Činnost kulturní a školské komise

Rozpočet Zborovic a Medlova na rok 2005
Rozpočet na rok 2005 schválený zastupitelstvem obce dne
3.února 2005:

Kulturní a školská komise při Obecním úřadě Zborovice
připravila v roce 2005 pro občany Zborovic a Medlova několik
zdařilých akcí. V lednu to byla přednáška MUDr.Vladimíra
Řezáče, lékaře Nemocnice Kroměříž, o chirurgii. Přednáška byla
zajímavá a poučná. Místostarosta MUDr.V.Řezáč nás seznámil
s historií chirurgie od nejstarších dob až po současnost. Měl
připraveny některé rentgenové snímky a moderní lékařské
nástroje, které si přítomní mohli prohlédnout. Přednáška se
všem líbila a těšíme se na další.

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Poplatky a jiné
Dotace
Půjčka
Celkem příjmy

12 075 000 Kč
1 610 000 Kč
12 046 000 Kč
6 666 000 Kč
32 397 000 Kč
VÝDAJE

Rekultivace skládky Srnov
Silnice, chodníky, doprava
Školství
ČOV, komunální odpad, čištění obce
Veřejné osvětlení
Bytové hospodářství, penzion
Dotace hasiči, sportovci, kultura
Komunální služby, rozvoj území
Místní správa, zastupitelstvo
Úhrada půjčky na ČOV
Výdaje celkem

22 707 000 Kč
740 000 Kč
1 571 000 Kč
1 420 000 Kč
280 000 Kč
590 000 Kč
490 000 Kč
1 519 000 Kč
2 100 000 Kč
980 000 Kč
32 397 000 Kč

V neděli 27.února 2005 připravili členové kulturní a školské
komise spolu se Základní školou ve Zborovicích a Pionýrem
v sálech místní sokolovny
dětský karneval. I když bylo
nepříznivé počasí, přišli rodiče, prarodiče a příbuzní dětí ve
velkém počtu. Sál sokolovny byl plný. Sešlo se 90 masek,
pořadatelé připravili množství hodnotných cen, děti soutěžily,
byla připravena tombola. Celé odpoledne vyhrávala Zdounecká
pětka. Všichni se rozcházeli spokojeni, rozjásané dětské tváře
byly důkazem spokojenosti a radosti.

11.března 2005 mohli občané Zborovic a Medlova přijít na
přednášku s diapozitivy s názvem Moskva – Bajkal –
Transsibiřská magistrála, kterou připravili cestovatelé Marek
Bureš a Pavel Jurčík.
Na 20.březen připravili členové kulturní a školské komise spolu
s pionýry soutěž O zborovickou notičku v sólovém dětském
Podstatnou část výdajů tvoří náklady na rekultivaci skládky. zpěvu. Více viz článek Zborovická notička 2005.
V letošním roce se v rozpočtu počítá mimo jiné s výstavbou Na květen připravují členové kulturní a školské komise další
chodníku v ulici Sokolské (ke Zdounkám), vybudováním akci – akademii ke Dni matek.
dopravního značení na místních komunikacích i rekonstrukcí
(Školská kulturní komise)
kanalizace a vozovky ve druhé části ulice Sokolské.

Skládka Srnov
Jak si většina občanů Zborovic a Medlova jistě všimla,
proběhlo v zimních měsících 2004/2005 intenzivní navážení
zeminy z prostoru „Na Podlavčí“ na skládku Srnov. Neobešlo se
to bez znečištění vozovek. Chci poděkovat občanům obou obcí
za projevenou trpělivost a pochopení této naštěstí dočasné
situace. Pokud počasí dovolí, proběhne dokončení navážky
(zbývá cca 10% objemu) začátkem měsíce dubna 2005. Akce
probíhá podle schváleného harmonogramu prací. Do konce
měsíce března bylo proinvestováno 7 742 000,- Kč.

Tání sněhu
Letos byla krásná zima, celý kraj ležel pod nezvykle vysokou
sněhovou pokrývkou. Radost ze sněhové nadílky měly
především děti. Tání ale přišlo rychle. S ním problémy s vodou,
stékající z okolních polí. Na několika místech občanům zaplavila
sklepy, dvory, zahrady. Pomoc ochotně poskytli kroměřížští
hasiči a členové SDH Zborovice.
Pro občany z jarního tání plyne poučení: včas zhodnotit situaci,
ověřit si, jestli není ohrožen jejich majetek, udělat nutná opatření
pro jeho ochranu.

Potok místo polní cesty – obleva 13.2.2005

Školní ples

60. výročí osvobození od fašismu

Jako tradičně se i letos konal v místní
ZŠ Zborovice a MŠ Zborovice. Účast byla
příjemná, tombola díky mnoha sponzorům
odcházeli v dobré náladě. Ke zdaru akce
organizace. O zpestření programu se
předtančením postarali žáci 9.třídy místní ZŠ
Vítězslav Hanák
O.Hlaváč.

Pietní vzpomínkový akt se slavnostním proslovem proběhne
v sobotu 30. dubna 2005 v 18.00 hodin. Zazní státní hymna ČR
a hymna rodné země osvoboditelů našich obcí - Rumunska.
Památka hrdinů bude uctěna u pomníku padlých ve Zborovicích i
v Medlově a na místním hřbitově.
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sokolovně ples
hojná, zábava
bohatá, hosté
přispěla dobrá
profesionálním
B.Kocmanová a
(-ZŠ-)

Myslivci a zvěř

III.ročník koštu slivovice ve Zborovicích

Letošní zima ukázala svou pravou sílu až 16.února. Na
naše poměry napadlo mnoho sněhu, který neroztál, ale
naopak, sněhové pokrývky přibývalo. Pohyb ve vysokém
sněhu zvěř vysiluje a navíc jí znemožňuje přístup
k potravě.
V takovém období nachází zvěř jediný zdroj obživy jen
u krmelců a zásypů. Je tedy na nás, myslivcích, jak
kvalitně se o ni dovedeme v době nouze postarat. Aby
zvěř nestrádala, vyjížděli jsme dvakrát týdně do honitby
s krmivem. Do vysokého sněhu jsme se dostali jen díky
perfektnímu přístupu našeho člena Miloše Jurčíka, který
svým silným traktorem krmivo rozvážel.

V sobotu 19.února 20005 v 17.00 hodin zahájil pan
Jaromír Barnet III.ročník koštu slivovice. Nejdříve
přítomní zhlédli videozáznam z loňského koštu
slivovice. Letos se do hospůdky Na hřišti sešlo 30
vzorků slivovice, nejen švestkové, ale i meruňkovice,
hroznové a směsky. Utvořila se 4 družstva po čtyřech
členech ochutnávací komise. Po vyřazovacím kole
následovala další 3 kola ochutnávky, kdy se bodovalo
a sčítalo. Mezi každým bodováním byla přestávka pro
pohoštění, které bylo předem připraveno.

Na závěr proběhlo vyhodnocení nejlepších vzorků
a
to bylo poskytnuto i všem přítomným k nahlédnutí.
Zvěř postávala v blízkosti krmelců a čekala
Na 1.místě se umístil Karel Vybíral, 2.místo obsadil
na svůj příděl. Museli jsme dokoupit nejen
Jaroslav Surynek, 3.místo Jaroslav Vrána a 4.místo
oves, ale i lucerku. Pro bažanty jsme
získal Antonín Indrák. Po předání diplomů a věcných
rozvezli během měsíců ledna a února
cen Josefem Šmídem (za místní organizaci Českého
do zásypů dvě vlečky kvalitních plev
svazu zahrádkářů) a Jaromírem Barnetem, který celou
se zlomky
obilovin.
V zásypech
akci zorganizoval, následovala diskuse.K dispozici byly
nacházely potravu i druhy, které
nejen vzorky výherní, ale i slivovice ostatních
běžně tato zařízení nenavštěvují,
jako například divoké kachny. Úplným rájem jsou zásypy soutěžících. Tato akce byla velmi zdařilá a všichni
pro drobné ptactvo, které se v jejich blízkosti zdržuje ve zúčastnění se těší na příští ročník.
velkých hejnech.

Josef Jablunka

Dobrou péčí myslivci chrání zvěř nejen před strádáním,
ale i před úhynem. Sám vím z vlastní zkušenosti, že
myslivost přináší nezapomenutelné zážitky a radost,
právě při pohledu na zvěř, která s důvěrou přichází ke
krmelištím a nachází zde záchranu. Myslivci se tak
v těchto těžkých chvílích stávají pro zvěř opravdovými
zelenými kamarády.
Myslivecký hospodář honitby Zborovice – Medlov
Ing.Karel Boukal

Noc s Andersenem

Jarní úklid
Poděkování patří všem občanům, kteří se letos
před Velikonocemi pustili do velkého jarního úklidu
před svými domy.
Naše obec byla opět na většině míst čistá
a mnohá okna byla radostně vyzdobená - tam, kde
chtěli uvítat přicházející jaro…
V.Hanák

V pozdních

večerních

hodinách

si

vyzkoušely

Také letos se knihovna ve Zborovicích zapojila do pohádkovou výpravu za pokladem do zborovických
akce
„Noc s Andersenem“. Knihovnice Ivana zahrad.
Růžičková a Anežka Machourková zapojily do této
akce 11 dětí 2.třídy zdejší školy. Letošní rok je rokem
mezinárodních oslav Hanse Christiana Andersena –
připomínáme si 200. výročí jeho narození, a jemu byla
letošní noc z 1. na 2. dubna zasvěcena. Děti
vlastnoručně pomohly se sázením stromu nazvaného
„pohádkovník Andersenův“, nakreslily pohlednice
s pozdravy z této noci pro dánskou královnu,
prezidenta ČR, jeho choť aj. Pohlednice byly
jmenovaným odeslány, každé dítě si namalovalo svůj
výkres.

Pohádkové ležení v knihovně

V průběhu celého večera děti komunikovaly přes
Internet s účastníky noci z celé České republiky
i Slovenska. Odbornou pomoc jim poskytla Katka
Sychrová, studentka VOŠ Pavlákova.
Aktivitu neztrácely ani při soutěživých hrách. Pod
dojmem mnoha zážitků bylo těžké zavřít oči a uložit se
ke spánku.
Unavené, ale šťastné si vyslechly několik pohádek,
které jim na dobrou noc přečetly naše knihovnice. Ráno
si převzaly děti dárky za svoji aktivní účast a spokojené,
plné nových zážitků, se rozešly do svých domovů.
V parku u pohádkovníku
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Ivana Růžičková, knihovnice

Pohádkový zápis
Ve čtvrtek 10.února 2005 přivítala
dvacet budoucích žáků první třídy celá
řada pohádkových postaviček přímo
ve škole.
Od rodičů si děti převzal král Hyacint
I. Uvítal je ve škole, předal jim pár
drobností a plyšáčka pro štěstí – dárek
od letošních žáčků 1.třídy a popřál
šťastnou cestu. Pak budoucí školáčci
překonali řeku, která se rozlévala po
chodbě školy, po kamenech a sami
nebo s pomocí dobré víly se dostali

přes most vedoucí do pohádek
dalších. Spolu s Popelkou třídili
geometrické obrazce různých barev,
počítali je a většina dětí z nich ještě
navíc sestavila krásné obrázky.
Perníkovou chaloupku děti zachránily
před úplným snědením tím, že do
obrázku přikreslovaly další ježibaby a
ježidědky.
Básničkou nebo písničkou úspěšně
probouzely
spící princeznu –
Šípkovou
Růženku.
Za
splnění
každého pohádkového úkolu se všem

školáčkům dostalo drobné odměny. Při
návratu zpět k rodičům měly tak děti
nejen plnou hlavičku nových zážitků,
ale i ruce plné dárečků, které si pro ně
připravili současní žáci naší školy.
Poděkování za pomoc v organizaci
pohádkového zápisu si zaslouží žáci
nejvyšších tříd, kteří se na jeho
přípravě i průběhu velmi ochotně podílí
každoročně.
Lenka Sakařová

Z Mateřské školy Zborovice
Malování na trička
Děti ze třídy Berušek se těšily na chvíle, až přijdou ve
vlastnoručně malovaném tričku mezi své kamarády do MŠ.
Mají rády veselé barvy a pěkné obrázky, proto se 3.11.2004
společně se svými rodiči dali do práce a třída připomínala
malířský ateliér. Konalo se tvořivé odpoledne, kde se
seznámili s novou technikou malování textilními barvami.
Malovali podle svých představ a fantazie. Každé tričko bylo
jiné a děti měly radost z provedeného díla.
Ivana Balášová

Lyžaři na Lysé Hoře

Lyžařský výcvik žáků ZŠ Zborovice
Součástí ročního plánu Základní školy Zborovice je
lyžařský výcvik žáků 7.třídy. Letos počátkem února odjelo 20
sedmáků a část žáků 8.třídy spolu se třemi pedagogy do
Beskyd, do Ostravice, prožít týden na sněhu. Od neděle
začal systematický výcvik na svahu nedaleko hotelu Ondráš.
Brzy všichni zvládli obraty na sněhu – na svahu, jízdu šikmo
svahem, jízdu na jedné lyži atp.
Žáci byli rozděleni do dvou družstev a každé družstvo se
věnovalo individuálně dalšímu výcviku. Dalším využitím času
byly návštěvy krytého bazénu,nechybělo ani tradiční setkání
s beskydským lesníkem.
Čtvrtý den, opět za slunečného počasí,
všichni bez problémů pokořili nejvyšší horu
Beskyd, Lysou horu. V pátek začalo tát
a sněžit, přesto proběhly závěrečné
závody v získaných lyžařských
dovednostech. Večer pak
karneval
s diskotékou,
vyhlášení
výsledků
a
zhodnocení celého kurzu. V sobotu jsme se rozloučili
s překrásným okolím hotelu Ondráš a odjeli dom ů
do Zborovic.
Mgr.Petr Justin

Jablíčkové odpoledne
Stalo se již každoroční tradicí v době
sklizně ovoce – na podzim – ve třídě
Koťátek tvořivé jablíčkové odpoledne.
19.10.2004 v 16 hodin jeho náplní bylo
připravit co nejvíce výrobků z tohoto
známého ovoce. Rodiče se svými dětmi
přinesli do MŠ zákusky, koláče, dorty,
přesnídávky, štrůdly a mošty, které společně upekli a
uvařili. Potom následovala ochutnávka a výměna
zdařilých receptů. Přitom děti předvedly rodičům písně,
tanečky a básně, které se již od září ve školce naučily.
Než se nadšení účastníci krásně vyzdobené třídy odebrali
do svých domovů, stihly paní učitelky s jednotlivými rodiči
provést rozhovory o jejich dětech. Všichni už se zase
těšíme na další akce, které nás do konce školního roku
ještě čekají.
Karla Jablunková

Jak to bylo o Vánocích
Hezky vyzdobené třídy, herny a chodby mateřské školy
navozovaly tu pravou atmosféru Vánoc a vánočních
besídek, které se uskutečnily v jednotlivých třídách
mateřské školy. Děti se rodičům i prarodičům předvedly
se svými dovednostmi tanečními, recitačními, pěveckými
a v neposlední řadě i se svou dramatickou tvorbou. Při
společném posezení v doprovodu vánočních písní a koled
si děti vytvořily vánoční svícny a ochutnaly vánoční
cukroví, které doma s rodiči upekly. Z mateřské školy
jsme se všichni rozcházeli s novými dárky do svých
domovů s očekáváním „jaké ty Vánoce budou doma.“
Hana Klabalová

Z dalších aktivit mateřské školy
V zimních měsících navštívil děti v mateřské škole kouzelník se svým magickým uměním, pokračovala praktická
cvičení programu Zdravý úsměv, který provádíme ve spolupráci se SZŠ Kroměříž. Za hudebním uměním výchovnými koncerty – dojíždíme do ZUŠ Zdounky. Přínosem pro výchovnou práci byla i exkurze za knihovnicí, paní
I.Růžičkovou, do místní lidové knihovny. Nadále rozvíjíme spolupráci s terénním ekologickým střediskem Divoky a
pod vedením paní M. Bajerové uskutečňujeme jednotlivé programy. V současné době proběhly v jednotlivých třídách
velikonoční tvořivé dílny a chystáme se na další společné akce s rodiči.
Hana Klabalová
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Pionýři reprezentovali
O víkendu 11.-13.března 2005 proběhlo v Klášterci nad Ohří
celostátní kolo ve vybíjené. V pátek brzy ráno se na tém ěř
desetihodinovou
cestu napříč republikou vydalo také družstvo
z pionýrského oddílu Mláďata ze Zborovic.
Slavnostním nástupem byl v sobotu ráno zahájen dvoudenní turnaj
v této míčové hře. Již v dopolední části turnaje naše družstvo dávalo
všem v nejstarší, nejsilněji obsazené kategorii zcela jasně na vědomí,
že s nimi musí počítat – tři zápasy a tři vítězství, to bylo skóre první
části turnaje. Když v odpoledních bojích vyhrálo další dva zápasy,
mohli zástupci našeho oddílu - Majka, Andrea, Lucka, Ondra, Martin,
Emil, Staňa a Honza - zatelefonovat domů potěšující zprávu: „Jsme ve
finále a zítra ráno hrajeme o medaile.“

Zborovická notička

Na 20.března připravili členové
Kulturní a školské komise spolu
s pionýry
soutěž
„O zborovickou
notičku“ v sólovém dětském zpěvu.
Děti soutěžily ve třech kategoriích:
nejmladší, starší a nejstarší. Každý soutěžící měl
vlastní doprovod. Soutěž byla veřejná, diváci mohli
hodnotit jednotlivá vystoupení pomocí losovacích
lístků. Celou soutěž hodnotila tříčlenná porota
dospělých, v níž zasedali Valérie Úradníková,
učitelka naší ZŠ, Jiří Jablunka – student Státní
konzervatoře v Kroměříži a
folkový zpěvák
z Olomouce Jan Tisoň, který v úvodu zazpíval
několik písní. K příjemnému posezení zahrála
kapela Ztráty a nálezy. Soutěž konferovala učitelka
naší školy Lenka Sakařová. Vítězové obdrželi
hodnotné ceny.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Nejmladší:
1. Veronika Cherynová
2. Kateřina Nosková
3. Jan Sokolínský
Mladší:
1. Sabina Jakšová
2. Vendula Varaďová, Lucie Derková
3. Lucia Tyčiaková
Starší:
Úspěšná pionýrská parta
1. Barbora Večerková
V sobotu večer všichni využili možnosti protáhnout si ztuhlé svalstvo
2. Věra Horváthová
na diskotéce a patřičně procvičeni nastupovali v neděli k rozhodujícím
M.Neckařová
zápasům. Vítězství nad družstvem z Ústí nad Labem posunulo naše
zástupce až k bojům o kov nejcennější. Finálový souboj s domácím
týmem byl víc než vyrovnaný, ale nakonec náš výkon stačil „pouze“ na
stříbrnou příčku. Jak poznamenal jeden z účastníků „na to, že oni
trénují pravidelně dvakrát týdně a my jsme trénovali taky dvakrát –
v pátek a v sobotu – to nebylo nejhorší“.
V neděli večer vystupovala z autobusu u obecního úřadu s pohárem
v rukou a medailemi na krku parta „super lidi ček“, která si jistě zaslouží
náš obdiv a poděkování za vzornou reprezentaci nejen svého oddílu,
ale i své obce.
Poděkovat bychom chtěli
za podporu Obecnímu úřadu ve
Zborovicích a vedení ZŠ Zborovice, bez jejichž pochopení a pomoci
bychom se na turnaj vůbec nemohli vypravit. A ještě jeden dík přidávají
všichni hráči – tolik SMS zpráv s gratulacemi jako oni totiž žádné jiné
družstvo nedostalo – všem díky!
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Základní škola Zborovice opět úspěšná
Žáci ZŠ Zborovice, kteří se ve škole učí angličtinu, se každoročně
účastní okresního kola soutěže v anglické konverzaci pro žáky 8. a 9.
tříd. O tom, že angličtinu znají dobře, svědčí to, že
obsazují v
této soutěži přední místa. I letos
zaznamenali velký úspěch. Dne 24.února 2005 se
okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce
zúčastnily i dvě žákyně 9.třídy Alena Boukalová a
Monika Stančíková.Obě děvčata se na soutěž pilně
připravovala pod vedením své paní učitelky Ireny
Boukalové. Že jejich příprava nebyla marná, potvrdila
zejména Alena Boukalová, která obsadila 2. místo. Tato
žákyně pak postoupila do krajského kola, ve kterém dne 14.března
2005 na Gymnáziu Vsetín reprezentovala okres Krom ěříž. Úspěšná
byla i zde, neboť v silné konkurenci obsadila v celkovém pořadí velmi
pěkné 4. místo.
Alence blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v dalším studiu
(- ZŠ -)
angličtiny.

VÝZVA!
Redakční rada uvítá příspěvky občanů do příštího čísla
Zpravodaje. Své texty můžete přinést na OÚ nebo zaslat na e-mail
obeczborovice@cbox.cz
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Kapela Ztráty a nálezy

Nejmenší žáčci recitovali
V úterý
22.března
se
v Základní
škole
uskutečnila soutěž v recitaci nejmladších žáků naší
školy. V průběhu února a března se ve všech
třídách konala třídní kola recitační soutěže a
zástupci jednotlivých ročníků se sešli ve školním
kole
soutěže. Mezi nejmladšími žáky se na třetím
místě umístily Katka Nosková z první třídy a
Andrea Savčáková ze druhé třídy, stříbrný byl
prváček Jarda Pluhař a zvítězil Jirka Bobek ze
druhé třídy.
V kategorii o něco starších žáků se na
bronzovém stupínku umístil Daniel Sokolínský –
zástupce 4.třídy,
druhé místo patřilo Martině
Kuciánové ze 3.třídy a vítězkou se stala čtvrťačka
Martina Mrhálková.
Po ukončení soutěžního klání si mohli
i přihlížející diváci vyzkoušet přednést jakoukoliv
básničku před ostatními spolužáky a porota zatím
připravila diplomy a drobné ceny pro vítěze.
-lk-

Obecní knihovny
Zborovice

Medlov

V knihovně je přes 6 000 knih beletrie i naučných.
Půjčovní doba knihovny:
každé úterý od 12.00 do 17.00 hodin
V roce 2004 měla knihovna 179 čtenářů, z toho 83
mladých do 15.let. Za celý rok navštívilo knihovnu
2 167 čtenářů, tzn. průměrně 44 čtenářů za jedno
odpoledne, a vypůjčili si 7 192 knih, tj. průměr více
než tři knihy na návštěvníka a návštěvu.
Knihovna se letos opět zapojila do celostátní akce
pro mládež „Noc s Andersenem“. Do akce se
přihlásilo na 400 knihoven z celé republiky.

Sbírka pohlednic
Možná nevíte, že pan Šibl
z Medlova má úctyhodnou sbírku
asi 35 000 pohlednic. Nejstarších
5 kusů je z roku 1898 a byly vydány
v Německu. Dalšími unikáty jsou
pohlednice z dřevěných destiček,
lístky polní pošty z 1.svět. války,
pohlednice z r.1905, na které je
nejstarší
americký
mrakodrap,
postavený v roce 1902, škola
Zborovice z roku 1908, cvičení
Sokolů v roce 1910 a mnoho
dalších.

Knihovna je v provozu každý druhý pátek od 15 do 18 hodin, má
44 čtenářů, z toho 8 dětí.
V roce 2004 přibylo 77 knih. Knihovnu navštívilo za rok 291
čtenářů, z toho 77 dětí a vypůjčili si celkem 1 130 knih a 244
časopisů.
Knihovna odebírá pro děti ABC a pro dospělé Katku.
Knihovnice J.Jelínková,
A.Machourková,
I.Růžičková

Zajímavé vyprávění pana Šibla Pohlednice si získaly rychle oblibu
by vyplnilo celý Zpravodaj.
Historie pohlednic sahá v Evropě
asi do roku 1870, u nás se objevují
zhruba od roku 1890 a jejich
hromadná produkce přichází asi
v roce 1895. Na pohlednicích jsou
fotografie obcí, měst, památných
míst apod. Jiné pohlednice jsou
kreslené, jako blahopřání, pozdravy
aj.
Některé jsou
z dnešního
pohledu kýče, ale jsou tu i malá
umělecká díla ručně malovaná,
svědectví doby, ve které vznikala.

a vznikaly i první sbírky. Obrázky
míst slouží jako vzpomínka, jak
vypadala jejich města a vesnice
kdysi. Nové pohlednice jsou
zároveň propagací a pozvánkou
k návštěvě.
Mnoho zajímavých a sběratelsky
cenných
pohlednic
končí
v popelnicích nebo v kamnech a
přitom jsou sběratelé, kteří by je
rádi koupili nebo vyměnili.
A.Machourková

Včely a včelaři ve Zborovicích a Medlově
Je známo, že včela je starším
obyvatelem naší planety než
člověk. Vyvíjela se podle daných
životních podmínek a podle nich
také vyhledávala své obydlí. Na
našem území byl celá tisíciletí
převážně les, proto včela žila ve
vykotlaných stromech. Při vývoji
člověka se stal med důležitým
zdrojem potravy, nejdříve bral
včelám med nahodile, později se někteří lidé začali specializovat
na vyhledávání a získávání medu i pro směnu za jiné produkty.
Včelař, kterému se říkalo brtník, obhospodařoval včely přímo
v lese. Vybíral medné plásty (strdí) a z medu vyráběl medovinu.
Med se používal jako sladidlo až do 19.století, kdy se začal
vyrábět cukr. Z vosku se dělaly svíce apod. Aby si usnadnil práci,
přenesl člověk kus stromu i se včelami ke svému obydlí. V těchto
kusech stromů – klátech – byla práce se včelami velmi obtížná,
včelař musel plásty vyřezat a tím zničit, včelstva často tento zásah
nepřežila.
Koncem 18. a začátkem 19. století se začal způsob včelaření
měnit, úly se dělaly z prken v podobě bedny, která měla vpředu
otvor pro včely – česno – a zezadu otvor pro práci včelaře.
Postupem doby se vyvinuly úly různých tvarů a rozměrů, ale úl
sám není rozhodující pro výnos medu, záleží na ošetřování
včelstev, snůškových a povětrnostních podmínkách.
Obecné poznatky o včelách a včelařích byly a jsou platné i ve
Zborovicích a Medlově. Jisté je, že se zde včelařilo už dávno, ale
konkrétní zprávy nemáme. Zaručené zprávy pocházejí až
z počátku 20.století. Např. pan František Machourek uvádí ve
svých vzpomínkách, že v r.1906 ho získal pro včelaření zdejší
učitel Urbášek. Farář Matulík, který zde působil do dvacátých let,
také včelařil a učil včelařit i další občany.
Pokud mají občané informace, případně fotografie z období
před 1.svět válkou, uvítáme jejich poskytnutí nebo zapůjčení.
V současné době je ve Zborovicích a Medlově 14 včelařů, chovají
115 včelstev.
Zdeněk Jedlička
důvěrník ZO ČSV Zdounky pro Zborovice a Medlov
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Afričan sloužil české bohoslužby
Začátkem roku 2005 byl hostem na faře
Církve
československé.husitské
ve
Zborovicích občan z Nairobi, hlavního
města Keňské republiky ve východní Africe.
Jmenuje se Phanuel a studuje v Praze na
Karlově
univerzitě
bohosloví
Církve
československé husitské a zároveň si
prohlubuje studium lékařství,
které
absolvoval na univerzitě v Nairobi.
Je to první člověk tmavé pleti, který kdy
ve Zborovicích sloužil bohoslužby. Má velké
jazykové nadání, zpíval liturgii i kázal slovo
Boží
v dobře
srozumitelné
češtině.
Odpoledne se s oběma zborovickými
duchovními zúčastnil i bohoslužeb a
biřmování ve Zlíně, kde právě slavili
70.výročí založení náboženské obce CČSH
ve Zlíně za účasti brněnského biskupa
Dr.Petra Šandery.
Phanuel se po ukončení studia chce stát
duchovním Čsl.církve a působit nějaký čas
v naší republice. Ve Zborovicích byl už loni
v létě, kdy mluvil jen anglicky. Ale dnes již
mluví pěkně česky a znovu bude sloužit
česky bohoslužby letos v létě.
ThDr. Rudolf Medek

POZVÁNKA
Odpoledne s operetou
- sobota 14.5.2005 v 17.00 hodin
Hodková zábava – Medlov
- hrát bude Zdounečanka
Hodkový koncert Stříbrňanky
- neděle 28.8.2005, Zborovice

Ing. architekt Blahoslav Adamík
V plné svěžesti se letos dožil 80 let zborovický rodák,
významný prostějovský architekt ing. arch. Blahoslav Adamík.
Narodil se ve Zborovicích 25.února 1925, bydlel s rodiči a dvěma
sestrami v domě v Sokolské ulici (nyní zde bydlí Remešovi). Ve
Zborovicích vychodil obecnou školu a postoupil na státní reálné
gymnázium v Kroměříži, které ukončil v roce 1944. Po maturitě
mu v dalších studiích zabránily uzavřené české vysoké školy a
čekalo jej totální nasazení. Rok se učil v reklamní agentuře
Veteška v Postoupkách a mnohé zkušenosti z té doby využil po
válce v Praze.
V roce 1945 nastoupil na Vysokou školu architektury a
pozemního stavitelství Českého vysokého učení technického –
ČVUT v Praze. Zde byl žákem význačných architektů, prof.
Čermáka, prof. Štursy, teoretika umění prof. V.V.Štecha a
Dr.Stefana.
Po ukončení školy nastupuje již ing.arch.B.Adamík do
prostějovské odbočky Stavoprojektu. Zde se seznamuje se svou
budoucí
manželkou
a
spolupracuje
s významnými
prostějovskými architekty.
Ing.arch.B.Adamík realizoval řadu projektů. Za stavbu obřadní
smuteční síně na prostějovském hřbitově mu byla udělena
prestižní cena arch. Josefa Hlaváčka. Projektoval 27 třídní školu
v Šumperku, 18 třídní školu v Olomouci, Střední průmyslovou
školu v Bruntále, lázeňský dům Mír v Lázních Jeseník, Dům
služeb na bruntálském náměstí a obřadní síň v Brodku u Konice.

Z posledních let je projekt
úpravy okolí a sokl pod
plastikou prezidenta T.G.Masaryka na náměstí v Prostějově.
I když v roce 1985 odchází do důchodu, aktivně se účastní
kulturního dění v Prostějově. Je konzultantem odboru výstavby
Městského úřadu Prostějov.
Víme, že je patriot. Do Zborovic pravidelně dojíždí v srpnu se
ženou na tradiční zborovické hodky, později jezdí sám. Od
dětství se přátelí s rodinou pana Zdeňka Surynka ze Sokolské
ulice a vzájemně se navštěvují.
Podle jeho slov – cituji: “Moje rodné Zborovice leží už v podhůří
Chřibů a krajina je tam krásně dramatická, plná úvozů a zmol.“
Haná mu připadala velmi fádní.
V úterý 22.února navštívila čtyřčlenná delegace ze Zborovic
ing.arch. Blahoslava Adamíka v Prostějově, u příležitosti jeho
významného životního jubilea mu předala dar – pozornost. Je
stále čilý, plný elánu, stále se zajímá o dění ve Zborovicích,
zavzpomínal na dětství, na mládí a na studentská léta v rodné
obci. Bydlí sám, navštěvuje různé kulturní akce, je plný
optimismu a pohody.
„Patří k němu disciplina, velkorysost, tolerance a velká dávka
osobní
noblesy“
napsal
historik
architektury
Mgr.PhDr. Miroslav Chytil.
Přejme ing.arch. Blahoslavu Adamíkovi ještě dlouhá léta zdraví
a pohody v kruhu blízkých.
M.Neckařová

Z kroniky Zborovic
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
František Müller (zdejší rodák). V letech 1935 až 1938 psal
kroniku učitel Alois Chrastina (nar. 1900 v Kostelanech, ve
Zborovicích působil v letech 1932 – 1945). V r. 1945 popsal
zpětně události válečných let učitel František 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.
V příštích Zpravodajích budou postupně uveřejňovány různé
zajímavosti z této kroniky.
Pokračování v č.7

M.Neckařová

Z kroniky Medlova - dokončení
V roce 1925 bylo rozhodnuto vést přes Medlov okresní
silnici, rozpočet 228 000,- Kč z poloviny hradil okres, druhou
polovinu a náklady na rigoly a kanalizaci obec. Do té doby se
přes obec jezdilo takto: z horní časti obce po pravé straně,
pod kaplí se přejelo po mostě z klád na stranu levou, kde
byla zmola přes 3 m hluboká porostlá topoly, vrbami a trním.
Práce začaly v lednu 1926 navážením. Odpad z domů do
hlavní kanalizace si musel provést každý vlastním nákladem.
Půjčka na tuto silnici byla pro malou obec velkým zatížením,
ale byla splacena v letech 1926 až 1930. V lednu a únoru
1929 byla mimořádně krutá zima, mrazy – 26 až – 30°C,
10.února dokonce – 35 stupňů. Chodník do Zborovic vedl
mezi korunami švestek, v Dražkách byly závěje vysoké přes
3 m. Školy byly zavřeny, řádila chřipka a záškrt. Jaro bylo
opožděné, ale příznivé, přesto škody na polích a hlavně
stromech byly pociťovány ještě v dalších letech.
V srpnu 1929 byly na střední Moravě konány velké
manévry za účasti delegace francouzské, rumunské a
jihoslovanské. Zúčastnil se jich prezident T.G.Masaryk jako
nejvyšší velitel armády. Dne 29.srpna 1929 projel Medlovem
do Zborovic, kde se zastavil, byl slavnostně uvítán.
Z tohoto dne jsou v medlovské kronice na str.11 podpisy
TGM a velitele jihoslovanské delegace generála Miloševi če.
Už od roku 1929 se projevovala hospodářská krize – byla
nadvýroba cukru, poklesly ceny obilovin, brambor, řepy
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i dobytka,
začala
nezaměstnanost.
Byl
nedostatek
peněz, kdo měl nějaké půjčky,
splácel je těžce nebo vůbec.
Množily se polní krádeže, v roce
1933 byly zavedeny noční hlídky
o dvou mužích.
Při sčítání lidu k 31.prosinci 1930 bylo v Medlově 84 domů,
357 obyvatel, z toho 299 příslušníků církve římskokatolické a
58 příslušníků církve československé husitské.
V r.1936 bylo jednáno o zavedení elektřiny, k dohodě
nedošlo a jednání bylo odloženo. Dne 16.8.1936 byl odhalen
pomník padlým spoluobčanům. Pomník byl sice postaven již
v r.1920, stál dole u staré silnice, nem ěl žádnou uměleckou
hodnotu, byl poničen vandaly, neopravován. Byl použit do
základů nového pomníku. Všechny potřebné finance, 5 000,Kč dala strana Domovina, obec ani jiné strany nepřispěly.
V r.1937 byla nezaměstnanost na ústupu, hospodářská
krize pomalu končila, poměry se lepšily. V r.1938 bylo
pociťováno zhoršování politické situace
vystupováním
Němců v Sudetech. 21.5. toho roku byli povolání první
záložníci: Boh. a Augustin Hrabalovi a V.Frkal, v zá ří byla
všeobecná mobilizace záložníků do 40 let, narukovalo 56
mužů a byla nařízena dodávka 9 koní, vrátili se v listopadu.
V létě 1939 utrpěli zemědělci veliké škody následkem
slintavky a kulhavky, která postihla hovězí dobytek
Po 15.březnu 1939 končí kronikář pan Müller tímto
zápisem: „Všemu češství zvoní umíráček. Co nám příští dny
přinesou, nevíme žádný. Zápis tento dělám 18.března 1939 a
myslím, že tímto dnem jsem svou činnost skončil. Naše
národní svoboda končí po 20 letech a 128 dnech. Pro paměť
budoucích zapsal Alois Müller, Medlov č. 21.“
Kronika je psána podrobně a objektivně, jsou v ní obsaženy
všechny události, které se v obci staly, záznamy o počasí,
úrodě, politické situaci, volbách. Pan Müller zaslouží uznání
i za úpravu, pravopisnou a slohovou čistotu zápisů.
Za Protektorátu byla kronika nařízením obci odebrána, ale
v r.1948 byla v Praze objevena a vrácena do obce. Další
období není nutné připomínat, jistě v každé rodině žije někdo,
kdo tuto dobu ještě pamatuje.

redakční rada: M.Neckařová, A.Machourková
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