Kontrolní komise a její činnost

Zpráva finančního výboru
Obecního úřadu Zborovice
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Zborovice
ze dne 26.2.2004 schválilo zastupitelstvo zprávu
o hospodaření obce za rok 2003 a návrh rozpočtu na
rok 2004.
Rozpočet na rok 2003:
Příjmy:
Výdaje:
Plán

18 724 000,00 Kč 18 724 000,00 Kč

Skutečnost 19 327 094,89 Kč 18 068 227,25 Kč
Tj. v %
103,22%
96,48%
Hospodaření obce bylo schváleno jako vyrovnané.
Rozpočet obce na rok 2004:
Vlastní příjmy:
11 920 000 Kč
Neinvest. ze státního rozpočtu:
101 000 Kč
Neinvest. dotace školy:
7 585 000 Kč
Neinvest. dotace od obcí:
121 000 Kč
Invest. dotace od SFŽP:
6 785 000 Kč
Příjmy celkem:
26 813 100 Kč
Dlouhodobá půjčka:
4 071 000 Kč
Příjmy celkem:
30 884 100 Kč
Výdaje:
Rozpočtové výdaje celkem
30 884 100 Kč
Plánované výdaje na rok 2004:
Rekultivace skládky Srnov
14 350 000 Kč
Provoz ZŠ a MŠ
9 423 000 Kč
Další výdaje: obec přispívá na tělovýchovnou a kulturní
činnost v obci, chod požární ochrany, místní knihovnu
dle schváleného rozpočtu obce.
Miroslav Pecina, předseda finančního výboru

Rozpočet obce
Na zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2004 byl schválen
navržený rozpočet obce ve výši 30 844 100 Kč. Podstatnou
část tohoto rozpočtu (7 585 090 Kč) tvoří mzdy pro MŠ a ZŠ.
Na rekultivaci skládky Srnov je vyčleněno 14 350 000 Kč.
Mimo běžné pracovní výdaje je v rozpočtu počítáno
s výstavbou chodníku v ulici Sokolské, se zateplením domu
č.207, s opravami cest, s odkupem pozemků u hasičské
zbrojnice Medlov, hřiště Medlov aj.
Vítězslav Hanák, starosta obce

Rekultivace skládky na Srnově
Přípravné práce na akci rekultivace skládky tuhých
komunálních odpadů pokračují. V minulém roce proběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavby. Komisí byla vybrána a
zastupitelstvem obce schválena firma Rovina Hulín.
V současnosti probíhá řízení s majiteli pozemků na místě
skládky o povolení ke vstupu a povolení provedení
rekultivace. Na stavebním úřadu ve Zdounkách je podána
žádost o vydání stavebního povolení. Se Státním fondem
životního prostředí jednáme ve věci uzavření smlouvy
o půjčce. S Rovinou Hulín je smlouva uzavřena. Jak sami
vidíte (viz rozpočet obce), pozůstatek nešetrného zacházení
s přírodou v minulosti naši obec přijde draho…
-vh-
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Každé volební období zřizuje nové zastupitelstvo
v souladu se zákonem o obcích kontrolní a revizní
komisi. Zastupitelstvo pak zadává této komisi různé
revizní úkoly. Další činností kontrolní komise je
dohled nad
dodržováním obecních vyhlášek
vydaných minulými zastupitelstvy i tím současným.
Kontrolní
komise
má pět
členů,
jsou jimi
Ing.P.Šilhánek, Ing.M.Prachař, pan J.Štěpánek, pan
M.Kolár a předseda komise pan Kubánek.
K 20.březnu 2004 provedla kontrolní komise několik
revizí. První byla uskutečněna kontrola inventáře na
Obecním úřadě Zborovice při předávání funkce
starosty. Další kontrola proběhla v měsíci březnu
2003, kdy zastupitelstvo uložilo komisi úkol provést
kontrolu hospodaření a nakládání s budovami MŠ a
ZŠ ve Zborovicích.
V měsíci dubnu 2003
následovala kontrola dodržování bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v MŠ a ZŠ ve Zborovicích.
Současně s naší revizí probíhala i kontrola
dodržování pravidel BOZP prováděná revizní komisí
určenou ředitelem ZŠ.
Kontrola dodržování obecních vyhlášek, především
Vyhlášky č.03/2001 o místních poplatcích,
byla
provedena revizní komisí v září 2003.
Poslední kontrolu provedla komise v lednu tohoto
kalendářního roku. Předmětem kontroly byl veškerý
inventář na obecním úřadu, v základní škole a
v mateřské škole ve Zborovicích.
Zdeněk Kubánek, předseda kontrolního výboru

Knihovna Zborovice
Noc s Andersenem
Naše knihovna se přihlásila do celostátní akce „Noc
s Andersenem“. Tato akce se koná již několik let a
zapojují se do ní stovky knihoven. Knihovnice paní
I.Růžičková bude s dětmi od večera do rána číst
pohádky, hrát různé hry a
soutěže, brouzdat po Internetu.
Akce je organizačně výborně
připravena, nemusíte se o své
děti bát, bude o ně dobře
postaráno.
Celá akce je zaměřena na to,
aby se zvyšoval zájem dětí o
četbu.

Anketa
Dne 1.března 2004 začala celostátní akce „MOJE
KNIHA“ organizovaná Národní knihovnou ČR . Končí
v září 2004. Anketní formou bude zjišťována
nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky. Do
akce se zapojí obě naše knihovny. Hlasovat můžete
lístkem v knihovně nebo přes Internet na adrese
www.mojekniha.cz.
Ivana Růžičková, knihovnice MK Zborovice

30 let Mateřské školy Zborovice
V letošním roce připravuje MŠ Zborovice oslavy 30 let
otevření nové budovy mateřské školy v Sokolské ulici č.352.
Oslavy se uskuteční 8.května 2004 formou dne otevřených
dveří s prohlídkou současných prostor mateřské školy,
výstavkou dětských prací a tvořivosti a uspořádáním školní
akademie.
Přijďte se podívat a zavzpomínat. Vždyť datem založení
Mateřské školy Zborovice je 1.únor 1950!
Hana Klabalová, ředitelka MŠ

30 let provozu budovy MŠ Zborovice
Nová budova MŠ Zborovice v Sokolské ulici byla slavnostně
otevřena 8.září 1974. Do tříd bylo zapsáno celkem 68 dětí.
Provoz postupně v následujících letech zajišťovalo 9
pracovnic:
6 pedagogických a 3 provozní. Mateřská škola měla i vlastní
kuchyni, která byla pro děti přínosem. Celkovými změnami
ve společnosti v roce 1989 došlo i k provozním změnám
v naší mateřské škole. Počet dětí mírně klesl, školní kuchyně
byla zrušena a strava se začala dovážet ze ŠJ ZŠ Zborovice.
Provoz začaly zajišťovat 4 pedagogické a 1 provozní
pracovnice.
Od roku 1990 bylo nutno investovat mnoho finančních
prostředků do nového vybavení a zařízení tříd (nový nábytek,
židle, stoly, pomůcky, materiál, sportovní náčiní a nářadí,
koberce, ložní soupravy, ...), aby vyhovovalo novým trendům
výchovy a vzdělávání dětí v předškolním věku. V roce 1997

začala plynofikace budovy MŠ firmou pana Šilhánka,
generální opravy odpadů a modernizaci sociálních zřízení
provedla firma VOTOP pana Olšiny v roce 1999. V září roku
2002 byla zbudována nová sedlová střecha a následující rok
v měsíci červenci byla vyměněna v I.poschodí budovy
všechna okna za nová – plastová. Stavební firma pana
Tomečka provedla odstranění školního výtahu a opravy
pískovišť. V interiéru budovy tedy došlo ke značným
změnám, které jsou jen ku prospěchu dětí. Pozadu však
zatím zůstáváme s vybavením a zařízením školní zahrady,
na kterou se budeme zaměřovat v následujících letech.
Věříme, že i do budoucna (i když od 1.1.2003 jsme právním
subjektem) si na nás náš zřizovatel, Obec Zborovice, vždycky
vzpomene.

Z činnosti MŠ Zborovice
2.12.2003 – „Tvořivé odpoledne rodičů s dětmi“
Blížící se vánoční svátky jsme přivítali společně stráveným
časem při výrobě vánoční ozdoby – byl to pohádkový měsíc
s hvězdičkami. Rodiče s dětmi vyráběli – obkreslovali, stříhali
a lepili při poslechu vánočních koled a zimních písní, někteří
si i zazpívali. Měsíce s hvězdičkami pak zdobily nejen okna,
ale i dětské pokojíčky.
5.12.2003 – „Mikulášská besídka“
Také naši mateřskou školku navštívili Mikuláš, čert a anděl.
Byla připravena Mikulášská besídka s nadílkou. Děti byly
překvapeny, co všechno Mikuláš o nich ví a slibovaly mu jen
samé dobré skutky. Celá akce byla zakončena písněmi a
tanečky.
17.12.2003 – „Vánoční besídka“
Na středeční předvánoční odpoledne se těšily nejen děti, ale i
jejich rodiče. Ve svém pečlivě připravovaném programu děti
předvedly a ukázaly co se již v mateřské škole od počátku
školního roku naučily. A věřte, bylo toho opravdu mnoho.
Přednášely, dramatizovaly známé veršované pohádky,
zpívaly zimní písně, koledy, tancovaly a rodiče je odměňovali
potleskem. Celou třídou se linula vůně
svíček, jehličí a hlavně vánočního
cukroví, které dětem napekly šikovné
ruce maminek. Radostně prožité chvíle
pak pokračovaly při výrobě vánočních
svícnů, kde se opět potvrdila šikovnost,
um a zručnost rodičů. Bylo těžké
vyhodnotit ten nejlepší, protože každý byl pěkný, krásný –
rostě originální.
Náladu, klid a pohodu umocňovala vánoční výzdoba celé
školy s vánočními stromečky, Betlémem, hudbou a koledami.
Poděkování patří všem rodičům, kteří v roli sponzorů přispěli
na dárky všem dětem.
Třída Berušky.
5.12.2003 – „Mikulášská besídka“
Adventní období nemusí pro děti znamenat jen těšení se na
dárky a na dobroty. I ony mohou přemýšlet, navrhovat a
objevovat radost z výsledků své aktivity. Měsíc prosinec jsme
zahájili mikulášskou besídkou, kdy za dětmi do MŠ přišla
nebeská a čertovská družina (spolupráce se zaměstnanci

ZŠ). Všemu předcházela vánoční výzdoba celé MŠ a hlavně
naší třídy, kdy nám pomáhali naši malí pomocníci – st říhali,
lepili a překládali. Všechny děti se posadily na židličky a
čekaly na to tajemné zacinkání mikulášského zvonečku. Ty
odvážnější přednesly básně a zazpívaly. Všem dětem pak
byla rozdána nadílka v podobě dárečků, které paní učitelky
vyrobily, finančně přispěli rodiče dětí. Mikulášská besídka se
vydařila, zůstaly nám z ní hezké vzpomínky a fotografie.
11.12.2003 – „Vánoční tvořivé odpoledne“
Na vánočním tvořivém odpoledni si děti společně s rodiči
vyráběly vánoční ozdoby na stromeček. Děti tvořícím rodičům
pomáhaly – přinášely materiál, obkreslovaly, snažily se lepit,
přidržovat, … Výsledek našeho společného snažení a tvoření
byl zdařilý. Průběžně si děti do MŠ přinášely napečené
krásně nazdobené perníčky a nechyběla ani perníková
chaloupka. Na vánočním tvořivém odpolední jsme si
uspořádali perníkovou výstavu. Sladká vůně nám vytvořila
atmosféru Vánoc.
15.12.2003 – „Vánoční koncert ZUŠ“
Za vánoční hudbou jsme se s dětmi vydali do zdounecké
Základní umělecké školy autobusem s panem Pecinou.
Koncert probíhal zábavně – děti poznávaly vánoční koledy,
hudební nástroje, hledaly odpovědi na zimní hádanky. Potkali
jsme se s kamarády, absolventy MŠ. Vánoční koncert se
nám jako každoročně velmi líbil.
16.12.2003 – „Vánoční besídka“
Toto odpoledne se sešlo v naší třídě mnoho rodičů,
sourozenců i prarodičů. Všichni shlédli živý Betlém. Příběh o
Ježíškově narození děti dobře znaly, nebyl jim vzdálený,
protože jsme s ním děti prostřednictvím Dětské bible
postupně seznamovaly. Vyrobily jsme si betlémskou hvězdu a
malé hvězdičky, využily jsme Polykarpovy stavebnice a do
sestavených jesliček jsme do sena uložily Ježíška – panenku.
Některé děti hrály biblické postavy – Josefa, Marii, pastevce,
tři krále a anděla, jiné představovaly zvířátka (ovečky, oslíka,
kravičku). Děti nemusely mluvit a předváděly celý příběh
pantomimickou hrou za doprovodu vánočních písní a koled.
Při tanečku „Broučci“ se dětem rozzářily lucerničky a zaleskla
se jim tykadélka, která si s rodiči doma vyrobily. Každý
jednotlivec přednesl zimní nebo vánoční báseň. V závěru
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besídky učitelky při zvuku vánočních koled
dětem předaly dárečky a přáníčka pro
rodiče.
Hračku
s pastelkami
a
omalovánkami opět platili každému dítěti
rodiče. Besídka byla dojemná a všechny
potěšila.
19.12.2003 – „Vánoční hlášení“
Před nástupem na zimní prázdniny děti
v pátek odpoledne přednesly pásmo básní
v místním rozhlase. Poděkovaly všem sponzorům, kteří
věnovali věcné a finanční dary pro MŠ. Všem spoluobčanům
popřály příjemné prožití vánočních svátků a hezký nový rok
2004.
Třída Koťátka

Pionýr Zborovice
Závěr uplynulého roku byl pro naši pionýrskou skupinu tak
trošku hektický. Jednou z velkých akcí, která je pořádána
koncem roku již několik let, jsou Mikulášské hrátky.Také
první prosincový víkend tomu nebylo jinak a tak se v místní
sokolovně tančilo, soutěžilo a hrálo. Poděkování za podporu
této akce bychom chtěli vyjádřit všem příznivcům Pionýra,
kteří i letos přispěli k jejímu zdárnému průběhu.
Až v úplném závěru roku pak začal ten opravdový kolotoč.
Naskytla se nám možnost zajistit pro děti jejich vlastní
základnu v Rajnochovicích. Obrovské pochopení jsme našli
u Obecního úřadu Zborovice, který zčásti vypomohl se
zajištěním financí na odkup chatek. Děkujeme! Začal nový
rok a už jsou naplánovány první pracovní akce, aby bylo
možno základnu začít na jaře užívat s dětmi.
Začátek kalendářního roku je ve znamení registrace – pro
rok 2004 je zatím registrováno 56 členů Pionýra a další se
ještě registrují nyní. Ve dnech 16.-18.ledna 2004 nás čtyři
děvčata reprezentovala v celostátním kole
soutěže
v sólovém zpěvu Pionýrský sedmikvítek, jejíž finále i letos
proběhlo v Praze-Bohnicích v Divadle Za Plotem. Za své
výkony si zaslouží Barča, Věrka i Zuzka jistě náš obdiv a
poděkování patří také Jirkovi Jablunkovi, který je doprovázel
na klavír.
V sobotu 21.února 2004 odjela tři družstva na republikové
finále ve vybíjené, které se letos konalo ve Valašském
Meziříčí. Úspěch, který se dostavil, byl nečekaný a o to víc
nás potěšil. V kategorii nejmladší děti (děti do 9 let) se naše
družstvo umístilo na 1.místě, v kategorii druhé (děti od 9 do
12 let) jsme se také stali držiteli pomyslných zlatých medailí,
ve třetí, nejstarší kategorii (do 15 let) naše družstvo obsadilo
krásné třetí místo. Poděkování za vzornou reprezentaci si
zaslouží všichni žáci bez rozdílu, ale naše díky také patří
vedení Základní škola ve Zborovicích, které nám umožňuje
využívat prostor školy (tělocvična, dílny, cvičná kuchyně, …)
pro práci s dětmi při specifických činnostech v rámci
pionýrské práce.
Jak je vidět ze stručného výčtu, činnost Pionýra ve
Zborovicích je různorodá a děti dosahují velmi dobrých
výsledků. Vážíme si podpory všech příznivců a věříme, že
nám svou přízeň zachovají i do budoucna.
Lenka Sakařová, Pionýr Zborovice

Drazí farníci!
Popeleční středou (letos byla 25.února) jsme vstoupili do
doby postní, která nás má připravit na svátky vzkříšení
našeho Pána Ježíše Krista. V tento den je naše čelo
označeno popelem a slyšíme slova: „Pamatuj, že jsi prach
a v prach se navrátíš“, nebo slova: „čiň pokání a věř
evangeliu“.
Živé kočičky a byly posvěceny vloni na Květnou
neděli. Nyní byly spáleny a zůstal z nich popel pro udílení
popelce. Je to známka pomíjivosti. Krása t ěchto prvních
květů vzala za své.
Japonský lékař Pavel Nagai prožil a přežil zničení
města Nagasaki atomovou bombou. Své zážitky popsal
v knize Zvony Nagasaki. Když se po výbuchu bomby
probral z omámení, šel hledat svou ženu. Jaké to však bylo
shledání! Našel jen hromádku bílého popele, byla doslova
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zpopelněna. Před chvílí ji viděl usměvavou, živou a nyní
měl před sebou jen hrst popele. A tu ho napadla myšlenka:
„To tedy jsme!“ To je tedy člověk! Doslova hrst popele.
Zastavme se u myšlenky: „Jakou cenu má člověk?“
Podle skladby lidského těla by byla cena člověka nepatrná.
Posuďte sami. Padesátikilový člověk obsahuje 32,5 kg
vody, 7,5 kg bílkovin, 6 kg tuku, 2,25 kg cukrů, 1,75 kg
minerálů (vápník, železo, fosfor, různé soli, …). A přesto je
člověk uměleckým dílem. Má neomezenou duši. Může
myslet, má cit, může milovat, může poznávat Boha…
Těmito schopnostmi převyšuje přírodu.
V osmém žalmu slyšíme slova: „Co je člověk, že na
něho myslíš, co je smrtelník, že se o něj staráš?“ Nebo
v 1 Kor 6,19 píše apoštol Pavel: „Nevíte, že vaše t ělo je
chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí?“
A tak doba postní má být pro nás dobou zamyšlení
se nad sebou. Nestačí nechat si nasypat popel na hlavu.
To bylo již za Izraelitů, ale také Egypťanů., Arabů, Řeků –
jako hluboké vyznání smutku. To by mohl být pouze vnější
čin. Prorok Joel nás vyzývá: „Obraťte se k Bohu celým
svým srdcem.“ Ne jenom popel, ne pouze vnější
půst.Snažme se Kristu říkat své ano a více s k Němu
přiblížit v modlitbě, v dobrých skutcích
a v půstu.
Nezapomínejme, že i doba postní musí v sobě obsahovat
něco radostného. Máme své denní osobní oběti přinášet
upřímně a dobrovolně z lásky ke Kristu ukřižovanému.
Potom to vše bude mít velikou cenu před Bohem a nám to
prospěje v našem životě.
Váš P. Bohumil Říha

Církev římskokatolická
ve Zborovicích
Farnost Zborovice tvoří tři obce: Zborovice, Medlov a
Troubky. Od l.7.2001 je také ze Zborovic spravována
farnost Litenčice (obce Litenčice, Kunkovice, Nítkovice a
Strabenice) a farnost Hoštice (obce Hoštice, Zdislavice a
Honětice). Dovoluji si předložit několik údajů o tom, co se
ve farnosti událo.
- V r.2003 bylo ve Zborovicích celkem 9 křtů
(v Litenčicích 2, v Hošticích 1).
- Sňatek nebyl žádný, pohřbů bylo 8 (v Litenčicích 3, v
Hošticích 4).
- U prvního svatého přijímání byly ve Zborovicích 2 děti
a v Litenčicích také 2.
- Ve zborovické škole navštěvuje hodiny náboženství 26
dětí, v Litenčicích 8.
- Přihlašování do náboženství 1. až 9.třída se
uskutečňuje pro další školní rok během měsíce
května. Přihlašují se pouze ti, kteří dosud
do náboženství nechodí. Bližší informace se dozvíte v
kostele o nedělích v květnu a ve farní vývěsce.
- V loňském roce byly dokončeny stavební práce po
demolici všech hospodářských budov.
- Každý rok jsou odměňováni farníci za nezištnou
pomoc církvi a kostelu, zdobení kostela, účast
v kostelním sboru, úklid a jiné potřebné práce. Toto
ocenění se koná slavnostně v katedrále sv.Václava
v Olomouci, kde v závěru mše sv. převezmou z rukou
otce arcibiskupa Jana Graubnera diplom a medaili.
Dne 10.května 2003 byli takto odměněni: z Medlova
pan Jan Urbánek, ze Zborovic paní Ilona Mlčoušková,
z Troubek manželé Hana a Jiří Hrabálkovi, z Litenčic
Pan Lumír Kolaja, a za dobrou výchovu svých 12 dětí
manželé Květa a ing.František Glacovi z Nítkovic.
V roce 2002 byla oceněna paní Františka Sedláková a
v r.2001 pan Svatoslav Prachař. Všem, kteří pomáhali
finančně i osobní účastí na opravách a akcích patří
poděkování.
v roce 2004 chceme dostavět zákristii u kaple
v Troubkách, dokončit opravu fasády u kaple
ve Strabenicích a upravit areál kolem nově
opraveného kostela v Hošticích.
P.Bohumil Vícha, farář ve Zborovicícch

Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Hasičský sbor i letos pokračuje ve své bohaté činnosti.
Sbor má tři družstva: mužů, dorostu a mladých hasičů
z řad dětí. Zúčastňujeme se různých soutěží
v hasičském sportu.
Soutěže:
- 15.května 2004 se bude konat první kolo soutěže
v požárním sportu okrsku Zborovice-Zdounky na hřišti

TJ Pilana Zborovice
- 10.července 2004 pořádá místní hasičský sbor soutěž
v požárním sportu na hřišti TJ Pilana – Memoriál
Martina Horáka a Josefa Pospíšila
Brigádnická činnost:
- březen 2004 – sběr starého železa
duben 2004 – úpravy uložení vodních hydrantů
pro potřeby zásahové jednotky v obci
jiná činnost bude prováděna podle požadavků
a potřeby OÚ Zborovice
Společensko-kulturní činnost:
21.února 2004 jsme pořádali již tradiční
„masopustní“ rej masek, vodění medvěda a
ostatkové posezení
v květnu 2004 se bude konat stavění a kácení
máje s posezením u harmoniky
27.srpna 2004 uspořádáme přátelské fotbalové
utkání ženatí-svobodní a hodovou zábavu
v prosinci
2004
připravíme
pro
děti
mikulášskou nadílku
Štefan Valigurský, SDH Zborovice

Český zahrádkářský svaz
Medlov

Bára a Anny v DD ve Vážanech

Canisterapie
Paní Marie Kaderková ze Zborovic chová doma dva střední
knírače pepř a sůl s rodokmenem. Je to matka (Alberta Petrof
Kni-York) slyšící na jméno Bára s dcerou (Adelina
z Kaderkova), která slyší na Anny. Jedná se o psyzáchranáře, oba zdobí tituly z významných soutěží, mimo jiné
i z Polska. Paní Kaderková má oba psy připravené pro
nasazení v záchranné brigádě Jihomoravského kraje.
Canisterapie je pomocná terapie, kde se využívá pozitivního
působení psa ke zlepšení zdravotního (fyzického a zejména
psychického) stavu klienta. Pro tuto terapii absolvovaly obě
fenky paní Kaderkové speciální zkoušky. Jejich majitelka
s nimi nezištně navštěvuje každých 14 dnů Domov důchodců
ve Vážanech, kde ji vždy očekávají a velmi vítají. Obyvatelé
domova si se psy pohrají, rozptýlí se, zatleskají jejich cvikům.
Ležící klienty DD navštíví paní Kaderková i na pokoji.
Za tuto obětavou práci patří paní Kaderkové poděkování.
Anežka Machourková

Sbor dobrovolných hasičů Medlov

-

Rok 2004 zahájili medlovští hasiči v únoru sběrem
starého železa v obci. Dne 21.2.2004 uspořádali
masopustní průvod a ostatkovou zábavu.
Další program na rok 2004:
24.dubna – Pohár starosty obce (za účasti
okolních sborů)
30.května – pálení čarodějnic
21.srpna – hodová zábava
28.srpna – tradiční soutěž „Medlovský žabák“
5.listopadu – lampiónový průvod
Jako v předchozích letech se náš hasičský
sbor zúčastní všech hasičských cvičení a
soutěží v okrese a kraji.
Zdenek Bršlica, SDH Medlov

Košty v hospůdce Na hřišti
Košty se konají již několikátý rok a stávají se tradicí.
Koštuje se pokaždé něco jiného, jednou domácí
klobásy, jindy kysané zelí, letos byla na programu
slivovice. Pro všechny účastníky je košt pěkná
výbor pořadatelů
zábava.

Zborovice –

V zimním období se činnost zahrádkářů zaměřuje
převážně na hodnocení uplynulého období. Je tomu
tak i v naší organizaci. Dne 8.února 2004 proběhla
výroční členská schůze v restauraci v Medlově. Po
zprávě o činnosti zahrádkářů v roce 2003, kterou
přednesl pan Šmíd a zprávě pokladníka o hospodaření
organizace, byl zvolen nový devítičlenný výbor ZO ČZS
Zborovice-Medlov a dva revizoři účtů na období pěti
let. Předsedou byl zvolen opět pan J.Šmíd. Pro rok
2004 byl členskou schůzí chválen finanční rozpočet se
ztrátou 475,-Kč. Činnost zahrádkářů v roce 2004 bude
obdobná jako v roce 2003.
Z přednesené zprávy vyplynulo, že v hlavních rysech
byla práce zahrádkářů ve Zborovicích a v Medlově
zaměřena zejména na zajišťování a dovoz umělých
hnojiv, sadbových brambor, údržbu moštárny,
moštování a vaření povidel.
Zajišťovali jsme rovněž dovoz objednaných ovocných
stromků a keřů bobulovin. Pro přiblížení zájmu občanů
o obnovu či rozšíření ovocných zahrad o nové odrůdy
v roce 2003 lze uvést tato čísla:
Dřevina

Jaro

Podzim

Ovocné
stromky

60

102

Bobuloviny

40

49

Na místě vykácených starých třešní u cesty ke hřišti TJ
Pilana Zborovice bylo členy ZO ČZS vysázeno 20ks
třešní novějších odrůd.
Okresní výstavy ovoce a zeleniny v Kroměříži se z naší
organizace zúčastnilo sedm zahrádkářů, kteří za své
příspěvky obdrželi okresní vyznamenání.
Zahrádkáři pořádali také zájezdy do divadel v Brně.
Závěrem je třeba poděkovat všem členům naší
základní organizace za jejich podporu těch aktivit, které
jsme zajišťovali, ostatním občanům obou našich obcí
za pochopení pro naši činnost a také OÚ Zborovice za
vstřícnost a podporu naší činnosti.
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Josef Šmíd, předseda ZO ČZS

TJ Medlov
TJ Medlov již tradičně pořádá každý rok několik velmi
zdařilých a oblíbených akcí. Přehled i zprávy o činnosti
jsou uveřejňovány na vývěsce TJ. Mimo různé turnaje
bude pořádán dětský den, přespolní běh, na který
budou pozvány i okolní školy a „Turnaj mladých nadějí“
, hod kladivem a další, již známé akce. V červenci a
září se uskuteční autobusové zájezdy. Nebudou chybět
ani výšlapy po okolí Medlova – první jarní den byl
oslaven 20.března výšlapem do Morkovic.

Nejméně 5 brigád bude odpracováno na sportovním
areále a bude se pokračovat v opravách sociální
budovy.
TJ Medlov se i letos zapojí do programu „Sportuj
s námi“, který je dotován vládou ČR i do akcí
dotovaných Zlínským krajem. V dubnu proběhne turnaj
v ping-pongu a šachový turnaj, v květnu dětský den.
O sportovcích z Medlova je zmínka v publikaci o
Zlínském kraji: „Zlínský kraj-města a obce kraje“.
Boh. Dřímal

Spolupráce s OÚ je doposud dobrá. Osadní výbor měl
několik požadavků, např. na opravu uličky
u Mrkvanového, na opravu části chodníku nad
autobusovou zastávkou. Dále navrhujeme výsadbu
jehličnanů na vybrané parcele, aby mohl být za čas
zdoben živý vánoční strom. Bolestí obce je dopravní
obslužnost, ale i tu osadní výbor spolu s OÚ
v současné době řeší.
Snažíme se pracovat pro blaho všech obyvatel obce,
tímto vyzýváme občany Medlova, aby se zúčastňovali
zasedání osadního výboru co nejvíce. Rádi Vás
uvítáme!

Osadní výbor Medlov
Složení výboru
Předseda:
Členové:

Boh. Dřímal
M.Vybíral
J.Urbánek
J.Dřímalová
M.Švejcar
Osadní výbor Medlov byl založen v březnu 2003.
S občany Medlova se schází pravidelně vždy poslední
středu v měsíci. Probírají se záležitosti týkající se
obce, připravované kulturní a společenské akce.
Připomínky občanů jsou předkládány
Obecnímu
úřadu Zborovice.

Boh. Dřímal

Dětský karneval
V neděli 29.února 2004 se konal mimořádně vydařený
dětský karneval. Sokolovna byla plná dětí i dospělých.
Dětských masek bylo přes 80, z nich bylo vyhodnoceno
a odměněno 12, ale drobné odměny dostaly všechny
děti. V tombole bylo 104 menších i větších cen.
Hlavním sponzorem byl Obecní úřad, dále přispěli:
Základní škola, Mateřská škola, firma RAPOS,
zahrádkáři, hasiči Medlov, paní Šumberová, Vojáčková
a pan Vrzal.
O dobrý průběh karnevalu se zasloužili organizátoři:
členové kulturní a školské komise OÚ, škola, školka,
ÚSP Zborovice, zborovický Pionýr. TJ Sokol půjčil sál,
hudbu
zajistil Z.Bajer.
Všem
sponzorům
a
organizátorům patří dík.
Josef Šmíd, předseda školské a kulturní komise

Zborovická notička
Nedělní dopoledne 14.března 2004 se sokolovna ve
Zborovicích opět zaplnila soutěžícími dětmi, jejich
rodiči a prarodiči i kamarády a dalšími občany obce.
Konal se první ročník pěvecké soutěže nazvané
příznačně Zborovická notička. Zorganizovala ji za
pomoci OÚ ve Zborovicích, základní a mateřské školy,
Pionýra a TJ Sokol školská a kulturní komise OÚ.
Naše pozvání přijala kapela Ztráty a nálezy, která
v průběhu
odpoledne
několikrát vystoupila a
věnovala své CD jako
jednu z cen pro vítěze.
Moderování soutěže se
ujala
Mgr.L.Sakařová.
V odborné porotě zasedli
Dáša Skácelová (členka
kapely Ztráty a nálezy),
Mgr.V.Úradníková (učitelka hudební výchovy na ZŠ),
pan Jiří Vrána (hudební skladatel) a Jirka Jablunka
(student kroměřížské konzervatoře). Jejich úkolem
bylo posoudit výkony dvaceti soutěžících ve třech
věkových kategoriích.

Nádherný karnevalový rej v Sokolovně…
V kategorii nejmladších dětí – od MŠ po 2.třídu – na
třetím místě skončil Jiří Bobek, druhé místo získala
Veronika Cherynová a vítězství
s písničkou „Večerníček“ si vyzpívala Vendula
Remešová.
Druhá, nejpočetnější kategorie pro děti ze 3.-5.třídy
byla vyhodnocena takto: třetí místo obsadila Pavlína
Jedličková, druhé místo Kristýna Šubčíková a vítězkou
se stala Pavlína Günzlová s písní „Větře, větříčku“.
V nejstarší kategorii porota první místo neudělila, na
druhém místě se umístila Barbora Večerková a třetí
místo patřilo Monice Horváthové.
Část rozhodovací odpovědnosti byla přenechána i
publiku, jehož hlasování rozhodlo o Ceně diváka. Tu
v letošním roce převzali Věra Horváthová, Veronika
Cherynová a Denis Cheryn. Po téměř tříhodinovém
pořadu plném pěkných melodií odcházelo příjemně
naladěno
více
než
160
účastníků této akce. Poděkování
patří nejen všem organizátorům,
ale především dětem, které se
soutěže zúčastnily. V příštím
roce se těšíme opět na viděnou!
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Mgr.Lenka Sakařová

Beseda v Medlově
Beseda o historii obou obcí a pádu dvou
amerických letadel v okolí obce
za II.světové
války
TJ
Medlov
uspořádala
v
neděli
15.února
pokračování besedy o historii obcí
Zborovic a Medlova. Sál místního
pohostinství
zaplnilo
přes
dvacet
posluchačů a pan učitel Růžička
seznámil přítomné s obdobím od
začátku I.světové války do konce
II.svět.války. Připomenul i návštěvu
T.G.Masaryka a informovalo nedávno
vydané publikaci o městech a obcích
Zlínského
kraje,
kde
je
pěkně
zpracována stránka o Zborovicích. Tato
kniha je v obou našich knihovnách.
O pádu dvou amerických letadel
přednášel pan Remeš, který je členem
vojenské historické společnosti a o
podobných událostech umí zajímavě
povídat. Má hodně zpracovaného
materiálu a předměty pocházející z
havarovaných letadel. Vzpomenul, že

Ví rodiče, co dělají jejich děti?
Mnozí spoluobčané upozorňují na
škody,
které způsobuje mládež na
občanské vybavenosti naší obce. Vloni
například nějací vandalové poškodili
lavičky u šachového stolku v parku,
pravidelně jsou ničeny autobusové i
vlakové zastávky.
Samostatnou kapitolou je chování
náctiletých na veřejnosti (zpravidla na
obecních pozemcích) v jejich volném
čase.
Máte vždy jistotu, že mezi těmi, kdo ničí
naše okolí, nejsou právě Vaše děti?
Baví se tak i doma?
-vh-

Běžecká stopa
Letošní zima na místní poměry
neobyčejně přála lyžařům. Už při prvních
pár centimetrech sněhu se někteří naši
spoluobčané vydávají na prkýnkách
různé kvality na polní a lesní cesty, aby
prožili část dne venku při sportu. Jiní se
vydávají do přírody po svých, na koni či
vozem. Bohužel zpravidla běžeckou
stopou, ať je vyjeta kdekoli. Prosíme
proto za všechny běžkaře: příští zimu
zkuste jít alespoň půl metru od stopy!
Děkujeme!
-mha-

Jarní úklid
Příroda kolem nás se probouzí,
blíží se významné křesťanské
svátky. Je odvěkým zvykem
hospodyněk
zjara
„gruntovat“.
Sněhová
pokrývka
roztála
a nepořádek na vsi máme denně
na očích. Obecní úřad vyzývá
občany k velkému jarnímu úklidu
obce, vždyť přece stačí zamést
před vlastním domem a kolem nás
bude hned pěkněji. Sluníčko nám
jistě posvítí na práci.
-vh-

americká letadla při odlehčování shodila
část bomb nad obcí Uhřice, kde
zahynulo několik lidí. Závěrem se obrátil
na přítomné, zda neví něco o nouzovém
přistání rumunského letadla v okolí
Srnovské zmoly za II.svět.války. Pokud
by někdo z občanů měl nějaké
informace nebo vzpomínky, pan Remeš
je velmi rád přivítá.
Úvodní část z kroniky Medlova je
uvedena v tomto čísle, příště bude
pokračování. TJ Medlov připravuje také
elektronické zpracování této kroniky, aby
mohla být k dispozici širší veřejnosti.
Boh.Dřímal

Výsledky činnosti
ZŠ Zborovice
ZÁTOPKOVY ŠTAFETY
2.října 2003 se žáci naší školy zapojili do
republikové
soutěže
smíšených
běžeckých štafet. Nejlépe jsme se
umístili v běhu na 10 km – II. stupeň –
13.místo časem 29:10:07 (z 93 škol).
V běhu na 5 km obsadili žáci I. stupně
57.místo časem 16:31:08 (ze 107 škol),
II. stupeň 35.místo časem 14:18:03 (53
škol).
ŠIKULA CUP 2003
V měsíci říjnu proběhla také soutěž
smíšených dvojic v přeskocích přes
švihadlo. Soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích. Soutěž proběhla na řadě
škol v celé republice. Naši žáci obsadili
v rámci ČR tato místa:
Kategorie A (1.-3. třída)
6.místo: Nikola Cherynová, Vojtěch
Scheichenost,
17.místo:
Martina
Mrhálková, Jaroslav Zapletal, 24. místo:
Klára Řezáčová, Dominik Solař
Kategorie B (4.-5. třída)
38.místo: Tereza Kuciánová, Jan Bilík,
50.místo: Marcela Krčová, Igor Hamada
52.místo: Šárka Láníková, Michal
Trávníček
Kategorie C (6.-7. třída)
52.místo:
Marie
Bajerová,
Lukáš
Dostálík, 60.místo: Jitka Růžičková, Jiří
Zavadil, 62.místo: Lucie Glejdurová,
Emil Maňoušek
Kategorie D (8.-9. třída)
59.místo: Jaroslava Sedláková, Zdeněk
Ledvina, 60.místo: Barbora Kocmanová,
Oldřich
Hlaváč,
61.místo:
Eliška
Mikelová, Martin Jablunka
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KNIHOVNY
KROMĚŘÍŽSKA
V měsíci říjnu se žáci I.stupně
zúčastnili také literární soutěže „Brána
jazyků otevřená“. V I.kategorii se na
2.místě umístila Martina Mrhálková
(3.třída), ve II.kategorii se na 3.místě
umístila Zuzana Sakařová (5.třída). Žáci
3.třídy dostali navíc ocenění za
odevzdanou kolektivní práci.
HOROLEZECKÝ VÍCEMÉNĚBOJ
V měsíci listopadu se uskutečnila další
sportovní soutěž, ve které si žáci změřili
síly v těchto disciplínách: sed-leh, šplh,
skok do dálky, hluboký předklon a sběr
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kolíčků. Soutěžilo se ve třech kategoriích
a obsadili jsme následující místa:
Kategorie A (2.-3. třída):
6.místo: Kamila Březinová, Marek
Šprňa, 7.místo: Dominik Solař, David
Prachař, 9.místo: Martina Mrhálková,
Lucie Derková, 14.místo: Jaroslav
Zapletal, Kamil Zavadil
Kategorie B (4.-5. třída):
12.místo: Jan Bilík, Igor Hamada,
22.místo: Jiří Sedláček, Petr Menšík
Kategorie C (6.-7. třída):
25.místo: Jiří Zavadil, Martin Trávníček
26.místo:
Marie
Bajerová,
Lucie
Glejdurová, 30.místo: Jitka Růžičková,
Andrea Machálková, 52.místo: Ondřej
Viktorin, Emil Maňoušek
PĚVECKÁ SOUTĚŽ
V měsíci prosinci se na I. stupni
uskutečnilo školní kolo v pěvecké
soutěži.
1. kategorie (1. třída):
1. místo: Erika Rajchová
2. místo: David Hluchý
3. místo: Andrea Savčáková
2. kategorie (2.-3. třída):
1. místo: Darina Polhošová
2. místo: Pavlína Jedličková
3. místo: Lucie Derková
3. kategorie (4.-5. třída):
1. místo: Sabina Jakšová
2. místo: Zuzana Sakařová
2. místo: Věra Horváthová
Nejlepší zpěváčci si své síly změřili
v předvánoční soutěži, kterou pořádala
ZŠ Roštín. Na 2. místě se umístil v I.
kategorii David Hluchý, stejné místo
obsadila ve II. kategorii Pavlína
Jedličková. Ve III. kategorii se na
3.místě umístila Věra Horváthová.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
„Pohádky z daleka“
Děti 3. a 4.třídy dosáhly velkého
úspěchu ve výtvarné soutěži pořádané
časopisem Ano. Z deseti nejlepších
prací patřila čtyři ocenění právě žákům
naší školy: Davidu Prachařovi, Nikole
Cherynové, Lukáši Loníčkovi (3. třída) a
Jiřímu Navrátilovi (4. třída).
Bc.M.Shromáždilová

Současný nešvar vandalismus
Je až zarážející, co všechno se stává terčem
vandalů. Kdo je vandal? Určitě je to osoba,
nebo skupina osob, která si neváži práce
druhých. Obyvatelé by se dali v tomto případě
rozdělit do dvou skupin: jedni se snaží
budovat něco užitečného pro veřejnost, druhá
skupina toto všechno, když ne přímo ničí, tak
aspoň poškozuje a dokonce poškozuje
opakovaně.
Příkladem toho jsou Boží muka u silnice mezi
Zborovicemi a Medlovem, postavená na
místě bývalého kříže. Byla postavena z
prostředků OÚ a z daru nejmenovaného
občana. Nejprve byla ukradena drahá soška a
skleněná výplň kovaných dvířek musela být
vyměněna již několikrát. Zajímavě vypadá i
čekárna autobus.dopravy ve Zborovicích u
ÚSP. Chtěl bych vyzvat vandaly, kterých se
tento článek týká, aby se nad svým jednáním
zamysleli a chovali se jako lidé. Boh.Dřímal

Zborovice
v nejstarším období
Počátky obce – první písemné zpráva o
Zborovicích.
Zborovice jsou malý městečkem ležícím
v údolí potoka Lipinky kolem silnice,
která
spojuje
sousední
Zdounky
s osadou Srnov na křižovatce silnic do
Kroměříže, Morkovic a na Dřínov. Leží
v nad mořské výšce kolem 250m na
zvlněné plošině Hané, která tu přechází
v podhůří Chřibů. Zastara se říkalo
Hanákům této okrajové části Hané
„metlaři“. Asi proto, že tu rostlo hojně
prutníků košíkářské vrby , ze které se
po vsích podomácku pletly košíky a jiné
proutěné zboží.
Původ jména Zborovic je nejistý. Historik
města Kroměříže František Václav
Peřinka je odvozuje od osobního jména
Zbor, které se ve starých časech často
objevuje. Místní lidová pověst je názoru
jiného. V dávných dobách stával prý na
místě dnešního městečka hluboký les,
ve kterém měli svou osadu loupežníci.
Kronika obce Medlov
Medlovskou kroniku psal pan Alois
Müller starší (nar.1874) od roku 1921 do
roku 1927, pak do roku 1939 pokračoval
jeho syn pan Müller ml. (nar.1904). Od
roku 1945 do sloučení obcí v roce 1961
pokračoval pan Josef Plaček.
V úvodu kroniky se pan Müller vrací
k počátkům obce a prameny čerpá
z Vlastivědy moravské. Částečně byly
tyto údaje zveřejněny již v 1.čísle
Zpravodaje.
První zmínka o Medlovu je z roku 1356,
zakladatel je uváděn Medlo z Počenic.
Majitelé se střídali: pánové z Počenic,
Zborovic, Rataj, Morkovic, Dřínového,
Zástřizel aj. V 17.století je obec
uváděna jako Mydlov. Před Třicetiletou
válkou bylo v obci 22 domů včetně
šenku. Po ní zůstal Medlov zpustošen,
zbylo jen 5 obývaných domů, vše
ostatní i s dvorem bylo rumiště.
Už v roce 1755 jsou polní trati
jmenovány: Padělky, Zmole, Za humny,
Stráž, Nivy, Hambálky, Za vrby (Závrbí)
Kameničky, Pod lipami (Podlipiní).
Pan Müller píše, že události ve
Vlastivědě moravské jsou uváděny jen
do konce 18.století. Proto další údaje o
19.století
hledal
mezi
staršími
pamětníky, kteří v době psaní kroniky
žili a bylo jim 80 a více let.

Jejich
osadu
obklopovaly
statné
borovice a podle nich prý pozdější
vesnice dostala jméno Borovice a
nakonec Zborovice. Patrně jde skutečně
jen
o lidovou
pověst,
protože
v archivních dokumentech se o žádných
loupežnících neví a ze zápisů vychází,
že jméno Zborovice je starší než
Borovice. Roku 1358 se píše Sborowicz,
v letech 1365 až 1368 Zworowicz nebo
Sworowicz, roku 1391 Sborowicz, ale
Borovice až roku 1410 (Brázda
z Borovic).
Nejstarší zprávy o Zborovicích pocházejí
z konce 13.století a z první poloviny
14.století. Jde o zápisy v pozemkových
knihách, ze kterých vyplývá, že
Zborovice bývaly vsí s panským statkem
a že v nich stávala vladycká tvrz. Jako
majitelé se uvádějí „vladykové ze
Zborovic“ a Helena Lisická ve své knize
„Z hradů, zámků a tvrzí“ vykresluje i
jejich rodový znak (erb), kterým je štít
s ozdobným písmenem „A“ uprostřed.
Již roku 1276 je uveden v podezřelé
listině Stanimír ze Zborovic. První

Popisné číslo 1 měla hospoda (za
starších dob to snad byla panská
hájovna) a na stejné parcele bylo 12
dalších domků. Hospoda byla do roku
1922 obecní, pak byla prodána, neboť
obec musela splácet upsané válečné
půjčky, které jí připadly k zaplacení. Na
hospodě se vystřídalo několik majitelů,
až ji koupil pan Alois Šumbera. Proti ní
stála hospoda U Frkalů, původně
palírna
patřící
do
roku
1860
dřínovskému panství. Měla pak několik
majitelů, až ji počátkem 20.století koupil
pan Frkal.
Kaple byla postavena v roce 1850,
složili se na ni a přispívali všichni
občané. Na jejím místě do té doby stály
dva sloupy se zavěšeným zvonem.
V roce 1913 byla kaple opravena, dána
nová střecha a přistavěny dva sloupy
s přístřeškem, jak je to dosud.
V 1.světové válce byl zabaven zvon.
Občané Medlova se pak složili na nový,
železný. Kamenný kříž byl před kapli
přemístěn v roce 1930 od cesty
k Tetěticím a nahradil původní kříž
dřevěný.
V roce 1866 projelo Medlovem pruské
vojsko, zabavilo několik koní. Po této
válce řádila v kraji cholera, která si
i v Medlově vyžádala dost obětí. V lednu
1880 byl Medlov postižen velkým

bezpečná zpráva o Zborovicích je z roku
1348, kdy Vítek z Jarohněvic vložil dva
lány ve Zborovicích Skochovi a bratřím
z Troubek. Roku 1368 Racek ze
Zborovic dal Zborovice markrabímu
Janovi záměnou za zeměpanské zboží
v Počenicích a Slezanech. To již nebyly
celé Zborovice, ale jen část, neboť již
tenkrát byl statek rozdělen na několik
částí, jež šly z ruky do ruky.
Je také těžké určit, jaká v těch časech
byla výměra zborovického šlechtického
statku, protož držitelé jednotlivých díl ů
zborovického statku bývali zpravidla i
držiteli částí statku morkovického a
v důsledku toho hranice mezi oběma
statky buď splývaly nebo kolísaly.
Z parametrů, které máme k dispozici,
nejstarší údaj o katastrální výměře
zborovických pozemků je až z roku 1909
a uvádí ho již zmíněný František V.
Peřinka číslem 950 ha na základě
katastrální mapy z roku 1889. Rozloha
obce měří 95 ha, nichž rolí 729 ha, luk
1 ha, zahrad 12 ha, pastvisk 30 ha, lesa
150 ha.
Luděk Růžička

požárem. Začalo hořet v čísle 16, oheň
se rychle rozšířil na č.17 a č.21 a odtud
vyhořel celý horní konec obce.
V roce 1886 byla ve Zborovicích
zbořena stará školní budova a začalo se
se stavbou nové školy (u kostela). Na
tehdejší dobu byla budova velmi krásná
a slohově čistá. Poměrnou částí na ni
přispěli i občané Medlova. V roce 1908
se stavěla nová škola měšťanská,
Medlov se finančně podílel opět
poměrnou částí určenou podle daní.
V roce 1898 byla učitelským sborem ze
Zborovic založena v Medlově knihovna,
nedostatkem péče ale zanikla. Pak byla
obecní knihovna zřízena v roce 1920,
přispívala na ni obec, část knih věnovali
občané.

Užívání obecních polí bylo do roku
1890 přidělováno ke gruntům, až
poté byla pole na nátlak občanů
pronajímána veřejnou dražbou.
Hospodářství obce záviselo značně
na zborovickém cukrovaru. Jinak se
pěstovalo především obilí. Mlátilo se
ručně, první mlátící stroj byl pořízen
v roce 1898, první secí stroj v roce
1890.
Anežka Machourková

Ohlédnutí za zimou - zimní údržba komunikací v obci
Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří se zodpovědně starají v době přídělů sněhu o chodníky sousedící s jejich nemovitostmi.
Odklízení sněhu z cest má na starosti Obecní úřad. Ve dnech pracovního klidu nebo po pracovní době údržbáře OÚ zabezpečuje
odhrnování sněhu firma Ing.Jaroslava Olšiny (je uzav řena dohoda na úhradu poskytnutých úklidových služeb).
V .Hanák, starosta obce

Zborovice mají schválený Ú Z E M N Í P L Á N
Po téměř dvouletém řízení byl na veřejné schůzi zastupitelstva obce dne 26.2.2004 schválen Územní plán obce Zborovice. Tento dokument
je závazný podklad pro rozhodování o dalším rozvoji území. Existence schválené územně-plánovací dokumentace je podmínkou pro
přiznávání dotací z různých programů a to i z fondů Evropské unie.
Územní plán obce vytváří podmínky pro harmonický rozvoj území, zabezpečuje soulad jednotlivých činností v území, zajišťuje předpoklady
pro zlepšení kvality životního prostředí.
-vhVydává OÚ Zborovice, redakční rada: M.Neckařová, J.Šmíd, A.Machourková
grafická úprava: M.Hanáková
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Hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky
ANKETNÍ LÍSTEK

Chcete se zapojit do hledání nejoblíbenější knihy českého národa?

HLASUJTE PRO TU, KTEROU MÁTE NEJRADĚJI VY!!!!!
Vyplňte tento anketní lístek a odevzdejte ho v nejbližší veřejné knihovně
(Hlasovat můžete také přes webový formulář na adrese: www.mojekniha.cz)
Název knihy:

Křestní jméno autora:
Příjmení autora:
Na rubu anketního lístku můžete nechat vzkaz, proč je právě tato kniha Vašemu srdci nejbližší.
Těšíme se na Vaši odpověď!
První celonárodní hlasování o nejoblíbenější knihu v České republice!

Celá republika hledá nejoblíbenější knihu. Která je ta Vaše?
Přesvědčte členy své rodiny, své známé a spolupracovníky, aby přemýšleli o
nejoblíbenější knize svého života a odevzdali pro ni svůj hlas.
Sledujte průběh ankety v médiích a na webové stránce www.mojekniha.cz!

Ptejte se ve Vaší knihovně!
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