Činnost školské a kulturní komise při OÚ Zborovice
13 členů školské a kulturní komise při OÚ
Zborovice již druhý rok pracuje pod
vedením pana J.Šmída. Jejími členy jsou
zástupci společenských a sportovních
spolků a klubů obce Zborovice a Medlov i
členové obecního zastupitelstva, zástupci
z řad učitelů MŠ a ZŠ Zborovice a občané.
V současné době jsou zde dva noví
členové – za TJ Pilana Zborovice pan
R.Husovský a za SDH ve Zborovicích pan
M.Nosek. Komise má neustále snahu
rozvíjet kulturní činnost v obci, ale
i vypomáhat s organizací kulturních akcí.

Poslední aktivitou je výpomoc při
zajišťování Dne dětí v Medlově, který se
konal za krásného počasí 29.května 2004
od 13.00 hodin v medlovském sportovním
areálu. Hlavním organizátorem ovšem byla
jako každý rok TJ Medlov. Pro děti byly
nachystány různé soutěže, hasiči předvedli
dětem ukázku práce a pan Kubánek
povozil každého malého zájemce na koni.
Všichni odcházeli spokojeni a už se těší na
další akce.
Samozřejmě,
že
komise
neusíná
na vavřínech a opět připravuje vánoční

koncert Stříbrňanky, na začátek příštího
roku Dětský karneval a druhé kolo
Zborovické notičky. Pokud nám to situace
dovolí, máme také v plánu zorganizovat ve
spolupráci s místní country kapelou Ztráty
a nálezy country bál pro dospělé.
Pro duševní rozkvět občanů Zborovic
a Medlova
nezbývá, než přát členům
školské a kulturní komise mnoho úspěchů
v další práci a hodně elánu pro organizaci
dalších kulturních akcí v obci.
J.Šmíd, předseda komise

Činnost OÚ Zborovice

Zpráva komise občanské a sociální za rok 2004
Komise pracuje v nezměněném složení. Z Medlova paní
Jelínková, Vybíralová, Šumberová, ze Zborovic paní Burešová,
Pospíšilová, Žalčíková a pan Badanko.
První pracovní porada se konala letos 21.1. Byly rozděleny úkoly
na tento rok.
V březnu proběhlo vítání občánků – přivítali jsme 4 nové
občánky Zborovic a Medlova. V červnu proběhlo druhé vítání
občánků – bylo přivítáno 8 nových občánků. Další vítání občánků
plánujeme v měsíci listopadu.
V letošním roce komise blahopřála k významnému životnímu
jubileu 26 občanům, z toho pěti z Medlova.
V roce 2004 byly ve Zborovicích dvě zlaté svatby a na Obecním
úřadě byly oddány dva novomanželské páry.

Mimo svých zákonem stanovených správních a hospodářských
činností se podařilo zrealizovat tyto akce:
§ výsadba zeleně v ulici Sokolské,zde patří poděkování všem,
kteří se po osázení dobře starají o novou výsadbu, která
přispěje ke zlepšenému životnímu prostředí
§ výstavba parkovací plochy u hřiště
§ vybudování zastávky v Medlově
§ zpevnění uličky u Doleželového
§ proběhly revize plynových a elektrických zařízení v objektech
obce s následnými opravami závad
§ uskutečnilo se vyžadované zateplení domu č.207
§ průběžně se opravovaly obecní komunikace
§ byl upraven příkop při vjezdu do Medlova
§ zbudovalo se napojení kanalizace části ulice Hlavní
(od Medlova) na stoku
§ probíhá složité jednání o odkupu s vlastníky pozemků, na
kterých byla v minulosti vystavěna hasičská zbrojnice
v Medlově, vodojem Medlov a požární nádrž s cvičištěm pod
Medlovem
§ v říjnu po vydání stavebního povolení byla zahájena akce
„Využití a rekultivace skládky TDO Zborovice-Srnov“
§ probíhá povolovací řízení ke stavbě chodníku v ulici Sokolské
(ke Zdounkám), realizace stavby v roce 2005
§ v průběhu roku se dařilo s pomocí pracovníků přijatých
v rámci dohody s Úřadem práce udržovat vzhled obce
na dobré úrovni
Bohužel, některé potřebné akce se i přes snahu o uskutečnění
nepodařilo zajistit.

P.Badanko, předseda komise

Zásahová jednotka hasičského sboru
Zásahová jednotka Zborovice je začleněna do integrovaného
zásahového systému. Zřizovatelem je Obecní úřad. Vyjíždíme
na pokyn dispečinku Hasičského záchranného sboru v Kroměříži
nebo na pokyn starosty obce. Disponujeme technikou CAS 25 a
AVIE 30. Naší členové jsou vyškoleni v používání dýchacích
přístrojů, řízení zásahových vozidel. Zúčastňují se odborných
školení. Členové jednotky jsou svoláváni obecní sirénou, ale také
SMS zprávami na své mobily.
Ve středu 29.9.2004 v 9.hod.vyjížděla naše zásahová jednotka
k požáru tiskárny Morkovice, na místě bylo zjištěno, že jde
o námětové cvičení a účast naší jednotky byla hodnocena kladně.
Tentýž den v 16.15 hod. byl opět vyhlášen výjezd k požáru –
hořela skládka odpadu v Nětčicích, jednotka vyjela s CAS 25.
Dostali jsme za úkol dopravovat vodu na místo požáru tzv.
kyvadlovou dopravou. Další členové pracovali podle rozkazu
velitele s dýchacími přístroji u útočných proudů. Práce byla
náročná a zásah se protáhl až do časných ranních hodin, dva
členové byli u dovozu vody do 7.hod. druhého dne. V pátek požár
propukl znovu, v 8 hod. jsme byli starostou obce vysláni k zásahu
a dohlídce požářiště. Domů se jednotka vrátila ve 24.hod. Na
pokyn krizového štábu se skládka zavážela zeminou auty přímo ze
skládky. Skládka byla i nadále hlídána, ještě v neděli jsme měli
u skládky službu. V 18 hod. tato náročná akce skončila a všichni,
kteří se na zásahu podíleli, si oddechli.
Tohoto zásahu se zúčastnily jednotky
Hasičského
záchranného sboru Kroměříž a Holešov, dobrovolné jednotky
Zdounky, Zborovice, Nětčice, Cvrčovice, Rataje.
Děkuji všem členům, kteří se na tomto zásahu podíleli. Děkuji
i Obecnímu úřadu za podporu v naší práci.

V.Hanák

K O N C E R T
Vánoční koncert Stříbrňanky
se bude konat
v neděli 19.prosince 2004 v 19.00 hod
v Sokolovně.
Zastupitelstvo OÚ Zborovice
a členové školské a kulturní komise srdečně zvou
všechny občany k předvánočnímu setkání s hudbou.

velitel jednotky M.Pecina, starosta sboru Š. Valigurský
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SDH Medlov

Pouštění draků a malování po silnici v Medlově

Členové dobrovolného hasičského sboru Medlov provedli v únoru
sběr starého železa v obci a uspořádali ostatkovou zábavu.
Začátkem dubna udělali brigádu na přípravě základny. 24.dubna se
konala soutěž o Pohár starosty obce za účasti 8družstev, Medlov
se umístil na 3.místě. Dne 1.května byla vyčištěna požární nádrž a
za velké účasti hlavně dětí se konalo pálení čarodějnic. V srpnu
byla hodová zábava a během nedělního hodového dopoledne
koncert Zdounečanky.
O Medlovského žabáka soutěžilo 28.srpna 26 družstev z celého
okresu, z toho 14 družstev mužů, 9 družstev žen a 3 družstva
starších pánů. Od dubna do září se sbor zúčastnil 16 soutěží
v okolních obcích, nejvíce si ceníme výsledku v soutěži
Podhostýnská liga, kde jsme ze 40 sborů skončili na 13 místě.
5. listopadu se konal tradiční lampiónový průvod, který je velkou
zábavou hlavně pro děti. V prosinci bude Medlovem chodit Mikuláš.
Děkujeme Obecnímu úřadu za zakoupení nového motoru
do hasičské stříkačky.
Podrobnější informace o SDH Medlov lze najít na Internetu na
adrese www.volny.cz/sdhmedlov .

Tak jako loni připravila TJ Medlov pro děti a jejich rodiče zábavné
odpoledne. Tentokrát připadlo na neděli 24.října. Vítr byl objednán a
tak nic nebránilo tomu, aby se všichni pokusili dostat své draky
do vzduchu. Celá akce proběhla v prostorách přilehlých ke
sportovnímu areálu TJ Medlov. Některým dětem se zdálo, že jejich
dráček létá hodně nízko, takže došlo i na navazování provázků. Je
pravda, že některé děti dokázaly vyslat své papírové kamarády do
úctyhodné výšky. Pouštění draků se neobešlo ani bez nehod –
někteří letci
skončili ve větvích stromů. V tom okamžiku nastoupili rodiče,
spěchající svým ratolestem na pomoc. A tak nakonec vše dobře
dopadlo.
Pro malé děti měla TJ nachystanou spoustu barevných kříd. Ty se
hodily při výtvarném klání na vloni opravené silnici před obecní
místností v Medlově. A pomalovaná plocha byla opravdu ohromná.
Nejvíce zaujal dlouhý křídový had – toho bychom mohli zapsat jako
letošní místní rekord a v příštím roce by se děti mohly pokusit jej
překonat.
Každé dítko, účastnící se této povedené akce, obdrželo diplom a
v obecní místnosti dostalo sladkosti a teplý čaj nebo limonádu.
Byla pořízena společná fotka do kroniky.

Z.Bršlica

Osadní výbor Medlov

Za TJ Medlov Bohuslav Dřímal

Osadní výbor se s občany schází pravidelně každou poslední
středu v měsíci. Snažíme se řešit problémy obce spolu s Obecním
úřadem Zborovice. Některé problémy lze vyřešit brzy, jiné trvají déle
a jsou i takové, které se nepodaří zvládnout vůbec. Nikdy se
nezabýváme problémy, které se týkají sousedských nebo osobních
sporů.
Do konce roku by se občané měli dočkat mimo jiné
výsadby vánočních stromků, částečné opravy chodníku a zavedení
plynového topení do mandlovny. Počítá se s přistavováním vleček
na větší úklidy v obci. Za přispění Obecního úřadu a TJ Medlov byly
vydány pohlednice obce, které jsou k zakoupení v medlovském
obchodě. Je připravováno vydání kroniky Medlova v elektronické
podobě. Žádáme občany, kteří mají starší fotografie obce, aby je
zapůjčili, budou porovnány se současnými snímky a po okopírování
se stanou součástí kroniky (originály samozřejmě vrátíme).

TJ Me dlov
TJ Medlov se v letošním roce zaměřila především na opravu a
údržbu sportovního areálu. Na jaře bylo vysazeno 21 jehličnanů
podél hranice areálu. Tyto stromky dostala TJ darem
od soukromého podnikatele. O prázdninách byla provedena
částečná rekonstrukce tenisového kurtu, byl navezen nový antukový
povrch a z větší části odpleveleny okraje hřiště. Za vydatné pomoci
žáků Základní školy Zborovice započala i rekonstrukce
volejbalového hřiště, TJ zakoupila písek na nový povrch, na hřišti
bude možno hrát volejbal i nohejbal. V září byl vysazen pás 40
okrasných tújí od sociální budovy podél tenisového kurtu.
TJ Medlov letos uspořádala dva autobusové zájezdy: v červenci
do Velkých Losin a v říjnu na Úsov. Na zájezdech bylo 77
účastníků.

Na tý louce zelený
V pátek 3.září nastal v ÚSP Zborovice dlouho očekávaný
den. Končily poslední přípravy na sportovně kulturní akci
s mysliveckou tematikou "Na tý louce zelený". Mezi spoustou
hostů,kteří se akce zúčastnili,byli i klienti ÚSP Barborka,
Javorník, RC Kvasice, Uherského Brodu, žáci ZŠ a děti MŠ ve
Zborovicích,rodiče a příbuzní klientů,spoluobčané. Všichni čekali
na svatého Huberta, který v kočáře, taženém koňmi, projížděl
obcí Medlov a Zborovice. Zval k návštěvě akce. Za zvuku
mysliveckých fanfár nastoupilo šest družstev ke sportovnímu
klání. Vedoucí
ústavu paní Jana
Hošková a předseda
mysliveckého sdružení Zdeněk Maňásek přivítali a povzbudili
soutěžní družstva.
Žáci ZŠ, klienti ústavu, členové mysliveckého sdružení, personál a
vedoucí ústavů stříleli prakem na plechovky, řezali klády,
ověřovali si znalosti z myslivosti. Nejzajímavější disciplínou bylo
norování. Soutěžící se museli proplížit desetimetrovou dráhou.
Rozhodčí pozorně sledovali a hodnotili jednotlivé výkony.
Program pokračoval tanečními scénkami za zvuků mysliveckých
písní. Výsledky soutěže vyhlásil a sladké odměny předal
starosta obce pan Vítězslav Hanák. Závěrem oficiální části byla
bohatá tombola. V odpoledních hodinách k tanci a poslechu
hrála Zdounecká pětka.
Akce byla perfektní a určitě se vydařila. Velký dík patří
všemu personálu ÚSP Zborovice, který při své nelehké
a odpovědné práci dovede připravit takové představení. Moc se
nám to líbilo a určitě nehovoříme jen za sebe.
Miluše Neckařová a Anežka Machourková

B.Dřímal

Opakující se problé my

Vítězky hodu kladivem, akce TJ Medlov

Poděkování
Vážení občané,
dovolte mi, abych
tímto poděkovala
Mysliveckému sdružení Zborovice - Medlov, v čele
s předsedou panem Z.Maňáskem. Jejich ochota
poradit a pomoci byla velká a ve všem nám vyšli
vstříc. Ještě jednou díky Vám, myslivci!
Poděkování patří též všem sponzorům, kteří
přispěli svými dary.

...

Občané Zborovic i Medlova právem kritizují vandalismus mladých obyvatel našich
obcí. Ve Zborovicích je zničena čekárna u Pilany. Přesto, že předseda osadního
výboru v Medlově Bohuslav Dřímal v minulém Zpravodaji kritizoval ničení
skleněných výplní u zastávky a na posledním veřejném zasedání i pan Antonín
Surynek, nic se nezměnilo. Snad se v tom ničení mladí občané vyžívají. Možná, že
to nejsou jen naši mladí lidé, možná i party z jiných obcí předvádějí své siláctví.
Výsledek je alarmující. Máme počmárané zdi na sokolovně, někdo ničí dlažbu a
obložení u hlavních dveří do sokolovny, po diskotékách a jiných akcích jsou vytržené
panely plotu kolem sokolovny a nebezpečné kovové výztuže z panelů se válejí
v trávě. To musí být práce těch silnějších.
Ale máme v obci i skupinky dětí z nižších ročníků základní školy, ničí kontejnery
u obchodu, lezou po nich i do nich, hrají si s telefonem v telefonní budce, pohybují
se kolem potoka, bez zábran prolézají zemědělské stroje pana M.Jurčíka. Až se
něco stane, komu budou dávat rodiče vinu? Snad sami sobě? Zpravidla to tak
nebývá. Rodiče by se měli zamyslet nad tím, jak tráví jejich děti volný čas, kdy se
připravují na vyučování, kdy píší úkoly, jakým koníčkům se věnují. Vždyť rodiče jsou
za své děti zodpovědní. Nechceme moralizovat. Jen zkusit hledat cesty k nápravě –
vždyť ve škole jsou i zájmové kroužky, sportovní soutěže, Pionýr, v obci je
chlapecký fotbalový oddíl a nabízí se i jiné aktivity. V obecní knihovně je řada
pěkných dětských knih…
Přeji Vám hodně radosti z Vašich dětí. Důvěřujte, ale prověřujte.
A když uvidíte někoho, kdo ničí hodnoty, nebojte se jeho jméno ohlásit. Za vše se
musí platit. A je třeba se nějak vandalismu bránit.
M.Neckařová

Jana Hošková, vedoucí ÚSP Zborovice
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Lov pro ZOO

Modeláři

Ve školním roce 2003/2004 jsme se v Mateřské škole Zborovice
zapojili do ekologického výukového programu a spolupracovali
s terénním ekologickým střediskem Boří Divoky pod vedením paní
Bajerové ze Zdounek. Program měl název „Lov pro ZOO“.
V podobě výkladu, dramatické výchovy, tvořivosti a soutěžení se
děti vcítily do role ochránců zvířat a snažily se postupně vytvářet
vlastní ZOO. Vždy 1x za měsíc se třída proměnila v určitý světadíl a
všímali jsme si ochrany fauny tohoto světadílu – hledali jsme jeleny
v Evropě, vozili jsme se na velbloudech v Asii, pozorovali jsme
Afriku ze žirafího krku, navštívili Ameriku – ráj papoušků, seznámili
jsme se s australským ptákem kiwi a závěrem jsme si vybudovali
v MŠ vlastní ZOO.
Při opravdovém výletu do ZOO Lešná si pak děti prověřily získané
poznatky z výukového programu.

Pánové Stanislav Trávníček ml. a Libor Sidek se již dlouho
zabývají stavbou radiově řízených modelů. Mají jich už hodně a
různých druhů. Zajímavý je například největší z nich – větroň pana
Trávníčka, který je téměř 4 m velký, nebo dvoumetrový model pana
Sidka, který dovede na minimálním prostoru ty nejtěžší akrobatické
prvky.
Kromě práce se svými modely vedou tito pánové již třetím rokem
kroužek mladých modelářů. Kroužek navštěvuje pravidelně 5 hochů
ve věku 11 – 14 let. Schází se každý týden ve škole v dílnách, zatím
staví jednoduché modely řízené rádiem. Hoši se zúčastňují se
svými modely soutěží, už byli v Kroměříži, Kyjově, Bohuňovicích
i jinde. Na krajské soutěži obsadil David Bilík 3.místo a Jan Řezáč
místo páté. Na Mistrovství republiky v Ústí nad Orlicí byl David Bilík
na pěkném 15.místě ze 71 soutěžících. Na letišti v Moravské
Třebové vyhrál Jeník Řezáč vědomostní soutěž a za odměnu si
mohl zkusit pilotovat opravdové letadlo, samozřejmě za účasti
instruktora. Náklady na svůj koníček si hradí všichni ze svých
prostředků, resp. je hradí rodiče. Možná se časem najde nějaký
sponzor.
Za dobrovolnou práci s mladými si oba pánové modeláři zaslouží
uznání a poděkování, vždyť času, který s nimi tráví, je mnoho.

Ivana Balážová, učitelka MŠ Zborovice

Plavání dětí z MŠ Zborovice
V jarních měsících se děti MŠ Zborovice zúčastnily
předplaveckého výcviku, kde se postupně seznamovaly s vodou
a vyzkoušely si první „čvachtání“, chůzi ve vodě a hry. Velkým
zážitkem bylo dýchání do vody, plavání s pomůckami a jízda na
skluzavce.
Vyvrcholením plaveckého výcviku byla ukázka všech technik
plavání – prsa, kraul, znak i motýlek. Každou techniku si děti mohly
vyzkoušet a přidaly k tomu i plavání pod vodou. Nejvíce se všichni
nasmáli při vodní hře „Vláček pod sprchou“. Za výborné výkony byly
děti odměněny instruktorkami plavání „Mokrým vysvědčením“ a
sladkostmi.
Děkujeme nejen instruktorkám plavecké školy, ale i panu
Pecinovi, který nás na předplavecký výcvik do Kroměříže
dopravoval.

A.Machourková

Pionýr Zborovice
I letošní léto bylo především ve znamení tábora, který se konal na
přelomu července a srpna v Rajnochovicích. Šedesát účastníků se
vydalo tentokrát „za bizony“ a tradiční nástupy se z pod vlajky
přesunuly do okolí táborového kruhu. Indiánské léto na našem
táboře bylo plné her, soutěží a výletů do okolí blízkého
i vzdálenějšího.
V rámci celotáborové hry se bojovníci čtyř indiánských kmenů pod
vedením svých náčelníků a rady starších seznámili se spoustou
dovedností, které k pobytu v „divoké přírodě“ mohou potřebovat.
Praktické získávání dovedností se neobešlo bez legračních situací,
které mnohdy nastaly a byly zdrojem zábavy pro všechny přítomné.
Součástí programu byl i každoročně pořádaný Rodičovský den,
který proběhl i přes laškování počasí, kdy se dešťové přeháňky
střídaly se svítícím sluníčkem.
V rámci poznávání spřátelených
kmenů ve svém okolí sehráli bojovníci sportovní utkání v kopané a
ringu, náčelníci si změřili své síly ve volejbale. Po vítězném tažení
(ve všech sportech) se pokřikem bojovníků otřásalo celé okolí.
Ale všechno má svůj konec, když končil náš letní tábor, mnozí
marně přemýšleli, jak tomu zabránit. Chtěla bych poděkovat všem
spolupracovníkům Pionýrům za to, že svůj čas opět bezplatně
věnovali tomu, aby dětem předali něco málo z toho, co sami znají.
A vzkaz pro všechny kamarády: „Nebojte se, školní rok je stejně
jenom čekací doba na prázdniny! Určitě se zase na tom našem
táboře setkáme.“

Romana Dedková, učitelka MŠ Zborovice

Zdravý úsměv
Ve výukovém programu „Zdravý úsměv“ se děti mateřské školy
přesvědčily o tom, že je třeba mít zdravé zuby a pravidelně se o ně
starat. Po celý školní rok 2003/2004 za námi přicházely studentky
Střední zdravotnické školy Kroměříž s připravenými příběhy,
vyprávěními i praktickými činnostmi, aby nás seznamovaly
s obsahem tohoto programu.
Děti si z každého setkání odnášely spoustu nových poznatků o
tom, jak se o své zuby mají starat, jak se správně zuby čistí, jak
působí fluor na zubní sklovinu, poznávaly jednotlivé části chrupu
i názvy jednotlivých zoubků. Při každodenní péči o chrup nyní
mohou naše děti využít získaných vědomostí, dovedností a návyků.
Tento výukový program probíhá i letos a chtěli bychom v něm
pokračovat i v dalších letech.
Karla Jablunková, učitelka MŠ Zborovice

Lenka Sakařová

Blahopřejeme !

Krátce z činnosti Pionýra

V jednom z podzimních čísel Týdeníku
HIT Kroměřížska jsme si přečetli, že
Eva Šutová získala zlatou medaili v běhu
na 200m překážek a stala se tak mistryní
České
republiky
v této
atletické
disciplíně. Eva je žákyně sportovní třídy
ZŠ Slovan v Kroměříži a je členkou
lehkoatletického oddílu Kroměříž. Je
pracovitá, houževnatá, nevynechává
tréninky. Navíc skromná a zdvořilá.
Blahopřejeme k úspěchu a přejeme jí,
aby získala ještě více zlatých medailí ve
sportu a ve škole samé výborné.

§ průběžně probíhají úpravy na naší základně v Rajnochovicích (opravy
v chatkách, nátěr chatek, oprava střech, budování kuchyňky, úprava
okolí chatek a přilehlých prostor). Díky si zaslouží všichni, kteří
pomáhají (vedoucí Pionýra, rodiče, kamarádi,…)
§ v září opět zahájil svoji činnost oddíl Mláďata – schůzky se konají
každé úterý
§ již třetí víkend v září trávila dvacítka starších dětí na naší základně a
při „Výstupu na K2“ se určitě nikdo nudit nestihl
L..S.

Základní škola Zborovice

Koncem září se sešla rada školy, aby zhodnotila činnost školy za
Stejně jsme si mohli přečíst uplynulý školní rok. Zástupci obce, rodičů a pedagogického sboru
i o úspěších Zuzany Sakařové. vyslechli, posoudili a schválili Výroční zprávu ředitele o činnosti
Od září tohoto školního roku je školy za školní rok 2003/2004. Ve právě se konstatuje, že škola
žákyní
primy
Gymnázia hospodaří jako samostatný hospodářský subjekt čtvrtým rokem. Do
v Kroměříži.
Získala
několik školy docházelo v minulém školním roce 190 žáků ze Zborovic,
ocenění v soutěžích pěveckých, Medlova, Troubek-Zdislavic a Věžek. Průměrný počet žáků na třídu
literárních a výtvarných. Nejvíce
byl 21. Škola se musí jako v celém státě vypořádat s každoročním
si
cení
loňského
vítězství
úbytkem
dětí, který je způsoben jednak poklesem porodnosti (týká
v celostátní soutěži Brána jazyků
otevřená, kde soutěžila s prací se počátků školní docházky), jednak odchodem žáků na víceletá
Dopis Gabře a Málince. Letos, gymnázia po páté třídě, v neposlední řadě i odchodem žáků na
v sobotu
9.října
na
finále speciální školy. Několik dětí odešlo ze školy z důvodu dojíždění
oblastního kola Folk Country Veti rodičů za prací do města. Co nás mrzí je to, že pár dětí, zejména se
festivalu v Olomouci vítězila se slabším prospěchem, odešlo ze školy i na přání rodičů, kteří
svou vlastní písničkou Pár akordů. Na kytaru se doprovází sama. docházkou do jiné školy v okolí chtěli dítěti vylepšit prospěch. Nutno
I Zuzce přejeme hodně úspěchů, ať jí to zpívá a píše dál a na gymnáziu podotknout, že se takové vylepšení zpravidla nekoná… Každá, tedy
se jí líbí.
i naše škola, je vázána učebním plánem a osnovami a představa,
M.Neckařová že nároky na dítě jsou jinde mírnější, je ve většině případů naivní.
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Navíc mám dojem, že důvody slabšího prospěchu nejsou v přístupu jednotlivých učitelů, ale většinou v samotných
dětech a důslednosti rodičů a jejich představách o školní a domácí práci. Negativním dopadem přechodu nadaných
žáků po pátém ročníku je i to, že se průměrná úroveň třídy zhoršuje a klesá počet dětí, které se mohou zapojovat
do olympiád a jiných vědomostních soutěží.
V posledních dvou letech se vyrovnává počet vyučovacích hodin na druhém stupni v týdenní dotaci s nižším stupněm gymnázia. Tyto hodiny
jsme ve škole vymezili k posílení nedostatečné hodinové dotace některých naukových předmětů, např. dějepisu, zeměpisu a základů rýsování.
Se zvýšením počtu hodin se projevila nutnost přesunout některé výchovné předměty do odpoledních hodin. Jedná se převážně o tělocvik
a nepovinné předměty, např. práce s počítačem.
Další bod jednání rady školy se týkal stravování. Škola má školní jídelnu, kde se vaří nejen pro žáky, ale také se zde připravuje strava pro
mateřskou školu a pro penzion. V minulém školním roce se objevili ojedinělé připomínky ke kvalitě a množství stravy. Vedení školy všechny tyto
připomínky bere vážně a uložilo vedoucí školní jídelny stav řešit ke spokojenosti všech strávníků. Září ukázalo zřetelný posun k lepšímu. Nutno
však vzít v úvahu, že škola vaří v první řadě pro dětské strávníky a za omezené prostředky a v ojedinělých případech strava nemusí každému
chutnat. Ve stravování došlo i k dalším opatřením. Z bezpečnostních důvodů nevybírá školní jídelna za stravenky hotovost, ale uložila
strávníkům platit dopředu jídlo na účet či složenkou na poště. Tato praxe je zcela běžná ve většině školních jídelen a věřím, že strávníci to
pochopili a brzy si na nový systém zvyknou. Vydávání čipů a elektronické objednávky jídel jsou pro naši organizaci zatím finančně nedostupné.
Pedagogický sbor v naší škole je dlouhodobě stabilizovaný. K datu zahájení tohoto školního roku nedošlo k žádným změnám. Všichni
pedagogičtí pracovníci se snaží odevzdat dětem maximum ze svého umu, žáci se slabším prospěchem mají dveře otevřeny do různých
doučovacích aktivit. Zabýváme se i žáky s poruchami učení. Jiná věc je, zda tito žáci mají zájem se doučovat, zdokonalovat. Odrazem jejich
snahy je často špatná docházka do zmíněných hodin, se kterou se potýkáme neustále.
Dalším nadstandardem pro děti je činnost celé řady zájmových kroužků. Neustále hledáme spektrum aktivit, které by děti zaujaly. Ve vedení
kroužků se angažují i někteří rodiče, za což jim patří dík. Rádi přivítáme další nabídky ze strany rodičů i podle zájmu dětí.
Ve školním roce 2004/2005 nastoupilo do školy 23 prvňáčků. Netradičním slavnostním přivítáním 1.září jim začala povinná školní docházka
a velká změna v životním rytmu. Podle paní učitelky Spálovské je první třída šikovná, ukázněná a pracovitá. Věřím, že tomu tak bude i v dalším
období a rozvine se kvalitní spolupráce mezi rodiči a školou. Dětem je třeba v prvních školáckých krůčcích doma vydatně pomoci. Prvňáček, ale
i žák vyššího ročníku, není většinou schopen samostatné přípravy. Žádáme i touto formou rodiče o bližší spolupráci, důslednější kontrolu
výsledků domácí přípravy do školy. V dnešních poměrech již nestačí, co děti ve škole vyslechnou (a dříve to stačilo zpravidla jen
nejnadanějším…), je třeba i domácí píle a přípravy ke zvládnutí školních povinností. Cílem nás všech je aktivní, dobře připravený žák, schopný
samostatného uvažování, který se nebojí vlastního názoru a dělá radost svým učitelům a hlavně rodičům.
Ukončením 9. třídy opustilo školu 23 absolventů. V převážné většině pokračují v dalším vzdělávání tam, kde si to sami vybrali. Z ohlasů rodičů
v dalším období i z minulých let víme, že absolventi zborovické školy většinou (pokud neměli problémy již na ZŠ) nemají při dalším studiu
vážnější potíže, jsou dobře připraveni. To nám jistě dělá radost a povzbuzuje to všechny učitele v jejich nelehké práci. Na tomto místě musím
poděkovat zvláště těm učitelům, kteří se o přípravu žáků v posledních ročnících starají, důsledně a cílevědomě je připravují k přechodu
na střední školy. Jde především o zkušenou výchovnou poradkyni Mgr.Hanákovou, pana učitele Vašáka, který zastává pozici preventisty
sociálně patologických jevů a samozřejmě vyučující stěžejních předmětů – matematiky a českého jazyka.
Na závěr školního roku na společném shromáždění dětí, učitelů a zástupců obcí byly naše snahy vyhodnoceny, nejlepší žáci byli veřejně
oceněni a již byl vyhlášen nejlepší žák školy, který byl odměněn titulem „čestný žák“ a zapsán do školní kroniky.
Za další významnou aktivitu lze považovat oživení tradice spolupráce s dětmi v družební škole na Slovensku. Po deseti letech jsme vzkřísili
přátelské vztahy se školou v Tesarských Mlýňanech. Družební školu navštívilo 40 dětí se svými pedagogy. Přátelé na Slovensku pro nás
připravili bohatý program. Bylo nastartováno mnoho přátelství mezi dětmi. Kontakt jim umožňuje například školní připojení k Internetu,
dopisování atp. V tomto školním roce přijedou slovenské děti k nám do Zborovic a na nás leží úkol se na vzácnou návštěvu připravit ke
spokojenosti všech.
Na závěr bych se chtěl zmínit o možnostech modernizace materiálního vybavení školy. Díky velmi dobré spolupráci s obcí se nám postupně
daří vybavovat školu novým nábytkem, modernizovat zastaralé, normám nevyhovující a dosluhující vybavení školní kuchyně, provádět nezbytné
opravy na budově školy (oprava střechy, nátěry oken). V rámci rozpočtu vybavujeme i kabinety a učebny novými pomůckami, učebnicemi
a učebními texty.
Tolik krátké zamyšlení nad minulým školním rokem a nad rokem nastávajícím. Ne vše se nám ve škole podařilo podle našich představ, celkový
dojem z uplynulého školního roku je však příznivý. Do budoucna máme i my ve škole veliký úkol, spojený s realizací nového systému našeho
školství. Čeká nás mnoho nekončící práce a já doufám, že se k ní kladně postaví nejen všichni zaměstnanci školy, ale i celá rodičovská
veřejnost. V první řadě nám jde o řádnou výchovu a dobré vzdělávání našich dětí.

ZŠ Zborovice

Mgr.P. Justin, ředitel ZŠ Zborovice

Kronika farnosti Zborovice - církev
římsko katolická
Pamětní kniha kostela a fary ve Zborovicích je založena v roce 1897
panem farářem Tomášem Kohoutkem a každoročně doplňována až do
dneška. Je v ní uveden seznam farářů od znovuzřízení samostatné
fary v r. 1737. Od této doby dodnes zde sloužilo 22 farářů. Kronikář se
zmiňuje o farnosti zpětně do r. 1374, kdy je o faře ve Zborovicích první
zmínka v zemských deskách v Olomouci. Farní budova byla postavena
v roce 1737 na místě dřívější fary. Byla přízemní, první patro bylo
přistavěno v r. 1802.
1846 - při velkém požáru vyhořel kostel, fara a mnoho domů,
roztavily se i zvony, nové byly pořízeny v r. 1855-76
1859 - na cestě k Nětčicím byl pruskou hlídkou zabit zdejší farář
P.Bayer
1900 - posvěcen železný kříž u Medlova
1909 - zavedeno elektrické osvětlení v kostele
1913 - pořízen hlavní mramorový oltář
1915 - v 1.svět.válce sebrány zvony, jeden největší 350 kg
později vrácen
1918 - uzákoněna platnost církevních i civilních sňatků,
odhlasován zákon, že kněz nesmí z kazatelny kritizovat žádné
vládní nařízení a provozovat politiku pod trestem vězení
1919 - 29.7. se nechali pokřtít dr.J.Friess a jeho manželka
Eugenie, jejich syn Hans byl pokřtěn v r.1915
1920 - skupina kněží začala prosazovat reformy v řecko katolické církvi, byla zakládána Církev československá, do které
vstoupili téměř všichni členové Sokola a mnoho mladých. Působil
zde krátkou dobu Matěj Pavlík, kněz Psychiatrické léčebny v
Kroměříži, který se později stal biskupem, potom přestoupil do
církve pravoslavné (poznámka: je to pozdější biskup Gorazd
z pražského kostela, kde se ukrývali parašutisté po atentátu na
Heydricha v roce 1942). Jedním ze zakladatelů nové církve byl i
zdejší kaplan Karel Pavlík. Kvůli sporům obou církví o kostel a
-

faru byl v 1921 kostel dočasně uzavřen, církevní obřady se
nějaký čas konaly v Medlově.
1921 - založen spolek Orel
1922 - pořízeny dva nové zvony, z toho jeden dr.Hansem
Friessem na počest jeho zemřelého otce
1927 - posvěcen nový kamenný kříž u cesty k Medlovu
1929 - tisícileté výročí smrti sv.Václava, ve všech farnostech se
konaly církevní a orelské slavnosti. Při opravě kostela byla
otevřena báň ve věži, prohlédnuty uložené památky a listina,
které tam byly vloženy v r.1890. Byla připojena nová listina,
mince, známky aj., krabice byla zaletována a vrácena zpět
1932 - byly zřízeny dva menší boční oltáře sv.Terezie
a blahoslaveného Jana Sarkandra
1934 - navštívil farnost arcibiskup dr. Prečan
1942 - byly odebrány zvony, v r.1945 byl největší vrácen.
V pamětní knize jsou každý rok podrobně popisovány opravy
kostela, pořizování kostelního vybavení, ale i společenský
a politický život v obcích, klimatické podmínky, situace ve škole
aj. Doba druhé světové války je líčena panem farářem Seidlerem
velmi vlastenecky, což bylo od něho v tu dobu dosti odvážné.
Hlavní údaje o kostele byly uvedeny v minulých Zpravodajích.
J.Vysloužil, farář církve římsko katolické

Oce nění v ěřících
V katedrále sv. Václava v Olomouci přijímá
Jan Graubner každý rok několik věřících z každé
farnosti. Jsou odměněni diplomem a medailí za
nezištnou pomoc církvi a kostelu, zdobení kostela,
úklid, účast v kostelním sboru aj. Ze zdejší
farnosti byly letos mezi oceněnými paní Anna
Churá ze Zborovic a paní Marie Dostálová
z Troubek.

arcibiskup

K.K.
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Osobnosti Zborovic
Další výraznou osobností v obci byl Bohuslav Mrhálek .
Narodil se 22.června 1926 ve Zlámance. Díky této podpoře byly zakoupeny látky a
Jeho otec Josef Mrhálek byl ustanoven ušity blankytně modré šaty pro všechny
řídícím učitelem na obecné škole členky souboru. Bylo nás 30 děvčat.
V r.1959 přešel pan Mrhálek z národní na
ve Zborovicích a tak se sem rodina
přistěhovala. Bohuslav absolvoval Učitelský střední školu. V r.1960 založil 60-ti členný
ústav v Kroměříži, po studiu byl ustanoven smíšený čtyřhlasý sbor Zborovanka. I s ním
učitelem na Hlučínsku. Po absolvování se zúčastnil mnoha vystoupení a soutěží.
základní vojenské služby zůstal na vojně Přivítali jsme tenkrát ve Zborovicích i jiná
jako délesloužící v hodnosti kapitána. pěvecká tělesa. Zvláště působivé bylo
Ve Zborovicích se oženil a se svou vystoupení Pěveckého sboru moravských
pod
taktovkou
Antonína
manželkou Ilonkou bydleli v domě učitelů
manželčiných rodičů (dnešní dům České Tučapského. Tenorové sólo zpíval tehdejší
pošty). Narodily se dvě děti - Bohuslav a učitel naší školy Jan Churý.
Zborovice
byly
zásluhou
učitele
Hana. V roce 1958 přišel B.Mrhálek učit na
Bohuslava Mrhálka známy svou kulturností
národní školu do Zborovic, učil 4. třídu.
Byl vedoucím hudebního odboru OPS, daleko za hranicemi okresu. Nacvičil
vedl dětský pěvecký kroužek. V r.1958 i několik operet: se žáky školy operetu
založil a vedl dívčí pěvecký sbor Kukačky, s dospělými Podskalák, Zbojník
Zborovčanka. Studoval dálkově český jazyk Ondráš, Lumpacivagabundus aj.
V r.1964 se stal pan Mrhálek zástupcem
a hudební výchovu na 2.stupeň tehdejší
Osmileté střední školy. S dívčím sborem ředitele školy a v letech 1966 - 1970 byl
dokázal nacvičit trojhlasé i čtyřhlasé sbory jmenován ředitelem školy ve Zborovicích.
a zvítězit na mnoha pěveckých a V r.1970 byl z politických důvodů zproštěn
hudebních přehlídkách, např. ve Zlíně, funkce ředitele a ustanoven ředitelem
Uherském Hradišti, Praze aj. Dívčí sbor 3.základní školy v Kroměříži. Již za měsíc
vystupoval na všech oslavách a kulturních mu bylo oznámeno, že do funkce ředitele
akcích v obci a okolí. Soubor měl podporu nebyl rozhodnutím OV KSČ schválen.
v Závodním klubu Pilana a hlavně Působil potom rok na Komenského škole
jako zástupce ředitele, později jako řadový
v předsedovi klubu panu Karlu Skácelovi.

učitel. I zde vedl hudební a pěvecké
soubory. Po odchodu do důchodu pracoval
v hudebním archivu Státního zámku
v Kroměříži. Zde objevil některá dosud
neznámá díla Antonína Vejvanovského.
Pro výuku českého jazyka sestavil grafické
větné rozbory.
Jako učitel byl velmi oblíben. Pomáhal
sociálně slabším žákům, vedl žáky lásce k
vlasti, k pravému vlastenectví, učil je lásce
k hudbě, z budovy školy se často nesl
zpěv žáků doprovázený hrou na klavír.Celý
jeho život byl naplněn hudbou. K jeho
láskám patřila hra na violoncello, klavír a
varhany, učil i hru na housle. Účinkoval při
svatebních obřadech a vítání občánků na
MNV. Byl pozorný manžel a milující otec.
Ve své chatce na zahradě za starou
cihelnou trávil hodně času v přírodě
s přáteli myslivci.
Všichni jeho žáci, kolegové a kamarádi
na něj rádi vzpomínají. Přes všechnu jeho
záslužnou činnost mu politická situace
v obci po roce 1968 nepřála. To velmi těžce
nesl, ale svými myšlenkami nikoho
nezatěžoval.
Zemřel 24.prosince 1991 po krátké těžké
nemoci.
M.Neckařová

Rozhledna na Brdě
Ve čtvrtek 28.října 2004 - ve státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, byla
na nejvyšším bodě Chřibských vrchů Brdě (587 m n. m.) slavnostně otevřena nová nejvyšší kamenná rozhledna
na Moravě. Tato rozhledna byla postavena z podnětu Klubu českých turistů, za podpory Zlínského kraje
a mikroregionu Chřiby. Stala se pro nás krajinnou dominantou při pohledu na jihovýchodní zelené kopce Chřibů.
Rozhled ze 23 m vysoké věže, připomínající mořský maják, je v případě dobré viditelnosti úžasný.
Slavnostního otevření rozhledny se účastnilo mnoho významných hostů – olomoucký arcibiskup Jan Graubner,
hejtman Zlínského kraje František Slavík, starosta Kroměříže Petr Dvořáček, starosta Chropyně František Hrabal
a starostové okolních obcí. Naši obec zastoupili starosta V.Hanák a místostarosta MUDr.V.Řezáč.
Brdská věž zvyšuje turistickou atraktivitu našeho regionu a přitáhne jistě nejen výletníky zdaleka, ale vyláká
i Vás na příjemnou nenáročnou procházku nejbližší chráněnou krajinnou oblastí.
V.Hanák
Rozhledna na Brdě

Kronika Medlova

dřínovského 45 měřic. Výdělkové poměry se lepšily, v obci je
pořádáno hodně zábav, výletů a divadel.
V r.1923 jsou vysázeny Kopaniny třešněmi.
V r.1924 byla provedena parcelace, pro Medlov celkem 317
měřic od velkostatku Dřínov, Zborovice a Věžky.
V r.1927 navštěvovalo obecnou a měšťanskou školu ve
Zborovicích 55 dětí z Medlova.
V r. 1928 při 10.výročí republiky přijel do Kroměříže
T.G.Masaryk, vítání se zúčastnili i občané Medlova.

(pokračování z č.4)

Medlov spadal pod obecní správu Zborovic, až v r.1863 byl
povýšen na samostatnou obec. Prvním starostou byl
František Ševeček z č.10. Politicky ještě tehdy občané rozděleni
nebyli, ale už se tvořily podklady pro příští stranu lidovou, část
občanů byla orientována socialisticky. Proti sobě se občané
nestavěli tak, jako potom v době poválečné. Po vypuknutí
1.světové války byla vyhlášena mobilizace a konaly se ještě
dodatečné odvody. Z Medlova narukovalo celkem 83 mužů, z toho
12 padlo. Stojí za zmínku, že z č.36 narukovalo všech 7 synů Jana
Frkala a všichni se vrátili. Po válce se vrátili vojáci, zajatci
(v Rusku bylo zajato 12 občanů) a legionáři, kteří byli zvláště
velmi vítáni - italští legionáři (K.Adamík, F.Přikryl, B.Frkal,
F.Pečínka), ruští (A.Spáčil, A.Doležel, J.Kočař, I.Šubčík) a italský
domobranec Josef Lehkoživ. Během války velmi zpustlo
hospodářství - nedostatek pracovních sil, vysoké dodávky obilí
i dobytka, které byly mnohdy krutě vymáhány pomocí vojska.
Konec války byl slaven ve Zborovicích lampiónovým průvodem.
Byly ustavovány národní výbory, prvním
předsedou byl
Ant. Zapletal z č.2, členové NV zastupovali rolníky, domkaře
a dělníky. Činnost NV skončila v r.1919, kdy se konaly první volby.
Těch se již účastnily politické strany lidová a občanská. Prvním
starostou byl zvolen František Ševeček .
Aby se odpomohlo nouzi na venkově, bylo nařízeno
velkostatkům dát určité procento půdy občanům do nájmu –
Medlov dostal od dřínovského velkostatku 100 měřic.
V r. 1920 začaly církevní třenice. Po založení církve čsl. ve
Zborovicích vstoupilo do ní 51 medlovských občanů. V tomto roce
bylo provedeno sčítání lidu: Medlov čítal 74 domů a 384 lidí.
Hodně dělníků, hlavně zedníků, začalo jezdit za prací na Místecko
a Ostravsko.
Podle zákona z r.1919 začali zemědělci vykupovat pole, která
měli v dlouhodobém nájmu od velkostatků, zborovického 33 měřic,

(pokračování v č.6.)

A.Machourková

Sběr starého železa
V naší obci je dlouholetou tradicí, že občané přispívají
nevýdělečným organizacím „malou troškou do mlýna“ při sběru
starého železa. Organizátoři vyhlásí termín a ti, kdo chtějí a mají
co poskytnout, připraví svůj šrot k odvozu. Vždy vše probíhalo
hladce. Při posledních dvou sběrových akcích ale nejdříve na jaře
hasičům , pak v září pionýrům zbyly málem jen oči pro pláč. Kdosi
byl „chytřejší a rychlejší“ – přichystaný kov z valné části obce
skončil pod rouškou tmy v tajemných rukou. Ranní překvapení
čekalo oficiální sběrače a také mnohé přispěvatele.
Co s tím? Železný šrot nebude přece celou noc hlídat policie!
Tak si příště necháme vše za dveřmi a teprve až „ti správní“
pojedou kolem, vyrukujeme se svým rezivým pokladem ven…?
V.H.

„Obecní“ ztráty a nálezy
Pracovníci Obecní úřadu Zborovice dávají na vědomí, že se
v kanceláři OÚ nachází několik nalezených svazků klíčů. Poctiví
nálezci klíče na obec přinesou, ale majitele ztracených klíčů ani
nenapadne se po nich na OÚ zeptat. Nálezcům děkujeme.
Pokud patříte mezi ztrácející, přijďte se na obec informovat, zda
Vámi postrádaný předmět neleží u nás mezi ostatními nálezy.
V.H.
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Den veteránů ve Zborovicích a v Medlově.
„Den veteránů“ je věnován veteránům živým i mrtvým a to ze všech válečných
konfliktů světa. Tento den je spojen s 11.listopadem 1918, kdy bylo podepsáno
příměří v lesíku u francouzského Compiegne a skončila 1.světová válka. V ČR se den
veteránů slavil za první republiky, během 2.světové války byly oslavy přerušeny a po
roce 1948 svátek u nás upadl v zapomnění. Od roku 2000 se na popud Armády ČR
konají vzpomínkové akce, které připomínají tradice československých legionářů
z 1.světové války, ale i bojovníků různých front 2.svět.války a veteránů novodobějších
válečných konfliktů. V roce 2002 byl přijat zákon o válečných veteránech, jehož
podstatnou součástí je i pasáž o Dnu veteránů.
Ve Zborovicích jsme vzpomněli Den veteránů v loňském i letošním roce a to
vzpomínkovou akcí se žáky 9.ročníku ZŠ Zborovice a položením květin u pomníků
padlých ve Zborovicích i v Medlově.
V.Hanák

Kladení věnců u pomníku ve Zborovicích

Český zahrádkářský svaz Zborovice - Medlov
V období od dubna do září 2004 se
činnost zahrádkářů zaměřila na údržbu
budovy moštárny pro zajištění služeb –
moštování a vaření povidel. Vedle prací na
zahrádkách se členové věnovali také
činnostem, zajišťujícím plnění závěrů
přijatých na poslední výroční schůzi.
Nyní podrobnější seznámení s tím, co
jsme za uplynulý rok dělali.
V průběhu měsíců dubna a května jsme
provedli na moštárně nátěry oken včetně
umytí. V červnu se provedl nátěr některých
zařízení (drtič, lis, konstrukce na kotli) a
vybílení místností, kde je umístěna
vodárna a WC. Byl proveden úklid po
těchto pracích. Bylo zajištěno sečení trávy
kolem moštárny za pomoci pana Prachaře
(děkujeme!) a sušení sena. V dubnu na
své schůzi projednal výbor vedle
organizačních záležitostí i návrh na
uspořádání zájezdu do Mikulova, ten se
nakonec pro malý zájem občanů
neuskutečnil. V srpnu projednal výbor
zajištění moštování a vaření povidel včetně

stanovení cen za tyto služby. Po
projednání bylo rozhodnuto zúčastnit se v
září se svými výpěstky okresní výstavy
ovoce, zeleniny a květin v Kroměříži.
Projednány byly rovněž závěry z porady
předsedů ZO ČZS v Kroměříži ze dne
4.6.2004.
Za aktivní účast všech našich členů
a některých
občanů
Zborovic
na
zahrádkářské výstavě v Kroměříži všem
srdečně děkujeme, svými příspěvky
přispěli k vysoké úrovni výstavy v okresním
měřítku a k dobré propagaci zahrádkářů
Zborovic a Medlova. Na výstavě bylo na
600 výpěstků a vzorků, bylo zaznamenáno
474 platících návštěvníků a při účasti
neplatící mládeže lze odhadnout, že
celkem výstavu navštívilo na 660 lidí.
Vystavovali zahrádkáři ZO ČSZ Kroměříž,
Hulín, Chropyně, Chvalčov, Jarohněvice,
Míškovice, Morkovice, Trávník, Žalkovice,
Zborovice – Medlov i organizace Ovocný
sad Jazer Jarohněvice, Zahradnictví
Kohout Kvasice, Ovocnářská školka

Litenčice, ČSV Holešov (Český svaz
včelařů), OU Lindovka Kroměříž – obor
zahradnictví a pan M.Vrána ze Zborovic se
svými výpěstky angreštů rezistentních proti
americkému padlí. Ze ZO ČSZ Zborovice –
Medlov se zúčastnili: J.Šmíd, J.Jedlička,
L.Vyskočil,
P.Tomeček,
S.Kucián,
V.Vácha, M.Neckař a M.Jelínek a junior
Jiří Bobek s výpěstky dědy p.Brablíka.
Všem přejeme, aby jim zahrádkářství
nadále dělalo radost a přinášelo užitek,
junioru našich řad Jirkovi pak aby se mu
zahradničení s dědou líbilo i nadále.
K výčtu činností lze uvést, že v září byl
vybrán nájem ze zahrádek, které mají
členové v užívání, zahájeno moštování
ovoce a vaření povidel. Byla provedena
příprava na objednání sadbových brambor
s dodáním na podzim 2004.
Do závěru roku přejeme členům, aby
v pohodě zvládli všechny podzimní práce a
ve zdraví se připravili na rok 2005.
Ing.V.Vácha, ZO ČSZ Zborovice – Medlov

Kompostování bioodpadu – přidejte se i Vy
Kuchyňský bioodpad je plný vody, hustý, často mastný. Kombinuje
se s objemným a suchým materiálem (sláma, drcené větve apod.),
který zabrání hnilobě. Na kompost přitom nepatří mléčné výrobky
a odpady z masa – zbytky potravin pečlivě třídíme. Kompost
s kuchyňským odpadem se musí často promíchávat. Je pak ale velmi
vydatný.
Do kompostu se pro zvýšení jeho kvality přidávají:
§ půda (obsahuje mikroorganizmy napomáhající rozkladu, chladí
zahřívající se kompostovanou směs, váže zápach, ovlivňuje
hospodaření s vodou)
§ očkovací kompost (přidání zralého kompostu do nově zakládané
kompostovací kopky rychle odstartuje celý proces kompostování)
§ kompostovací přísady (chemické látky dodávané pro obohacení
živinami a stopovými prvky, pro urychlení procesu, pro zmenšení
zápachu, pro snížení kyselosti, pro odstranění chorob vstupního
materiálu)

Stále narůstající poplatky za odvoz a likvidaci domovního odpadu,
množství černých skládek, dusivý dým vznášející se na jaře i na
podzim nad zahrádkami při pálení listů, větví
a suché trávy,
nebezpečnost obvyklých způsobů likvidace odpadu na skládkách a ve
spalovnách, kde vznikají skládkové plyny a vysoce toxické dioxiny. Ale
i nedostatek organické hmoty a nezdravá půda. To je jen několik
důvodů, proč bychom měli začít pomýšlet na třídění odpadu
a kompostování jeho biologických složek.
Co kompostovat?
Kompostovat se dá až na malé výjimky všechen biologický odpad.
Strukturu kompostu a jeho vlhkost udržuje drcené nebo drobně
posekané dřevo. Ty lze využít i k tzv. mulčování. Listí je nutno
nejdříve nechat rozložit přes zimu v kupce. Na jaře se pak může
míchat s pokosenou trávou. Některé listí je kyselejší, to ale
neznamená, že se kompostovat nedá. Lze jej neutralizovat. Sekačkou
nadrobno rozsekaná tráva obsahuje mnoho vody, to ztěžuje rozklad,
proto se v kompostu míchá s pevnějším materiálem. Chceme-li
kompostovat trávu, je lépe sekat ji za sucha.

(pokračování v č.6)
V.H. (vybráno z www.biom.cz, autor B.Moňok)

Poděkování za úklid

A zase ti pejsci…

Zastupitelstvo obce děkuje Všem občanům
Zborovic a Medlova, kteří se zapojili do úklidu
veřejných ploch (zeleně, chodníků, okrajů cest)
a přispěli tak k pěknému vzhledu našich obcí.
Nastupuje zimní období a s ním i úklid chodníků
od sněhu. Věříme že zimního přídělu práce se
občané obou obcí úspěšně zhostí . Děkujeme!

Vyzývat majitele psů, aby si zabezpečili své „miláčky“ a zabránili jim ve volném
pobíhání po obci je asi zbytečné (klasik by řekl: jako hrách na stěnu házet).
Ale přesto je tu jeden příklad ze Zborovic:
Údajně hodný a poslušný, velký, bílý pes i přes několikanásobné upozorňování
majitelů dál volně pobíhal okolo školy. Vyhlédl si malou žákyni, kterou napadl, ale
naštěstí jen lehce zranil. Po ošetření lékařem byl Policií ČR sepsán protokol.
V následujícím přestupkovém řízení ponesou důsledky jednání psa jeho majitelé.
Proto žádám majitele psů, aby dodržovali vyhlášku Obce Zborovice č.02/2001.

V.H.

V.Hanák

Na kolo jen s přilbou
I letos se obec Zborovice zapojila do široké komunální kampaně k propagaci nošení cyklistických přileb mezi cyklisty do 15 let. Byly
zakoupeny propagační materiály, dětem Mateřské školy a Základní školy Zborovice byly věnovány slevové kupony na nákup přileb.
Součástí kampaně byly i drobné odměny - vitamíny nebo signální cyklistická světla pro děti, které při jízdě na kole přilbu užívají.
Chtěl bych vyzvat rodiče malých cyklistů, aby preventivně vybavili své děti přilbami. Cyklista mladší patnácti let je ze zákona povinen
použít ochrannou přilbu schváleného typu (Zákon č.361/2000 Sb.) Zároveň upozorňuji rodiče malých cyklistů, že děti se bez doprovodu
dospělého dle zákona nesmí pohybovat na vozovce určené pro motorová vozidla. Více informací naleznete
na www.nakolojensprilbou.cz .
V.Hanák
Vydává OÚ Zborovice.
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