Informace Obecního úřadu Zborovice
q Byl proveden audit hospodaření obce za rok 2004, v hospodaření nebyly

shledány žádné chyby.
q Obec Zborovice dokončila sanaci skládky Srnov. Tento projekt má konečnou
hodnotu 25 575 400,- Kč.
q Byla dokončena rekonstrukce komunikací v ulici Sokolská, byl položen velmi
kvalitní asfaltový koberec, původní šířka silnice zůstala zachována. Pro zvýšení
bezpečnosti silničního provozu byl vybudován také nový chodník. Přes obavy
občanů z ulice Sokolské nové obrubníky a chodník nebrání vjezdu automobilů
k domům. Rekonstrukce silnice a kanalizace představuje výdaje 1 703 000,Kč. Chodník včetně vjezdů mají hodnotu zhruba 650 000,- Kč.
q Současně byla opravena část komunikace a chodníku na křižovatce
u č.p. 50. Původní stav byl opakovaně občany kritizován, nyní výmoly zmizely a
můžeme být spokojeni.
q Na opravu osvětlení místního hřbitova byla vynaložena částka 31 000,- Kč.
q Místnímu Sboru dobrovolných hasičů byla přidělena částka 215 000,- Kč na
opravu cisterny CAS 25.
q Na krajské vyznamenání za práci s mládeží byli navrženi Jaromír Kucián za
vedení šachového oddílu, Stanislav Trávníček za vedení kroužku leteckého
modelářství a Jan Sakař za práci s pionýry.
q Ministerstvo životního prostředí poskytlo obci částku 31 000,- Kč na údržbu
parku, bylo ošetřeno 40 stromů – ořez a ošetření proti zatékání. Celkové výdaje
činily 62 000,- Kč, rozdíl uhradí obec.
q Myslivecké sdružení Zborovice – Medlov mělo v minulé tuhé zimě mimořádně
vysoké výdaje na krmivo pro zvěř, OÚ jim poskytne koncem roku dotaci 10
000,- Kč.
q Během oprav domů bývají uloženy stavební materiály na veřejných
prostranstvích, žádáme stavebníky, aby tyto plochy užívali v zájmu bezpečnosti
po co nejkratší dobu a prostranství následně uvedli do původního stavu.
q Děkujeme všem občanům, kteří pečovali od jara do podzimu o trávníky před
svými domy. Neudržovaných travnatých ploch stále přibývá a v obecní
pokladně není dostatek financí na jejich pravidelnou intenzívní údržbu.
q Neplatiči. Obecní úřad se potýká s problémem neplacení základních
občanských poplatků – za vodné a stočné, za odvoz domovního odpadu, za
chov psů. Připomínáme občanům, kteří nezaplatili, že jsou tyto částky povinni
hradit ze zákona.
q Žádáme občany Zborovic a Medlova, aby v zimních měsících parkovali svá
auta tak, aby komunikace zůstaly průjezdné a mohla být prováděna jejich
zimní údržba. Děkujeme! Rovněž předem děkujeme občanům za úklid sněhu
z chodníků před jejich domy a za protismykový posyp nebezpečných úseků
komunikací mimo dosah Správy a údržby silnic. Odklízením sněhu přispíváme
k bezpečnosti chůze zejména starších spoluobčanů.
q Byla natřena část fasády sokolovny. Hned na to ji znovu poškodili sprejeři a
musela být znovu očištěna. Rodiči nekontrolované spontánní aktivity hrstky
mladých stojí obec zbytečné peníze.

Foto: Rekonstrukce ulice Sokolské
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OÚ Zborovice
srdečně zve
všechny
občany
na Vánoční
koncert
Stříbrňanky

sokolovna,
neděle 18.prosince 2005
v 18:00 hodin
vstup zdarma

Požár
platanu
V sobotu v noci
8.10. 2005 byli
přivoláni hasiči
k neobvyklé
události –
požáru stromu.
Ve veřejné části
zborovického
parku hořel
vzácný strom.
Jeho kmen je již
dlouhá léta
dutý. Vnitřek
stromu je
práchnivý a
suchý.
Dutina má
několik
otvorů
v různé výšce, takže se chová jako komín…
Hasičům z Kroměříže a ze Zborovic se
nakonec podařilo strom, ze kterého šlehaly
plameny do výšky, uhasit. Zda přežije,
uvidíme na jaře. Škoda byla vyčíslena na
80 000,- Kč, pachatel zůstal neznámý. Snad
si ani neuvědomujeme, jak vzácné stromy
v parku rostou a jak neobvyklý je
takový park na malé vesnici.
Vznešené platany v parku mají díky
stáří i nádhernému vzrůstu
v podstatě nevyčíslitelnou hodnotu,
podle odhadu soudního znalce má
poškozený strom cenu 825 000,- Kč.
Několik let byl dutý strom
zabezpečen proti nezvaným
návštěvníkům nevzhledným pletivem,
které bylo na příkaz odboru MŽP
odstraněno. Zanedlouho došlo
k vandalskému poškození
stromu…Snad se to nebude
opakovat. Je třeba platany chránit!

Den dětí v mateřské škole
Vyzdobili jsme mateřskou školu,
chodby i třídy výtvarnými pracemi dětí a
celý týden se připravovali na oslavu
svátku.
Den začal vypuštěním závodních
holubů pana J. Olšiny a ukázkami jejich
letu. Pokračovali jsme na hřišti TJ
Zborovice, kde předváděli svou techniku
a zásah při požáru hasiči ze Zborovic.
Velký zážitek byl, když přijelo policejní
vozidlo a z něj vystoupili psovodi se
svými psy. Předvedli výcvik, poslušnost
psů a postup při zadržení pachatele.
Vše děti sledovaly s napětím.
V průběhu dne děti přednesly relaci
do místního rozhlasu plnou básní
a písní.
Odpoledne přišla chvíle, kterou jsme
nejvíce očekávali. Děti společně s rodiči
nastoupili do přistaveného autobusu,
který nás dovezl na Bunč. Náš společný
cíl byla rozhledna na Brdu. Pěší cesta
utíkala rychleji dětem, které se těšily na
odměnu, slíbenou u rozhledny.Tu jsme
navštívili už jedenkráte v červnu 2004,
když byla ještě rozestavěna.Povídali
jsme si o dokončení a máme možnost ji
pozorovat
dalekohledem
z
okna
mateřské školy. Všichni jsme ji však
chtěli vidět doopravdy. Za zdolání
vrcholu a výstup na rozhlednu dostaly
děti medaile. Pozorovali jsme okolí
z velké výšky. Viděli jsme Zborovice,
Medlov, okolní známé vesnice a také
krásný hrad Buchlov. Dalekohledy nám
pomohly vidět všechno jako na dlani.
Některé děti vyběhly sto schodů na
rozhlednu asi třikrát i více. Razítko
rozhledny otisknuté na dlani ruky pak
bylo důkazem, že to opravdu zvládly.
Ještě společné foto na vrcholu a hurá
zpět k autobusu. Zde nás čekal ještě
jeden velký úkol - hledání pokladu. Děti
běhaly v lese, sil měly na rozdávání
a únava na nich nebyla znát. Poklad byl
nalezen a sladká odměna jim udělala
radost. Vraceli jsme se autobusem zpět
do Zborovic.
Za příjemně prožitý den plný nových
zážitků a za finanční příspěvky a dary
děkujeme také našim sponzorům a to:
firmě LEDO - J. Sokolínský, rodičům
Bolfovým, Trňákovým, Pohoničovým,
Haráskovým,
Zaoralovým,
paní
Bobkové a panu ing. J. Olšinovi.

a netrpělivě vyčkávali příchod pana
starosty Vítězslava Hanáka. Po
vzájemném přivítání pronesl k dětem
pár vět s krásným přáním do dalšího
života. Následovala pak beseda mezi
dětmi a panem starostou, kdy se děti
vyptávaly na různá tajemství nejen
z období jeho dětství, ale i ze
současného života. Na závěr jsme si
společně zazpívali písně, přednesli
básně a říkanky a s radostí jsme se
pustili do hodování. Pro vzpomínku na
předškolní
léta
dostal
každý
předškoláček diplom a fixy. Tak nadešel
čas loučení s bezstarostným životem
předškoláka a konec prvních dětských
her a radovánek.
Romana Dedková
učitelka MŠ

Děti a příroda

Jedním z hlavních cílů výchovně
vzdělávací práce naší mateřské školy je
vést a vychovávat děti k ochraně
životního prostředí. V rámci projektu
o ekologii jsme podnikli výpravu do
přírody a navštívili jsme terénní
ekologické středisko Boří Divoky.
Dne 6.6.2005 jsme dopoledne vyjeli s
panem Pecinou autobusem do Divok.
Tam nás čekala p. uč. M.Bajerová, která
je členkou terénního ekologického
střediska. Paní učitelka nám poskytla
odborný výklad a děti si mohly zařízení
ochranářů prohlédnout na vlastní oči.
Měly tak možnost vidět a prozkoumat
vycpaná zvířata, obrázky, rostliny,
přírodniny, které se ve středisku
nacházejí.
Dále jsme si s dětmi prohlédli mapu
Divok, která byla pořízena z leteckého
snímku, ukázali jsme si cestu naučné
stezky, na kterou jsme se všichni moc
těšili. Děti si v přírodě vyzkoušely hry se
stopami různých ptáků, hledaly broučky,
housenky, můry, apod. Pozorovaly
různé
druhy
rostlin,
stromů,
uvědomovaly si správné chování v lese
a při zábavné hře pomohly hledat
čepičky
pro
lesní
skřítky.
Děti
pozorovaly hmyz lupou, určovaly barvy
a velikost. Touto prožitkovou výpravou
byly děti obohaceny o další nové
zkušenosti a znalosti v oblasti přírody.
Velice nás těší, jak se děti navzájem
upozorňují, aby nešláply na broučka
v trávě nebo nekřičely v lese. Přejeme
si, aby jim tento kladný vztah k přírodě
vydržel. Pokud se budou děti chovat
citlivě k přírodě, budou se chovat
ohleduplně
i k sobě navzájem.
Ivana Balášová

q

V závěru minulého školního roku se
uskutečnilo dlouho připravované setkání
žáků i zaměstnanců školy se žáky a
učiteli ze Slovenska ze ZŠ Tesárské
Mlyňany. Pro všechny děti byl
nachystán bohatý program. Slovenské
děti shlédly divadelní představení
školního souboru Rorejs s pohádkou,
měly možnost nahlédnout do školního
vyučování v naší škole. Odpoledne se
všichni utkali v odbíjené, vybíjené a
kopané. L večeru se slovenské děti
ubytovaly v rodinách svých kamarádů
ze Zborovic, Medlova, Troubek a
Zdislavic. Večerní diskotéka byla velmi
úspěšným završením dobře prožitého
dne. Přispěl k tomu i soutěžní program
hulínské skupiny Čerchmanti. Pro
pedagogické pracovníky a pozvané
hosty bylo připraveno překvapení –
posezení s cimbálovou muzikou Dubina.

q Druhý
den
slovenské
děti
i zborovičtí žáci navštívili expozici
kroměřížského zámku, Podzámeckou
zahradu a centrum Kroměříže. Při
zpáteční cestě domů na Slovensko
uspořádalo vedení školy pro slovenské
hosty
ještě
jednu
zastávku
na
Velehradě a v Archeoskanzenu Modrá.
Zde jsme se znovu přesvědčili, že
hluboko v historii máme společné
předky. Celé dvoudenní setkání přispělo
k dalšímu
rozvoji
mezinárodní
spolupráce na úrovni obcí Zborovice a
Tesárské
Mlyňany.
Vedení
škol
pokračovalo
v
přípravách
další
spolupráce, možná i s podporou fondů
EU.
q
Závěr
školního
roku
byl
poznamenán návštěvou týmu ČŠI
(České školní inspekce), který se
dostavil zčásti plánovaně po pěti letech
od poslední inspekce, částečně také
proto, že byl dán anonymní podnět
z venku.
Během
týdne
skupina
inspektorů a kontrolních pracovníků
prověřila chod školy ze všech stran.
Dlužno říci, že ne vždy s kladným
výsledkem.
Byly
zjištěny
drobné
nedostatky v několika oblastech a
vedení školy bylo nuceno připravit a
zrealizovat opatření k jejich odstranění.
Celkově byla škola hodnocena jako
průměrná.
q
V říjnu zasedala již podruhé ve
školním roce 2005/2006 Rada školy. Na
druhé schůzce byla schválena zpráva o
Karla Jablunková činnosti školy za uplynulý školní rok.
učitelka MŠ Zpráva je veřejně přístupná ve škole
všem zájemcům. Dalším bodem jednání
bylo převedení stávajícího orgánu Rady
školy na Školskou radu, jak to ukládá
nový školský zákon. Předsedkyní nové
patnáctičlenné ŠR při ZŠ Zborovice byla
zvolena JUDr. Jana Boukalová.
q
Na konci října navštívilo 43
žáků druhého stupně ZŠ Zborovice
naše hlavní město. Exkurze, dnes již

učitelka MŠ

Rozloučení s předškoláky
Konec školního roku 2004/2005 se
blížil a rozhovory a hry předškoláků
se točily jen kolem školy. Již předloni
se zrodil nápad jak se s dětmi
zajímavým způsobem rozloučit, aby
tento okamžik zůstal v jejich
vzpomínkách.
Společně s dětmi jsme nachystali
pohoštění, slavnostně jsme se oblékli
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téměř tradiční, byla uvedena mottem
„Po stopách Karla IV.“, žáci měli
možnost
vidět
řadu
jedinečných
památek, spojených se životem a dílem
„Největšího Čecha“. Navštívili Pražský
hrad, Svatovítskou katedrálu i s kryptou,
ve které jsou pohřbeni čeští panovníci,
vystoupali na věž katedrály, na Petříně
měli možnost prohlídky bludiště a
výstupu na rozhlednu, Nerudovou ulicí
přišli ke Karlovu mostu, prošli se po
Staroměstském náměstí, Ungeltem, po
Příkopech na Václavské náměstí.
Celodenní putování po Praze bylo
doprovázeno
poutavým
výkladem
k danému tématu. Výlet byl pro
vnímavé, což ovšem nebyli všichni,
doplňkem jak pro jejich znalosti historie,
tak
pro
zeměpis
a
občasnou
(vlasteneckou) výchovu.
q

Školní rok 2005/2006 byl zahájen
slavnostním přivítáním nových prvňáčků
starostou obce, ředitelem školy, paní
učitelkou, vychovatelkou ŠD a žáky 9.
třídy. Po úvodním dekorování byli
prvňáčci doprovozeni do tříd a řádný
školní rok mohl začít. 1. třídu letos
navštěvuje 16 žáků, což je nižší počet
než v uplynulých letech. Ze školy odešlo
na konci minulého školního roku 25 dětí,
ubylo i díky stěhování 15 žáků a do
budoucna lze očekávat další snižování
počtu žáků. Vedení školy se bude
v příštích třech letech muset vyrovnat i
s generační výměnou fondu učitelů a
provozních zaměstnanců. Velkým a
novým úkolem pedagogického sboru
bude tvorba školního rámcového
vzdělávacího programu, který by měl být
realizován od září 2007.
Na počátku školního roku se rozběhla
škála třinácti zájmových kroužků, kde
mohou zájemci z řad našich žáků
účelně trávit svůj volný čas. Pro žáky,
kteří mají zájem o práci s počítačem, byl
nově vyčleněn časový prostor pro
využití Internetu v počítačové učebně
školy a to zejména v čase mimo
vyučování. Pro žáky posledních dvou
ročníků byl zřízen nový volitelný
předmět Práce s počítačem. Žádný
absolvent naší školy by neměl
v budoucnu mít problém s textovými
editory,
tabulkami,
prezentacemi,
mailovou poštou a účelným využitím
Internetu pro další studium i praktický
život. Další aktivity školy, ať ty tradiční,
nebo nové, máme v zásobě a budeme
o nich
referovat
na
stránkách
Zpravodaje příště. Jisté je, že všechny
zaměstnance školy čeká v novém
školním roce spousta činorodé práce.
Užší
a
aktivnější
spolupráce
s rodičovskou veřejností by k úspěchům
i rozvoji školy v budoucnosti jistě
přispěla. Proto nás mrzí, že dotazníková
akce sloužící ke zmapování současné
situace ve škole a zaměření školy
v dalších letech se nesetkala u rodičů
s velkou odezvou.
Petr Justin, ředitel školy

Z činnosti ÚSP-D Zborovice
Mnozí z našich spoluobčanů ani neví, že klienti ÚSP-D jsou občany obce
Zborovice. Proto Vás chceme seznámit se životem a s činností v našem zařízení.
klienti netráví svůj čas jen v budovách a krásném parku, který v rámci pracovní
terapie pomáhají udržovat, ale účastní se mnoha aktivit.
Začátkem ledna jsme byli na zimní rekreaci ve Velkých Karlovicích, kde jsme
sáňkovali, hledali „poklad“ ve sněhu, hráli bowling. Dále jsme se zúčastnili zimních
sportovních her na sv. Hostýne společně s klienty dalších ÚSP okresu Uherské
Hradiště a Kroměříž. I když nám počasí příliš nepřálo – sněžilo a vál silný vítr –
přesto se všichni drželi statečně a úkoly splnili. O to větší byla radost z medailí a
odměn. Klient Kročil reprezentoval naše zařízení na Speciální zimní olympiádě
v Krkonoších, kde získal dvě zlaté medaile v běhu na lyžích. V únoru jsme pro
klienty našeho zařízení zorganizovali maškarní bál a hasiči Zborovic přišli v době
ostatků na návštěvu v maskách.
V rámci pracovní terapie s klienty v zimním období st říháme a trháme molitan,
šijeme polštářky, molitanové sedačky, vyšíváme ubrusy, háčkujeme a šijeme
koženkové nazouváky, pracujeme s keramickou hlínou a zhotovujeme spoustu
dalších výrobků – můžete se podívat do naší vitrínky u obecního úřadu. Ve
skleníku se začíná s výsadbou zeleniny, muškátů a dalších rostlin. Pokud se nám
podaří vypěstovat hodně přísady, prodáváme ji nejen zaměstnancům, ale i
občanům ze Zborovic, Medlova a okolí.
V březnu navštívili klienti filmové představení v kině Nadsklepí v Kroměříži,
přivítali jaro dle starých lidových zvyků a nezapomněli na velikonoční tradice –
malování kraslic, výroba pomlázek a výzdoba budov. V dubnu jsme jeli na výlet do
ZOO Jihlava, podnikli jsme pěší výlet do Medlova s návštěvou restaurace a
pomáhali při zdobení a stavění máje. Měsíc květen byl pro klienty na akce bohatý.
Podnikli výlet na rozhlednu Brdo, na výstavu Floria V ěžky, nacvičovali taneční,
recitační a pěvecká vstoupení na tradičná Jarmark v Kroměříži, který je zaměřen
na zájmovou činnost a pracovní terapii klientů ÚSP a DD okresů Kroměříž a
Uherské Hradiště. Zde také prodáváme naše výrobky.
Klienti zhlédli několik kulturních pořadů: „Písničky naší babičky“, loutkové
představení „O princezně Rozmařilce“ a „Když se čerti ženili“, divadelní
představení v podání žáků ZŠ Zborovice, MŠ Zborovice je pozvala na pořad
„Písničky z večerníčků“ a obzvlášť se jim líbilo vystoupení umělců z operety
Slezského divadla Opava „Láska brány otevírá“. Na závěr měsíce jsme společně
pokáceli máj, nechybělo zpestření v podobě legrace a smíchu. Zlatým hřebem
květnových aktivit bylo fotbalové utkání mezi klienty a personálem ÚSP-D.
V červnu byli klienti na výletě z Tesáku na sv. Hostýn, na „Pohádkovém lese“
v Divokách, zúčastnili se letních sportovních her pro dosp ělé na Modré, strávili
týden na rekreaci v Trhové Kamenici a zapojili se do akce „Fimfárum“ v Olomouci
(byl to víkend tvořivé akce a zábavy).
V jarním a letním období s klienty pečujeme o náš park, jeho úklid a chodíme
vypomáhat do zahrady sázet a okopávat zeleninu. Na jarmarcích nebo výstavách
nabízíme k prodeji výrobky klientů. Během každodenní zájmové činnosti s klienty
procvičujeme jejich znalosti, dovednosti a vědomosti, chodíme na vycházky,
opékáme špekáčky na ohništi v areálu ÚSP-D, sportujeme, soutěžíme. Klienti
měří své dovednosti nejen ve sportovních utkáních, ale i ve vědomostních
soutěžích. K další pravidelné činnosti patří zájezdy do divadla ve Zlíně a návštěvy
různých uměleckých agentur, které přijíždějí se svými pořady za námi do
Zborovic. Zdá se Vám to mnoho? Všechno je skutečnost. Každý z Vás se může
mezi nás přijít podívat a přesvědčit se , že naši klienti se umí bavit tak, jako
všichni ostatní lidé.
Ludmila Burešová, Ivana Růžičková
Červen 2005.
q

ÚSP-D Zborovice pořádal v týdnu od 17. do 21. října 2005 prodejní výstavku
prací svých klientů.

POZVÁNKA
na tradiční

17. února 2006 od 19:00 hodin
sokolovna Zborovice
K tanci a dobré zábavě hraje ZDOUNECKÁ PĚTKA.
Srdečně zveme rodiče žáků školy i ostatní příznivce
ZŠ Zborovice!
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Letní pionýrský tábor

Hasiči Medlov

Více než padesát účastníků letošního pionýrského tábora
se vydalo ve dnech 29.7. – 11.8.2005 na dalekou cestu.
Letošní celotáborová hra je totiž zavedla až na břehy Nilu do
samotného Egypta.
Rozděleni do čtyř kmenů získávali účastníci vědomosti
o starověkém Egyptu, ale také dovednosti potřebné k obživě
a přežití. Mnozí se poprvé pokusili vyrobit vlastní papyrus,
uvařit prosnou kaši, postavit z dostupných surovin model
oázy přímo v terénu, vyrobit vlastní oděv – batika,
odstěhovat svou vesnici před blížícím se nebezpečím
povodně z Nilu, přečíst si egyptské písmo a další věci, které
byly součástí úkolů letošní hry.
V programu tábora nechyběly ani tradiční soutěže, sazky
a závody, táboráky, výpravy do okolí a výlety. A tak
i v letošním roce známe vítěze Uzlařské regaty, Egyptského
slavíka, velkého branného závodu a vlády se ujala nová
táborová miss a missák. Tak jako v letech minulých se na
Rodičovském dni mohli i všichni návštěvníci přesvědčit
o tom, jak to u nás chodí (tedy spíš soutěží – protože ku cti
všech musíme říct, že do připravených soutěží se spolu
s dětmi zapojili velmi ochotn ě).
Při odjezdu jsme si slibovali, že loučení není na dlouho
a toto předsevzetí plníme. Každý pátek se můžete s pionýry
setkat na oddílové schůzce a první výprava se už připravuje
také. Tak na viděnou!
- lk -

Letos na jaře provedli členové SDH Medlov v obci sběr
železného šrotu, vyčistili požární nádrž a průběžně ošetřují a
udržují hasičskou zbrojnici a svěřený majetek. Zúčastnili jsme
se prvního kola soutěže v požárním sportu, které se konalo
v Roštíně a také dalších soutěží pořádaných hasičskýmu
sbory v okolí. Družstvo SDH Medlov zvítězilo ve
volejbalovém turnaji pořádaném Sokolem Zborovice.
Dne 30. března 2005 medlovští hasiči připravili a
uskutečnili pohárovou soutěž O pohár starosty obce. Soutěže
se zúčastnilo 8 družstev: 5 družstev mužů – zvítězilo Hlinsko,
1 družstvo žen z Nětčic a 2 družstva starších pánů (zvítězilo
opět Hlinsko). Družstvo mužů z Medlova bylo třetí.
Hasiči také uspořádali již 8. ročník Medlovského žabáka. Je
to soutěž v požárním útoku. Letos se jí zúčastnilo 14
družstev, a to 6 družstev mužů, 4 družstva žen a 4 družstva
starších pánů (rekordní účast byla vloni – 24 družstev).
V mužské kategorii zvítězila Chropyně, (Medlov byl 4.),
v ženách zvítězilo družstvo Bílany a ve starších pánech
Nětčice.
Zdenek Bršlica

Český zahrádkářský svaz Zborovice – Medlov
V jarních a letních měsících letošního roku se činnost
zahrádkářů zaměřila na zajištění služeb (dovoz umělých
hnojiv a objednání sadbových brambor) a moštování jablek a
na vaření povidel. Vedle prací na zahrádkách se členové
zaměřili také na plnění úkolů z poslední výroční členské
schůze. Nyní podrobněji co jsme v posledním roce dělali:
V dubnu byl zajištěn dovoz 6,0 q umělých hnojiv, v květnu
dokončeno vybílení místností na vaření povidel včetně úklidu.
Bylo zajištěno sečení trávy na pozemku moštárny a v okolí
kolem plotu, za což děkujeme přátelům Prachařovi a
Šmídovi, dále sušení sena. V dubnu na své schůzi projednal
výbor ČSZ vedle organizačních záležitostí i uspořádání
tématického zájezdu do Smržic (výroba semen zeleniny,
květin, léčivek) spojený s prohlídkou arboreta v Bystrovanech
u Olomouce a s krátkou zastávkou v Olomouci. Zájezd se
uskutečnil 18. června 2005 a zúčastnilo se ho 29 občanů,
z toho 3 děti. Náklady na zájezd uhradil výbor ČSZ ze svých
prostředků. V červnu a září byl proveden nátěr střechy,
v červenci byl zajištěn odvoz stavební buňky a starého
autobusu z prostoru moštárny, za což patří poděkování
místnímu hasičskému sboru. V srpnu projednal výbor na své
chůzi zajištění moštování a vaření povidel a stanovení cen za
tyto služby. Bylo rovněž rozhodnuto zúčastnit se okresní
výstavy ovoce, zeleniny a květin v Kroměříži, kterou
organizovala územní rada ČZS. Byly rovněž projednány
závěry z plenárního zasedání územní rady ČZS Kroměříž ze
dne 1. srpna 2005. výstavy v Kroměříži se se svými výpěstky
zúčastnili ze Zborovic a Medlova junioři Jiří Bobek a Dominik
Janča, senioři přátelé Jedlička, Šmíd, Urbánek, Vácha a
Vyskočil. V Kroměříži
vystavovalo
106 zahrádkářů,
vystavováno bylo 491 vzorků, z toho 428 jablek a hrušek, 58
vzorků zeleniny a 5 vzorků květin. Výstavu navštívilo 413
platících návštěvníků, celkem pak 660 občanů včetně
neplatících dětí a mládeže do 15 let a klientů ústavů sociální
péče. Podle posledních zpráv jsme podobně jako v minulých
letech obsadili první místo v počtu dodaných a vystavených
vzorků. Vyslovujeme srdečné poděkování za reprezentaci
našeho svazu, zejména juniorům J. Bobkovi a D. Jančovi.
V září a říjnu jsme zajistili moštování a vaření
povidel, sečení trávy a sušení, objednání sadbových
brambor, které by měly být dle našich požadavků dodány
v první polovině měsíce listopadu tohoto roku. V říjnu
objednal a zajistil ČZS dodání ovocných stromků v počtu 35
ks, keřů 19 ks a dalších dřevin. V říjnu bylo také provedeno
dovysázení tří třešní (za uhynulé) u silnice ke sportovnímu
areálu. Do závěru roku přeje výbor ČZS Zborovice – Medlov
svým členům i také ostatním pěstitelům úspěšné zvládnutí
podzimních prací na zahrádkách a všem občanům obou obcí
všechno dobré a především zdraví v příštím roce.

Foto: Na táboře vládne vždycky pohoda

Hod kladivem v Medlově
TJ Medlov uspořádala 20. srpna 2005 6. ročník recesistické
soutěže v hodu klasickým kladivem z místa a soutěž v pití
piva na čas. Letos byl překonán rekord v hodu osmikilovým
kladivem, v této kategorii soutěžilo 20 mužů. Vr. Švejcar hodil
16,60 m, obhájce rekordu J. Dostál 15,75 m a J. Procházka
15,05 m. Ženy házely 3 kg kladivem, objevila se
„rekordmanka“, která s přehledem překonávala 20 m hranici,
nakonec se ale ukázalo, že jde o recesistu v sukních, hlásil
se totiž dobrovolně o diskvalifikaci… Z 10 soutěžících
kategorie nejvíce - 15,55 m, hodila obhájkyně rekordu
L. Jelínková, 15,05 P. Derková, třetí místo s 15,00 m hodila
J. Černochová. Kladivem si s nadšením zaházely také děti.
V kategorii do 10 let hodili 1 kg kladivem nejvíce:
1. Z. Bršlica – 11,50 m, 2. T. Jelínek – 11,25 m,
3. K. Šimčíková – 8,00 m. V kategorii do 15 let s 3 kg
kladivem byly výsledky: 1. J. Šimčík – 13,30 m, 2. D. Vrána –
12,10 m, 3. J. Černochová ml. – 8,60 m
V pití 0,5 l piva na čas ze 14 borců nejrychlejší byl S. Holas
(4,62 s), na druhém místě R. Šebestík (5,18 s) a na bronzové
pozici R. Šimčík (5,25 s). Ceny věnovala TJ Medlov a hlavní
B. Dřímal, předseda TJ Medlov
sponzor akce.
(převzato z Týdeníku Kroměřížska, zkráceno)
q

V pátek 4. listopadu 2005 zorganizovala TJ Medlov
„Světluškový průvod“, v sobotu 5. listopadu se konala
v Medlově tradiční „Drakiáda“. Akce byly určeny dětem, ty,
které se zúčastnily, mají nezapomenutelné zážitky.

Výbor ČZS Zborovice - Medlov
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Zborovický občan Stanislav Trefil, fotograf, patriot

Dárcovství krve

Narodil se 13. června 1908 ve Zborovicích. Po absolvování měšťanské
školy se vyučil v Olomouci u pana Přikryla jako fotograf. Během učení
navštěvoval představení olomouckého divadla. Obdivoval Járu Pospíšila,
který tehdy působil v operetě místního divadla.
Po vyučení pracoval v ateliéru paní Berty Opravilové v Kroměříži. Již
tehdy se stal aktivním členem Sokola ve Zborovicích. Byl známým
cvičencem. Stal se i jedním z hlavních ochotníků této vlastenecké
organizace. Místní Sokol byl tehdy hlavním nositelem a propagátorem
kultury. V roce 1933 založil vlastní fotografickou firmu, když v témže roce
rekonstruoval rodný dům a v nově vybudovaném prvním patře vybudoval
fotografický ateliér. V roce 1942 se oženil s Jitkou Hýžovou, učitelkou
místní školy. Během války byl zaměstnán ve Zlínských filmových
ateliérech. V roce 1945, po skončení II. světové války, obnovil činnost
svého ateliéru, který byl, v dobrém slova smyslu, vyhlášený v širokém
okolí. V roce 1950 byl jeho soukromý podnik znárodněn, nezbývalo než
pracovat pod povolenou socialistickou firemní hlavičkou…
Informaci jsme získali ze Zpravodaje Klubu dárců krve
Do důchodu odešel v roce 1968, ale pokud mu to jeho zdravotní stav
Kroměřížska (kontakt na KDK: 577 041 522, předseda klubu dovolil, věnoval se fotografování dál. Celý svůj život miloval svou rodnou
JUDr. Josef Čech).
obec, byl velkým patriotem Zborovic. Na sklonku života vytvořil
fotografické album Zborovic, které věnoval rodné obci. Zemřel 9. března
Vesnice pod závojem
1986.
Slávek Trefil, syn

Lidská
krev
je
jednou
z nejvzácnějších
a nejpotřebnějších
tekutin
současné
rozvinuté
společnosti. Mnoho lidí už bylo v situaci, kdy ji nutn ě
potřebovali pro přežití. Ať už nečekaně při osobní
tragédii – úrazu nebo havárii, nebo kvůli nemoci či
plánované složité zdravotní operaci. Přitom našemu
zdravotnictví se dlouhodobě transfúzní krve a jejích
derivátů nedostává. Občanům, kteří darují svoji krev,
patří úcta a poděkování. Dobrovolní dárci krve jsou
i v našich obcích. Chtěli bychom zmínit dobrovolné
dárce, kteří dosáhli v roce 2005 jubilejních odb ěrů:
60. bezpříspěvkový odběr absolvoval pan Miloslav
Pecina ze Zborovic a 70. jubilejní bezpříspěvkový odběr
má na svém kontě pan Zdeněk Málek z Medlova.

Ceny plynu se opět zvýšily. Přibližně o 17%, a to není
málo. Přesto, že mnoho domácností v obci má již dlouho
plynové vytápění a mnozí jsme si zvykli na pohodlí, které
tento způsob topení přináší, vrací se někteří občané
Zborovic a Medlova podobně jako v jiných obcích zpět
k pevným palivům. Nelze se divit, důvod je jasný – peněz
není nazbyt. Každý si přece rozmyslí, zda zaplatí ročně za
topení o třetinu víc. Čím je však kvalita uhlí horší, tím
závadnější jsou produkty jeho spalování. Na vzniku
dusivého kouře se v nemalé míře podílí i špatný způsob
topení, spalování za nedostatečného přístupu vzduchu
(„dušení“ kamen), nekvalitní kamna, vadná konstrukce
komína.
A tak se zase vracíme ke štiplavě zapáchající bílé cloně,
která se v topném období vznáší nad naší vesnicí a od níž
jsme si v minulých letech už odvykli. Zdraví takový vzduch
rozhodně neprospívá.
(mh)

Vzpomínka

21. října 2005 jsme se rozloučili s občankou
Zborovic paní Miluší Neckařovou. Paní Neckařová, rozená
Tomečková, se narodila 17.října 1935 ve Zborovicích,
vychodila místní školu, potom gymnázium v Kroměříži,
pedagogickou školu v Brně a v roce 1956 se stala učitelkou
s aprobací pro jazyk český a jazyk ruský. První tři roky
učila v Litenčicích a pak až do odchodu do důchodu (kromě
dvou mateřských dovolených) stále ve Zborovicích. Učila
hlavně češtinu, jiné předměty podle potřeby. Jejími žáky
byly děti nejen ze Zborovic a Medlova, ale i ze
Dřínova,Vlčích Dolů, Věžek, Tetětic, Troubek a Zdislavic.
Paní Neckařová se vždy zapojovala do veřejného
kulturního života obce, byla dlouholetou členkou Sokola,
členkou kulturní a školské komise při OÚ. Podílela se na
vydávání Zpravodaje obcí Zborovic a Medlova, toto číslo
je poslední, ve kterém jsou její příspěvky. Kromě toho
dělala ještě další práci - byla kronikářkou obce. Je to práce
velmi náročná a záslužná, vyžaduje znalost pravopisu,
slohové nadání a paní Neckařová měla ještě k tomu krásný
úhledný rukopis, její zápisy mají vzornou úpravu. Psaní
kroniky věnovala nemálo času, patří jí za to úcta a
poděkování.
Paní Neckařová byla vždy milá, vlídná, ke každému
přívětivá - tak zůstane v paměti svých spoluobčanů, přátel a
bývalých žáků.
Školská a kulturní komise obce Zborovice

Divadelní tradice ve Zborovicích
Když v r.1894 vznikl Sokol, byl jedním z oddílů i oddíl divadelní.
Členové Sokola - ochotníci se uvedli již v r.1895 hrou Mistr Bedrník
a jeho chasa. Sokolovna nebyla tehdy ještě postavena, hrálo se
provizorně v hostinci dvě až čtyři hry ročně.
1905 - Pod krovem otcovským, 1906 - Karel Havlíček Borovský
1907 - Třetí zvonění, 1909 - Jan Vývara, 1910 – Maryša, 1912 –
Z českých mlýnů, Maryša.
V r. 1903 zhotovili Alois Kucián a Bedřich Šamánek nové jeviště,
Bedřich Šamánek vedl také po mnoho let divadelní odbor. Během
1.světové války byla činnost přerušena, ale po vzniku
Československé republiky se Sokol opět vzchopil a obnovila se
i vzdělávací činnost Úsilím a nadšením Sokola byla postavena
sokolovna. Jeviště zhotovili členové divadelního odboru pod vedením
Bedřicha Šamánka, malířského mistra ve Zborovicích. Odborné práce
prováděli Miroslav a Richard Šamánkovi a akademický malíř Brunž
z Brna. Čeněk Fryšták a Karel Vybíral zhotovili výtahy kulis a Jan
Vybíral provedl instalaci elektrického vedení. V r.1934 byla hrány
Perly paní Serafinky, v r.1936 Vojnarka, v r.1938 Bílá nemoc.
Po 2. světové válce činnost divadelníků pokračovala. Hned v r.1946
se hrála Lucerna, Pražský žid, Kukačky, v r.1947 Broučci, Noc na
Karlštejně, v r.1951 Maryša.
Divadelní činnost neustala ani v padesátých letech, kdy se sokolovna
stala Závodním klubem Pilany Zborovice. V r.1953 sehráli ochotníci
operetu Podskalák, která se pro velký úspěch 4x opakovala, v r.1956
Ženichové, 1958 Jedenácté přikázání, 1966 Strakonický dudák,
opereta Ondráš se hrála 7 x i v okolí. Velký úspěch měla hra se zpěvy
Lumpacivagabundus, ve které hráli všichni tři bratři Stratilovi Miroslav, Jaroslav a Karel. V r.1962 sehráli žáci školy operetu
Kukačky. Režiséři byli kromě jiných Julius Kuba, Severin Štětina,
který byl také maskérem. V závodním klubu režírovali Vítězslav
Slatina, Josef Lisý, Antonín Nejezchleb.
Nejznámějšími divadelníky v Sokole byli Stanislav Trefil, František
Mrhal, Drahomír Knos, Čeněk Fryšták, Vladimír Nop, Drahomíra
Knosová, manželé Štětinovi, manželé Jenerálovi, Květa Crhounková,
Alois Nesvadba, František Šamánek, Jaroslav Vrána, Ljuba Derková
a další. Z herců, kteří hráli v ZK Pilana, pamatujeme Františka Vítka,
Drahoslava Klučku, bratry Stratilovi, Ludmilu Cherynovou, Kajetánu
Hanschelovou, Carmen Robotkovou, Annu Churou, Vlastimila
Nezdařila.
V operetě Kukačky, kterou nacvičil Bohuslav Mrhálek v r.1946, hráli
téměř všichni žáci školy. Kulisy vyráběl technický kroužek pod
vedením učitele Aloise Foltýna. Osobností ZK byl Karel Skácel, jehož
zásluhou se sokolovna v 50.letech zmodernizovala, byly položeny
parkety, vybudováno ústřední topení, opraveno jeviště. Do Zborovic
přijížděli operní umělci, estrádní skupiny, známé kapely.
V té době vznikla dvě velká hudební tělesa: dívčí pěvecký soubor
Zborovčanka (20 členek) a smíšený 60 členný sbor Zborovanka. Oba
soubory vystupovaly na všech oslavách a kulturních podnicích v obci
i okolí. Při ZK byly i další kroužky a mládež měla možnost využívat se
v sokolovně sportovně i duševně.
Našim mladým divadelníkům ve škole přejeme tolik nadšení co měli
jejich předchůdci v mnohem tíživějších podmínkách.
Ze sokolské kroniky a podle vzpomínek
a vyprávění ochotníků zpracovala M. Neckařová
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Co je nového za poslední rok v Římskokatolické farnosti sv. Bartoloměje ve Zborovicích?
Drazí bratři a sestry, drazí spoluobčané!
Už je to rok, co jsem nastoupil do
farnosti Zborovice jako farář. Před mým
nástupem na první samostatné místo mi
bylo sděleno, že dostanu „pohodovou“
farnost, kde nebudu muset nic opravovat a
kde se budu moci věnovat dokončení
doktorandského studia. Nicméně buď Pán
Bůh a nebo církevní představení měli
smysl pro humor. Už když jsem si před
svým nástupem prohlédl budoucí farnosti,
myslel jsem původně, že jsem asi něco
popletl v autoatlase a dorazil na jiné místo.
(Pořád jsem nemohl totiž najít tu
pohodovou farnost, kde je všechno
opraveno a v nejlepším pořádku.)
Starší kněží někdy radili těm mladším,
aby se první rok ve farnosti jen dívali a
pozorovali situaci, a až za rok se pustili do
změn. Přiznám se, že jsem tuhle radu
příliš nedodržel, a tak i ten první rok ve
farnosti stojí za ohlédnutí.

byla na něm a on jako jediný nesl
odpovědnost před církví i před svými
představenými. Lidé v dobách totality byli
zvyklí na to, aby kontakt s knězem omezili
na přijímání svátostí, nebo na účast na
nedělní mši svaté. Zapojení věřících do
života farnosti bylo často perzekuováno i
ze strany vládní moci. V mnoha farnostech
byli kněží v téměř úplné izolaci a zabývali
se věcmi od slavení bohoslužeb a
udělování svátostí, až po opravy omítek a
spadlých tašek na kostele.
Doba se ale naštěstí změnila. Na jedné
straně s sebou přinesla náboženskou
svobodu a nové možnosti pastorace, ale
na druhé straně i větší odpovědnost
kladenou nejen na kněze, ale i na každého
jednotlivého věřícího.
V současné době mám na starosti
nejen farnost Zborovice, pod kterou
spadají ještě kaple s pravidelným pořadem
bohoslužeb v Medlově a Troubkách, ale
ještě farnosti Hoštice a Litenčice. (Pod
Litenčice ještě spadají kaple v obcích
Strabenice, Kunkovice a Nítkovice.)
Každou z těchto farností jsem
přebral ve velmi špatném stavu. Ve
Zborovicích byla ve velmi špatném stavu
fara a její rekonstrukce si vyžádá velké
finanční náklady. V Hošticích je fara
přímo v dezolátním stavu a v kostele byla
špatná elektroinstalace a v Litenčicích
mám v havarijním stavu střechu kostela
i faru.

která je také poradním a pomocným
orgánem faráře, ale pomáhá mu
v pastoračních věcech při vytváření farní
obce tak, aby byla živým společenstvím
věřících.
Ekonomická rada je povinná v každé
farnosti, volba pastorační rady je na
rozhodnutí faráře. Ve farnosti Zborovice
jsem se rozhodl také pro volbu jen jedné
rady (ekonomické), ale měla by plnit jak
úkol rady ekonomické, tak i pastorační.
Z toho důvodu má sedm členů, kteří jsou
zastoupeni ze všech vesnic patřících do
farnosti.
Ze Zborovic byla do farní rady zvolena
paní Jarmila Prachařová, paní Anna Churá
a pan Pavel Badanko. Z Medlova byl
zvolen pan Jan Urbánek, paní Hana
Machourková a paní Jaroslava Bršlicová.
Nechybí ani zástupce z Troubek, pan
František Mitek.
Pevně věřím, že nová farní rada přispěje
k lepší spolupráci mezi věřícími a farářem
a také se zapojí do života farnosti s novým
elánem a iniciativou. Aktivní zapojení do
života církve a farnosti se očekává ale i od
každého jednotlivého věřícího. Ani farní
rada by nemohla dobře pracovat bez
podpory ostatních farníků.

Foto: Kaplička pod Medlovem
Co se týká oprav fary ve
Zborovicích, velká část se realizovala
již v uplynulém roce. Na faře se udělala
nová odpadní kanalizace, rozvod vody a
plynu a nové ústřední topení. V patře
budovy je vestavěna koupelna se
sociálním zařízením a v přízemí budovy je
kompletně opravena kuchyně.
Během dalších měsíců se počítá s
výkopem odvětrávací šachty před farou a
s opravou farní kanceláře. Farní kancelář
by měla být zomítána sanačními omítkami,
a její součástí by mělo být i sociální
zařízení pro návštěvy. Náklady na opravu
fary pravděpodobně přesáhnou částku
900 tisíc Kč.
V současné době byla oprava fary
hrazena z půjčky od Arcibiskupství
Olomouckého (600 tisíc) a z darů mých
bývalých farníků z Holešova (asi 130 tisíc).
Obecní zastupitelstvo obce Troubky
darovalo 25 tisíc Kč a příspěvek na opravu
mám také přislíben od jedné z nadací ze
SRN. Poděkování ale patří především
místním farníkům za jejich finanční dary.
Každý měsíc se ve farnosti koná
mimořádná sbírka, ve které se vybírá na
splácení půjčky od arcibiskupství a na režii
farnosti.

Foto: Kostel ve Zborovicích
Mám na starosti nejen velké pastorační
území, ale i mnoho budov, které potřebují
opravu. To ale jeden člověk nemůže nikdy
zvládnout. Bez zapojení místních farníků
do obnovy jednotlivých farností, je snaha
každého kněze odsouzena k neúspěchu.
Naopak, každé farní společenství by mělo
být schopné udržet v důstojném stavu
alespoň svůj kostel a pokrýt náklady
spojené s jeho provozem a opravami. To
se týká i těch farností, kde kněz jenom
dojíždí. Tam, kde se počítá s umístěním
kněze, má být i fara v obyvatelném a
dobrém stavu. K tomu, aby věřící mohli
lépe pomáhat svému faráři, začali se ve
farnostech postupně vytvářet farní rady.

První farní rady vznikaly spontánně a
bez nějakých zvláštních směrnic. V roce
1997 byly v Olomoucké arcidiecézi vydány
stanovy pro ustanovování a práci farních
rad. Ve velkých farnostech bývají rady
dvě. První farní radou je ekonomická,
V dobách minulých jsme obyčejně byly která je poradním a pomocným orgánem
svědky toho, že tíha celé farnosti ležela faráře a pomáhá mu ve správě majetku
pouze na knězi. Nejdůležitější rozhodnutí farnosti. Druhou farní radou je pastorační,
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Foto: Kaple v Medlově
Také bych byl nerad, kdyby se obnova
farnosti odvíjela jen v rámci technických
oprav budov. Opravu farní kanceláře,
která by měla sloužit zároveň i jako
společenská místnost pro setkávání
farníků, se snažím realizovat hlavně proto,
aby zde byla možnost pro duchovní
obnovu farnosti. Zborovská farnost na tom
není tak špatně, aby zde časem nemohla
vzniknout
mládežnická
schola,
společenství mládeže a nebo společenství
rodin. Dobrou zkušenost jsem měl také
v Holešově se vzděláváním dospělých.
Scházeli jsme se ve středu po mši svaté
jednou za 14 dní na faře a probírali jsme
každý rok některou část z katechismu
katolické církve.
Pokud bych měl zhodnotit uplynulý rok
ve farnosti, udělalo se toho hodně, a to i
díky pomoci a zapojení místních farníků.
Osobně ale doufám, že po realizaci oprav
se budu moci věnovat více věcem
duchovním a pastoračním.
S pozdravem a přáním Božího požehnání
Váš farář P.ThLic. Josef Vysloužil

Kronika Zborovic
V r.1920 byla založena Rada starších při čsl.církvi a při sčítání
lidu k 1.1.1921 přestupovali věřící hromadně do nové církve.
V r.1923 byl vystavěn obecní nájemní dům č.229, v r.1924
sokolovna a v r.1925 začalo promítat sokolské kino. Škola byla
rozdělena na samostatnou školu obecnou a měšťanskou.V r.
1934 bylo ve Zborovicích římsko.katol.biřmování, na kterém byl
přítomen arcibiskup dr.Prečan. V tomto roce v srpnu byla velká
bouře, v některých domech na dolním konci bylo až 1 metr vody.
Byla také epidemie záškrtu a spály, zemřelo několik dětí.
Koncem 20. a začátkem 30. let hospodařila obec se schodkem a
měla vysoké výpůjčky u záložny a jiných ústavů.
15. října 1927 se v obci i domech rozsvítilo elektrické osvětlení,
všechny domovní přípojky zaplatila obec.
V srpnu 1929 se konalo v kraji velké vojenské cvičení. Prezident
Masaryk byl ubytován v zámku v Kroměříži, denně projížděl
vojenské pozice. Dne 29. srpna projel obcí, která mu připravila
velkolepé uvítání: domy byly vyzdobeny prapory a květinami,
uprostřed obce stála slavobrána, hasiči, Sokoli, Orli, legionáři,
školní děti, hudba a ostatní občané. S prezidentem byl i ministr
národní obrany Fr. Udržal. Uvítal je nejstarší občan Zborovic
Fr. Vybíral z č.33 se svojí ženou, oba v hanáckých krojích podali
hostům chleb a sůl. Uvítací proslov pronesl starosta B.Šamánek,
kytice květin podali žáci školy Mir. Crhounek a
Jar. Lehkoživová.Nakonec hudba zahrála hymny.
K l.12.1930 bylo sčítání lidu: ve Zborovicích bylo 1.433 obyvatel,
z toho 19 Němců a 12 Židů. Plánoval se nový hřbitov na Újezdě,
plány byly již okr.úřadem schváleny, ale k realizaci nedošlo.
Pošta byla pro Zborovice ve Zdounkách, v r.1878 byl zřízen
telegrafní úřad, v r.1886 samostatný poštovní úřad a v r.1925
telefonní stanice na poště. Četnická stanice byla zřízena
v r.1913. Radiopřijímač byl v r.1925 v obci jeden, v r.1935 již 91.
Trať Kroměříž Zborovice zahájila provoz v r.1881, vlak jezdil 2x
denně. V r.1909 bylo jednáno o výstavbu tratě Zborovice
Morkovice, tím by bylo přes Nezamyslice přímé spojení s Brnem.
Byly vypracovány plány, ale uskutečnění ztroskotalo na vysoké
ceně, kterou požadovali majitelé pozemků.
Škola – obecná byla 4 třídní, 5.třída vznikla přepažením jedné
místnosti a 6.třída byla v místní radnici. O postavení měšťanské
školy se hodně přičinil tehdejší řídící Popelka se školní radou.
Proti stavbě školy byl i majitel velkostatku, až v r.1906 došlo
k uskutečňování plánů a škola postavena v letech 1909 – 10.
Prvním ředitelem se stal Frant.Popelka, odborným učitelem pan
Knos. Škola byla nejdříve jen chlapecká, dívky mohly být přijaty
jen na zvláštní schválení okresní školní rady. Smíšenou školou
se stala až v r.1926 V prvních letech mohly školu navštěvovat
jen děti zámožnějších rodičů, školní pomůcky byly nákladné, až
v r.1922 ustavila obec v rozpočtu položku 14.000 korun na
školní potřeby pro všechny žáky.
Obecná škola měla do r.1862 jen jednu třídu, děti seděly na
zemi. Postupně byla škola rozšiřována na více tříd. Stávalo se,
že před r.1885 několik dětí nechodilo do školy vůbec pro
chudobu nebo nedbalost rodičů. Nejvíce dětí bylo ve škole 376
– před otevřením měšť.školy. První školník byl ustaven v r.1905,
do té doby uklízely děti. Ustavení rodičovského sdružení bylo
nařízeno ministerstvem školství v r.1930.
Na škole učili postupně v letech 1806 – 1904 tři učitelé z rodiny
Kedrutků: otec, syn a vnuk.

První kronika obce byla založena v r.1922 starostou
B.Šamánkem. Od r.1927 do r.1932 pokračoval starosta Josef
Švrčina. V letech 1932 až 35 psal kroniku učitel Frant.Müller
(zdejší rodák). V letech 1935 až 1938 pokračoval učitel Alois
Chrastina /nar. 1900 v Kostelanech, ve Zborovicích působil v
letech 1932 - 1945/. V r. 1945 popsal zpětně události válečných
let učitel Frant. Talla. První kronikáři se vrací k událostem
starším /hlavně p.Chrastina/ do 16.století i dříve. Neuvádí,
z jakých pramenů tyto údaje čerpali. Kronika do r.1945 má 525
stran.
Starosta B.Šamánek se zmiňuje o historii obce.
V r. 1771 měla obec 502 obyvatel, v r.1921 1500 obyvatel a 220
domů. Farní kostel ve tvaru kříže má pevnou klenbu a stojí na
místě bývalého hřbitova. Fara byla v obci již v nejstarších
dobách, v zemských deskách je uváděna již v r. 1374, přečkala
bouře husitské, zanikla kolem r.1626. Nějakou dobu v 17.stol.
byly Zborovice přifařeny do Zdounek, fara byla znovu vystavěna
v r.1737.Kaplanské místo bylo zřízeno v r. 1896, v r.1924 bylo
zrušeno, poněvadž klesl počet římskokatolíků přestupem do
nové církve čsl.. Hřbitov uprostřed obce byl zrušen a od r.1835
se pohřbívalo na novém hřbitově. V r.1830 zemřelo při morové
epidemii 162 obyvatel Zborovic, Medlova a Troubek a byli
pohřbeni za obcí u rybníka, v místech stojí starý kříž.
V r.1737 byla zároveň s farou založena škola nákladem
vrchnosti zborovské a dřínovské a obcemi Zborovice a Medlov.
Škola byla pro celou farnost, až asi v r.1850 zřídila obec Troubky
vlastní školu. V r.1909 otevřena chlapecká škola měšťanská.
Zámek – dolní budova- se připomíná již v r.1720, nový zámek
/vila/ dal vystavět majitel v letech 1890- 91.Cukrovar zřídila
vrchnost v r.1851.
V r.1909 byly Zborovice povýšeny na městečko.
Od r.1860 působil v obci Čtenářsko pěvecký spolek, později
spolek Vlasta, spolek Vojenských vysloužilců, od r.1894 Sokol,
1897 hasiči, každý spolek měl vlastní knihovnu.Úvěrní spolek
Záložna založen v r.1865.
Majitelé Zborovic jsou v kronice uváděni od r.1358. Poddanské
roboty byly velmi tvrdé, částečně zmírněny byly v r.1743. Na
potoce pod starým zámkem stával panský mlýn s několika
chalupami, říkalo se jim Malá Vídeň Velkostatek měl vlastní
cihelnu u cesty k Medlovu, v r.1930 zrušena. V r. 1927 postavil
J.Jenerál a spol vlastní cihelnu i s vypalovací pecí na parní
pohon, od r.1830 na elektriku. Na hlavní ulici před č.159 byl
rybník pro plavení koní – zrušen r.1913. U polní cesty do Věžek
byl dvůr Kuče. Název Bašta je pravděpodobně podle věže, která
zde kdysi stála. Místu, kde ve válce pruskofrancouzské byl
zastřelen hejtman, se dodnes říká Hejtmanka.
Při polní cestě k Nětčicím stojí kaplička sv.Antonína.V žádné
kronice není uvedeno, kdy byla postavena, ale pravděpodobně
existovala již v 16.století, poněvadž při opravě v r.1935 byl zde
nalezen dvojitý cyrilometodějský kříž.
Lípy u kostela byly zasazeny v r.1881 na paměť svatby
korunního prince Rudolfa Habsburského se Štěpánkou
Belgickou. Lípa Svobody před školou zasazena 28.října 1921.
V r. 1846 zachvátil obec velký požár. Střechy domů byly kryty
slámou a proto se oheň za silného větru rychle rozšířil na celou
obec. Pomoc v penězích, potravinách a stavebním materiále
poskytly jiné obce okresu a různí dobrodinci. V r.1867 postihl
obec další velký oheň, v r.1888 krupobití, kdy padaly kusy ledu a
kroupy jako holubí vajíčko.
Dolní konec obce byl při větších deštích zaplaven několikrát.
V r.1889 bylo v obci 163 domů, některé neobydlené.
V r. 1920 byly domy přečíslovány, aby byla obsazena všechna
čísla místo zbouraných domů nebo spojených dva v jeden.
V r. 1935 bylo 256 domů, z toho vlastnil dr. Friess 21 domů.

Z kroniky vybrala M.Neckařová

Cukrovar
Byl vybudován v letech 1850 – 51 A.Popperem a
M.Redlichem, vyráběl až 58.000 q surového cukru ročně.
Kampaň trvala 36 až 56 dní a v tu dobu bylo zaměstnáno až 400
dělníků na tři směny. Celoročních pracovníků bylo 37 – 40 a 9
úředníků. Úzkokolejná vlečka pro svoz cukrovky z Honětic a
Troubek byla zřízena v r. 1916. V r. 1930 – 32 v důsledku
hospodářské krize byla výroba cukru zrušena, většina
celoročních pracovníků byla propuštěna a zůstal jen sklad
cukrovky a sušení řízků.
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Šachový oddíl TJ Zborovice (rok 2004 – 2005)
Šachový oddíl má 35 členů. Mládež se schází každý týden
v pondělí ve 14 hodin v budově ZŠ Zborovice pod vedením
Jaromíra Kuciána. Mladí šachisté se v sezón ě 2004 - 2005
zúčastnili mnoha turnajů:
23.10.2004 v Holešově
13.11.2004 ve Zborovicích
7.11.2004 v Kroměříži
11.12.2004 v Postoupkách – finále
Umístění:
mladší žáci (35 startujících):
4. místo – David Prachař
10. místo – Martin Kucián
15. místo – Roman Horák
17. místo – Dan Sokolínský
20. místo – Tomáš Sokolínský
starší žáci (31 startujících):
9. místo – Jan Svašek
13. místo – Jiří Indrák
dívky (13 startujících):
3. místo – Michaela Horáková
6. místo – Martina Kuciánová
8. místo – Erika Nezdařilová
Z osmi družstev skončili šachisté Zborovic na 3. místě.
V okresním přeboru škol 4.11. a 2.12.2004 v Holešově byli
mladší a starší žáci na 2. místě s právem na postup do
krajského kola.
22.11.2004 se konal turnaj „O Brankovického krále“.
V mladší kategorii skončil David Prachař na 19. místě ze 76
startujících.
27.10. – 31.10. 2004 se konalo Mistrovství Moravy a
Slezska ve Zlíně, David Prachař se v kategorii H 10
probojoval na 9. místo, sedmiletý Martin Kucián na 23. místo
ze 34 startujících žáků. Martina Kuciánová byla na 13. místě
a získala stříbrnou medaili.
12.2.2005 v Morkovicích získali naši šachisté několik titulů
okresních přeborníků:
1. místo – David Prachař – kategorie H 12
kategorie H 10: 1. místo – Martin Kucián, 2. místo –
Tomáš Sokolínský, 4. místo – Roman Horák
1. místo – Martina Kuciánová – kategorie D 12
1. místo – Michaela Horáková – kategorie D 14
6.11.2004 v Krajské soutěži mladšího dorostu skončili na 3.
místě a postoupili do krajského přeboru.
Na Mistrovství ČR do 8 let 26.3. a 27.3. 2005 ve Frýdku –
Místku skončili na 27. místě Tomáš Sokolínský a na 33.
místě Martin Kucián. Startovalo 46 šachistů ze 4 zemí.
Soutěž dospělých hrají dvě družstva. Družstvo A hraje
druhým rokem Zlínský krajský přebor, družstvo B hraje
regionální přebor druhé třídy. V tradičním Vánočním turnaji
26.12.2004 ve Zborovicích vyhrál Miroslav Nezdařil, 2.
Mojmír Prachař, 3. Jaromír Kucián. V žácích první Martin
Kucián porazil 2. Romana Horáka a 3. Michaelu Horákovou.

Zborovický fotbal – podzimní část sezóny 2005 - 2006
Jednou z mála sportovních aktivit, které ve Zborovicích
dlouhodobě dobře fungují, je fotbal.
Fotbalový tým mužů v minulé sezóně postoupil do I.B třídy
skupiny B krajského přeboru. To je na místní poměry
rozhodně velký úspěch. Vždyť nikdo z mužstva nebyl
profesionálním hráčem, jak tomu někdy u soupeřů bývá. Do
jarní části soutěže Zborovice startují ze 12. příčky žebříčku.
Bylo odehráno 13 zápasů, z toho 3x vítězně, 2x s remízou,
tzn. postup s 11 body. Jaro sebou určitě přinese ještě lepší
skóre. (Tabulka střelců nebyla k dispozici.)
Vynikající výsledky má dorost, který je v žebříčku
okresního přeboru dorostu na 1. místě se 12 odehranými
zápasy, z toho 10 x vítězství, 1 remíza a jediná prohra.
Dorost má 31 bodů.
Střelci:
Martin Střelec
21
Jiří Novák
7
Aleš Pergl
12
Ondřej Viktorín
5
Ivo Baláš
9
Miroslav Kravárik 3
Stanislav Hána 9
Petr Matysík
1
Okresní přebor starších žáků, sk. B: Zborovice 5. místo
s 11 odehranými zápasy, z toho 7 výhrami a 21 body.
Střelci:
Jan Machálek
15
Václav Schaffer
3
Tomáš Hána
11
Miroslav Gábor
2
Jan Varga
8
Patrik Hynšt
1
Miloslav Gabát 3
Okresní přebor mladších žáků: Zborovice na 6. místě, ze
šesti odehraných zápasů mají chlapci za dvě vítězství 6
bodů.
Střelci:
Roman Horák
1
Patrik Hynšt
1
Filip Jablunka
1
Dominik Solař
1
Nezbývá nám, než poděkovat trenérům TJ Pilana
Zborovice za obětavou práci a přát zborovickému fotbalu
úspěšnou jarní část sezóny 2005/2006 a podporu fanoušků.
zdroj www.fotbal.cz

Zastupitelstvo OÚ Zborovice zve občany
Zborovic a Medlova na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE.
Koná se ve čtvrtek 24. listopadu 2005 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Zborovice.

Majitelům psů

Vyhláška obce Zborovice č. 02/2001, kterou se upravuje chov
užitkových a ostatních zvířat na území obcí Zborovice, Medlov,
článek III. Povinnosti chovatelů a držitelů psů, říká:
1. Na veřejných prostranstvích je povolen pohyb psů
v doprovodu osoby (na vodítku a s náhubkem), která je
Mojmír Prachař
povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na
zdraví, majetku a na životním prostředí.
Volný pohyb psů není povolen!
2. Chovatel psa je dále povinen:
a) dostavit se se psem k nařízenému očkování proti
vzteklině, případně jiným chorobám, při onemocnění
nechat psa vyšetřit (veterinární zákon číslo 166/1999 Sb.
v platném znění).
b) psa, který poranil člověka neprodleně nechat vyšetřit a
dodržet stanovená opatření dle veterinárních předpisů.
Podle článku IV. Společná ustanovení je chovatel povinen zřídit
sokolovna Zborovice.
zábrany proti unikání chovaných zvířat, … na cizí pozemky,
rovněž vypouštění zvířat na veřejné prostranství není přípustné.
Srdečně zveme všechny občany!
Tato vyhláška je některými majiteli psů opakovaně
porušována, proto zde upozorňujeme, že je pro občany
Pořádá TJ Sokol Zborovice.
obecně závazná a je nutno ji dodržovat.
V.Hanák

POZVÁNKA

- pátek 13. ledna 2006,
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