
a pořádá Rada amatérské umělecké činnosti spolu
s Domem kultury Kroměříţ, kde také regionální
kolo proběhlo.
První březnovou středu se skupinka
osmi ţáků naší školy spolu se svým učitelem
vydala časně ráno do Kroměříţe, aby změřila své
pěvecké kvality s třicítkou vrstevníků z dalších
osmi škol Kroměříţska. Oproti loňskému roku
jsme počet účastníků za naší ZŠ zdvojnásobili
a také úspěch se dostavil dvojitý. Nejmladší
kategorii ţáků reprezentovali Ellen Cherynová
(II. třída), Čeněk Bolf a Otakar Zapletal (III. třída).
Šesťáků bylo nejvíce, ostatně tak jako celkový
počet soutěţících ve 2. kategorii: Denis Cheryn,
Veronika Cherynová, Aneţka Šmídová a Denisa
Zaoralová. Mezi nejstaršími soutěţila Lucia

Tyčiaková z IX. třídy. Všichni zjistili, ţe zazpívat
dvě lidovky bez doprovodu není vůbec snadné
a v docela silné konkurenci si nejlépe ze
zborovických
zpěváčků
vedla
nejmladší
z nich: Ellen Cherynová získala 3. místo
a postoupila do krajského kola. To se
uskutečnilo na sklonku března v Prostějově, kam
se vydala s rodiči v hanáckém kroji. Lucia
Tyčiaková obdržela Čestné uznání.
Gratulace patří těm nejúspěšnějším, ale obdiv
všem, kteří se soutěţe zúčastnili a svědomitě se
připravovali. Poděkování pak také rodičům
a prarodičům za doprovod a podporu na této
akci, kterou jsme si všichni uţili a před odjezdem
zpět si dopřáli v cukrárně sladkou odměnu.
Věřím, ţe za rok opět vyrazíme a třeba se nám
podaří přesvědčit o účasti další zpěváky nejen ze
školního sboru.
Jiří Jablunka

_________________________________________________________

I letos v dubnu jsme ve škole
soutěţili s Matematickým klokanem, je
to celorepubliková soutěţ v počítání
netradičních matematických úloh.
Cílem Klokana je přitáhnout zájem
dětí o počítání a logické myšlení,
neboť čeští ţáci mají k matematice
dlouhodobě
odmítavý
vztah.
Organizací školní soutěţe byla
pověřena Mgr. Jana Janáčová. Chcete
znát nejlepší řešitele?
kategorie Cvrček
Ingrid Hamadová (III. třída, 42 bodů),
Dominik Juřík (II. třída, 36 bodů),
Karla Kvapilová (III. třída, 35 bodů)

kategorie Klokánek
Jan Sokolínský (IV. třída,64 bodů)
Eliška Šubčíková (V. třída, 60 bodů)
Veronika Harásková (IV. třída, 57 b.)
kategorie Benjamín
Martin Kucián (VII. třída, 76 bodů)
Denisa Zaoralová (VI. třída, 70 bodů)
I. Rajchová (VII. třída, 64 bodů)
kategorie Kadet
Vojtěch Scheichenost (IX. třída, 75 b.)
Kamil Zavadil (IX. třída, 74 bodů)
Markéta Skopalová (VIII. třída, 70 b.),
Martin Králík (IX. třída, 70 bodů)
více na: www.matematickyklokan.net
Mgr. Marcela Hanáková
ředitelka ZŠ Zborovice
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mámo, táto,
cvičte se mnou
_________________________________________________________

2. března 2010 se sešly děti
společně s rodiči v tělocvičně Základní
školy ve Zborovicích na akci z projektu
„Sportování to nás baví“. Společně
strávené chvíle při cvičení přinesly
radost dětem i rodičům. Pochvalu si
zaslouţí všichni, zejména pak rodiče,
protoţe si našli čas pro své děti
a pohybové aktivity, které přispívají ke
zdraví a radostné atmosféře.
Ivana Balášová, učitelka MŠ

ZPRAVODAJ obcí Zborovice a Medlov

zpívánkové dopoledne

z činností MŠ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součástí projektu ,,Hrajeme si s písničkou“ bylo
zpívánkové dopoledne s názvem ,,Zpívám já, zpívám rád“,
které proběhlo v pátek 26.2.2010 v naší mateřské škole. Děti si
připravily libovolnou píseň a pak ji kaţdý sám zazpíval. Písně byly
různorodé, od lidových (např. Kdybys měla, má panenko, Skákal
pes aj.) aţ po modernější - Statistika, Podzimní výlet a mnoho
dalších. V kategorii předškolních dětí se na 3. místě umístil
Miloslav J. , na 2. místě se umístila Beáta N. a na 1. místě Petr D.
a Kristýna S. V kategorii mladších dětí se na 3. místě umístila
Zuzana K., na 2. místě Simona Č. a na 1. místě Nicol G. Děkuji
rodičům, ţe si s dětmi písničku doma připravili a těšíme se na
další společnou akci nazvanou „Hraje celá rodina“.

Michala Hradečná
učitelka MŠ

Michala Hradečná
tříkrálová sbírk
a 2
01
učitelka
MŠ0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

malování
do sněhu
_________________________________________________________

Ve čtvrtek 28. ledna 2010 se
v prostorách zahrady naší mateřské
školy uskutečnilo tvořivé odpoledne
s názvem „Malování bretonovými
barvami do sněhu“. Tato netradiční
technika zaujala děti i rodiče. Sněhu
bylo velké mnoţství a začaly na něm
vznikat různé postavičky, sluníčka,
domečky a jiné obrázky. Další akcí
výtvarného projektu Barevné pastelky
bylo čtvrteční odpoledne 11. března
2010, kde se rodiče spolu s dětmi
zúčastnili akce s názvem „Mámo,
táto, maluj se mnou“. Tentokrát
děti
s rodiči
malovaly
svoji
nejoblíbenější hračku.
Karla Jablunková, učitelka MŠ
_________________________________________________________

Uţ po jedenácté se letos konala
v olomoucké arcidiecézi za široké podpory
veřejnosti tzv. tříkrálová sbírka. Skupinky malých
koledníků s pověřeným vedoucím při ní
kaţdoročně roznášejí po městech i vesnicích kus
vánoční radosti s přáním Boţího poţehnání do
nového roku. Zároveň prosí o příspěvek pro
charitní projekty.
Ve zborovské farnosti bylo zatím moţné
potkat tyto koledníky pouze v Medlově a před
farním kostelem. Jejich pokladnička obsahovala
5.611,- Kč. Oblastní charita Kroměříţ ze srdce
děkuje všem dárcům. Pokud se najdou další
ochotní spolupracovníci, mohla by se sbírka příští
rok rozšířit i do Zborovic a do Troubek. Není
přitom třeba mít obavy, ţe by Charita mohla něco
zpronevěřit. Přesun peněz je od kaţdé jednotlivé
úředně zapečetěné pokladničky přes obecní
a městské úřady, farní či oblastní Charity aţ na
centrální konto přesně dokladován. V letošním
roce byl celkový výtěţek tříkrálové sbírky

v našem regionu 527.837,- Kč, tj. o 16.023,- Kč
více neţ vloni.

Charita se zavazuje pouţít získané finanční
prostředky na přímou pomoc sociálně slabým
rodinám, osobám s postiţením, na kompenzační
pomůcky v Charitním domě pokojného stáří
v Cetechovicích a na humanitární pomoc
v zahraničí. Kdo z nás ví, zda také jednou nebude
potřebovat podanou ruku?
Josef Šebestík
pastorační asistent OCH KM

připravuje se velká oprava
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jiţ několik let obec Zborovice-Medlov
ochotně pomáhá zdejší katolické farnosti
s různými opravami kostela sv. Bartoloměje.
Velice si toho váţíme, protoţe sami bychom přes
veškerou obětavost věřících nikdy nedali
dohromady dostatek prostředků, které si ţádá
péče o takovou památku. Jak můţete sami
posoudit při návštěvě kostela, udělalo se tam uţ
mnoho práce. Odpočinek nás však zatím
rozhodně nečeká. Lidové rčení „práce jako na
kostele“ nevzniklo jen tak náhodou.
V letošním
roce
budou
opravy
pokračovat první etapou obnovy střechy. Tato
mimořádně náročná akce si určitě vyţádá několik
let. Projekt, který jsme si nechali zpracovat za
účelem stavebního povolení, předpokládá výměnu
značné části poškozeného krovu (i na věţi),
chemickou konzervaci krovu, nahrazení bednění
střešního pláště lodi v celém rozsahu, poloţení
nové
vhodnější
krytiny,
instalaci
nové
bleskosvodné jímací soustavy a další drobnější
zásahy. Na pokrytí střechy mají být pouţity
vláknocementové šablony typu Eternit Dacora
s povrchem imitujícím přírodní břidlici. Ţe je
současná střecha kostela ve špatném stavu, to ví
kaţdý, kdo někdy viděl poletovat kusy šindele po

silnici před obecním úřadem. Odborný průzkum
na půdě navíc loni prokázal kromě pronikání vody
také významný rozvoj biotických škůdců –
zejména
tesaříka
krovového.
Je
proto
bezprostředně nutné co nejrychleji přistoupit
k zásadní obnově, aby se zabránilo větším
škodám.
Přestoţe máme jeden z nejmenších
kostelů v okolí, rozpočet na opravu činí
2.110.000,- Kč. Farnost pořádá pravidelné sbírky
a shání sponzory. Předem děkujeme obecnímu
zastupitelstvu, ale také jednotlivým občanům
a podnikatelům, kteří nám budou v průběhu této
velké opravy ochotni pomoci. Věříme, ţe kostel
není jen architektonická dominanta obce vhodná
pro pohlednice, ale je nedílnou součástí našeho
ţivota. Aţ na výjimečné situace je zborovský
kostel během dne přístupný, a tak představuje
i mimo bohosluţby oázu pokoje ve spěchu doby.
Ačkoliv se na to někdy zapomíná, jedná se pro
obec i do budoucna o nenahraditelné místo.
Jedinečným způsobem se zde sbliţují občané
všeho věku a společenského postavení. Nikdo
tam nepochytí nic špatného, ba právě naopak.
Jan Urbánek
člen pastorační a ekonomické rady farnosti
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pod dojmem letošních velikonoc
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Váţení a milí obyvatelé naší obce,
v církevním kalendáři stále ještě
procházíme velikonočním obdobím, a proto se na
vás obracím způsobem, kterým Vzkříšený Jeţíš
oslovil své překvapené a vystrašené učedníky.
Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Stejný
pozdrav vyslovuji nyní i já. Chtěl bych s ním aspoň
v duchu navštívit kaţdý dům a kaţdou chalupu ve
Zborovicích i v Medlově. Vyslovuji tento pozdrav
pokoje jako upřímné přání, aby Bůh poţehnal
všechny vaše dobré záměry a pomohl vám je
v tomto roce uskutečnit.
Co se týká ţivota našeho farního
společenství, byli jsme nedávno svědky události,
která je u nás (na rozdíl od jiných koutů světa)
zatím dost vzácná. Jeden dospělý muţ (r. 1973)
dokončil svoji několikaletou přípravu na křest
a mohl tak být při slavnostním obřadu
o velikonoční noci přijat do katolické církve.
V rámci poslední fáze přípravy jsem se s ním
v březnu účastnil setkání čekatelů křtu na
Velehradě. Bylo opravdu na co se dívat. Více neţ
sto převáţně mladých lidí – se svými přáteli,
budoucími kmotry a v několika případech
i s dětmi – dychtivě naslouchalo slovům
olomouckého biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Ten
jim mimo jiné připomněl, ţe přijetím křtu vstupují
do ţivého proudu bohaté duchovní tradice, která
je velmi solidní. Jen v našem národě trvá uţ téměř
1150 let, aniţ by na sobě musela něco
podstatného měnit. Při pohledu na rozzářené
obličeje všech přítomných jsem si pomyslel: „Jsou
na velkém omylu ti, kdo se domnívají, ţe
křesťanství je záleţitostí minulosti a do dnešní
doby se uţ nehodí.“ Jen v České republice
poţádaly letos o křest stovky dospělých lidí. Zcela
určitě by něco takového nedělali, pokud by
v křesťanské víře neobjevili nosné poselství pro
svůj ţivot a ve vztahu k Bohu důleţitý rozměr,
který jim dosud k rozvoji jejich osobnosti scházel.

Vlastní
křest
Dominika
(původním jménem Aleš) byl pro mě
osobně
aţ
nečekaně
hlubokou
zkušeností. Poznal jsem totiţ během
přípravy nejen ušlechtilost jeho duše,
ale i četné stíny, šrámy a viny, které si
za svůj dosavadní ţivot nashromáţdil.
A nyní – pod mýma rukama – vyšel
z křestní vody jako zcela nový člověk.
Radost z toho nebrala konce. „Bůh ti
ţehnej, bratře, kamkoli půjdeš,“
zašeptal jsem mu do ucha, kdyţ jsme se
spontánně objali. A to uţ z kůru zněla
píseň díků: „Mezi hvězdami, tvoje
jméno zapsal si Pán…“.
Vyuţívám této příleţitosti, abych
povzbudil především vás, kteří jste pokřtěni uţ od
malička: „Nepromarněte své domovské právo
v církvi.“ Buďte si jisti, ţe svatý křest, i kdyţ si ho
snad sami nepamatujete, znamená mnohem víc,
neţ jen náboţenskou obdobu vítání nových
občánků na svět. I vám byla při křtu zaţehnuta
svíce víry, aby provázela vaše kroky, chránila vás
od škaredých a zbytečných přehmatů a dovedla
vás aţ k cíli ţivota, který je za hranicí smrti. I vy se
můţete právem kdykoli obracet k Bohu
modlitbou těch, kdo byli přijati za syny a dcery
Všemohoucího (Otče náš). Můţete mu přitom
svěřovat jakékoli problémy (se vztahy, se
zaměstnáním, se školou, s výchovou dětí,
s nemocí…). Budete-li chtít poznat svého
největšího Dobrodince blíţ, vezměte do rukou
Bibli (počínaje Novým zákonem) a také si najděte
cestu do společenství věřících (nejen o největších
svátcích). Postupně tak objevíte mnoho důvodů, proč byste měli Boha chválit a často mu
děkovat.
Pokud snad někdo z vás ještě nikdy o Bohu a víře nic pořádného neslyšel, ale vrtá
mu to hlavou, nebojte se zeptat. Všichni opravdoví křesťané by se totiţ měli řídit slovy
apoštola Petra: „Buďte stále připraveni dát odpověď kaţdému, kdo se vás ptá po důvodech
vaší naděje, ale čiňte to s jemností a skromností.“ (1Pt 3,15n).
P. Tomáš Klíč
farář

smíšený chrámový sbor
_____________________________________________________________________________________________________________

Od posledního vydání zpravodaje, kde byla zmíněna činnost
smíšeného chrámového sboru, toto těleso rozhodně nezahálelo. Členové
pěveckého sboru věnovali mnoho času zkouškám vánočního repertoáru,
který během doby vánoční předvedli při čtyřech mších. Ti, kteří byli přítomi
ve farním kostele sv. Bartoloměje alespoň na „půlnoční“, mohli vyslechnout
část Rybovy České mše vánoční, některé úpravy známých i méně známých
koled a také náročnou latinskou skladbu Tollite hostias od francouzského
skladatele C. Saint-Saënse. Na varhany doprovázel Ing. Svatoslav Prachař,
tenorové sólo v koledě Pochválen buď Ježíš Kristus zazpíval Petr Dostál.
V tomto roce jsme
poprvé
přispěli
zpěvem
i k velikonoční oslavě. Kromě
několika ţalmů a antifon,
které přednesla muţská
schola, jsme dali dohromady
známou Händelovu skladbu
Canticorum iubilo s českým
textem „Buď Tobě sláva“.
Pokračovat budeme nácvikem májových, svatodušních
a hodových skladeb.
Jiří Jablunka

90 let církve ČSH
_________________________________________________________________________________

Letos je tomu 90 let, co vznikla Církev československá
husitská. Byla zaloţena 8. ledna 1920 na schůzi reformního křídla
Jednoty katolického duchovenstva, kterou jeden čas vedl
a spravoval kněz spisovatel Jindřich Šimon Baar. Schůze se konala
v Národním domě na Smíchově a jednala o situaci, která vznikla
po papeţově odmítnutí reformních poţadavků katolických kněţí.
Šlo o nové obsazení biskupských stolců českými duchovními, nové
rozhraničení diecézí, reformu bohosloveckého studia, slouţení
liturgie a obřadů českým jazykem, zdobrovolnění celibátu a jiné.
Na 150 kněţí hlasovalo tehdy pro vznik nové církve, na Vatikánu
nezávislé, která dostala název Církev československá. Vznik nové
církve byl doprovázen velkým nadšením, do půl roku měla církev
půl milionu členů. Později přijala Církev československá doplněk
svého jména: Církev československá husitská, aby tím blíţe určila
svou historickou a ideovou totoţnost.
Dnes má církev 5 diecézí: 3 v Čechách a 2 na Moravě.
V čele těchto diecézí stojí biskupové a patriarcha, který sídlí
v Praze, kde má církev své ústředí. Duchovenský sbor tvoří muţi
i ţeny s kněţským svěcením. Snahou Církve československé
husitské je být věrnou evangeliu Kristovu a slouţit naší
společnosti k lidsky důstojnému a pokojnému ţivotu.
O. M.
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2. část

kapličky v našem okolí

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

kaple asi v roce 1960
kaple před rekonstrukcí (2001)

Dnešní zastavení patří kapli sv.
Bartoloměje v Medlově.
Ve starších dobách stávala na návsi
v Medlově zvonička: dva sloupy a mezi nimi
zavěšený zvon. V r. 1850 byla postavena zděná
kaple z příspěvků občanů. V r. 1913 byla kaple
opravena, dána nová střecha a přistavěny dva
sloupy s přístřeškem, tak je to i dosud.
Během I. světové války byl zabaven zvon, občané
se sloţili na nový ţelezný. Před kaplí stával
dřevěný kříţ, ten byl v r. 1930 nahrazen kříţem
kamenným, který do té doby stál u cesty
k Tetěticím. I na tomto kříţi zapracoval zub času.
V 70. letech minulého století se likvidovaly
některé kříţe a sochy u polních cest. Také kříţ
u silnice mezi obcemi (postaven v r. 1927 rodinou
Haráskových) byl odstraněn, ale protoţe byl
zachovalejší neţ medlovský, byl p. Urbánkem
a p. Šubčíkem přenesen ke kapli.
V r. 1931 vydal olomoucký arcibiskup
Leopold povolení, aby se v Medlově konala mše
sv. na den sv. Bartoloměje, pokud tento svátek
připadne na všední den.
V obecní kronice je o kapli málo údajů,
ve staré farské kronice téměř ţádné. V lednu
1921 v době rozbrojů mezí církví katolickou
a novou československou byl na dva týdny
uzavřen kostel a katolické obřady se konaly
v Medlově. V listopadu a prosinci 1952 při

výskytu slintavky a kulhavky u dobytka byl úředně
uzavřen kostel aţ do 24. 12. a také tehdy se mše
konaly v Medlově nebo v kapli sociálního ústavu.
V r. 2001 byla provedena velká oprava kaple:
izolace zdiva, výměna oken a dveří /zhotovil p.
Bajer z Medlova/, poloţena nová dlaţba,
provedena nová elektroinstalace, nátěry fasády,
malba vnitřku, el. zvonění. Všechny práce byly
provedeny za pomoci občanů, finančně přispěl
Obecní úřad Zborovice. Pracovně i organizačně
má na opravě velkou zásluhu pan J. Urbánek. Po
dokončení oprav byla kaple znovuvysvěcena
P. Bohumilem Víchou. V r. 2003 začal P. B. Vícha
slouţit 1x měsíčně mši sv. v Medlově, později
kaţdý týden.
AM

osmisměrka

internet

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________


Nové
webové
stránky
šachového oddílu TJ Pilana
Zborovice:
www.sotjzborovice.webnode.cz
 Stránky DPS Zborováček:
www.smart-web.cz/sbor
 Ke školním stránkám
www.zszborovice.cz
se
brzy
přidají zbrusu nové, připravované
webovky mateřské školy:
www.mszborovice.cz
(zatím zkušební provoz).
Další odkazy na www.obeczborovice.cz

Najděte 12 názvů obcí v okolí
Zborovic. Zbývajících 23 písmen
tvoří tajenku (čtena po řádcích):
MEDLOV
MORKOVICE
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PIŠTE, FOTOGRAFUJTE, EMAILUJTE...
Své příspěvky včetně fotografií do dalšího
zpravodaje zasílejte elektronickou poštou na:

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

číslo 16, jaro 2010
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