Z činnosti Obecního úřadu Zborovice
Za uplynulé období se podařilo několik akcí, které byly naplánovány s přihlédnutím na požadavky spoluobčanů na veřejných
schůzích zastupitelstva:
ü V Medlově se před oslavami 60.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Medlov zdařila oprava hasičské zbrojnice.
Proběhla za účasti členů SDH, obec dotovala opravu 60 000,-Kč.
ü Proběhla výměna světel a údržba veřejného osvětlení v Medlově (90 000,-Kč)
ü Byl položen asfaltový koberec a upravena krajnice dvou cest v Medlově (hodnota prací 450 000,-Kč).
ü Ve Zborovicích obec odkoupila dům č.5 s výhledovým plánem na celkovou opravu a vybudování obecních bytů, kupní
cena domu byla 300 000,-Kč.
ü Nákladem 316 000,-Kč byl zakoupen pro potřeby OÚ nový osobní automobil.
ü Opravy obecních cest ve Zborovicích si vyžádaly 175 000,-Kč.
ü Byla provedena výměna oken v Mateřské škole Zborovice, stála 325 000,-Kč.
ü Rekonstrukce plynové kotelny v penzionu obce přišla na 155 000,-Kč.
ü Pro zlepšení ekologické situace na skládce TDO Srnov byl vypracován odbornou firmou technický projekt rekultivace
skládky. Na vypracování projektu byla vynaložena částka 230 000,-Kč.
ü Pro řešení dalšího rozvoje obce, její infrastruktury a zástavbového programu byl minulým zastupitelstvem zadán ke
zpracování „Územní plán obce Zborovice“. Tento dokument se nachází v závěrečné fázi schvalování. Výše nákladů za
rok 2003 je 400 000,-Kč. Firma HOKO, k.s. Zborovice přislíbila úhradu části nákladů ve výši 320 000,-Kč, zastupitelstvo
obce věří, že svůj závazek firma HOKO dodrží.
V.Hanák, starosta obce

Co nového připravuje školská a kulturní komise
V televizi můžeme každý týden vidět
různé soutěže hledající nové pěvecké
talenty, které jsou mezi diváky velmi
oblíbené, ať je to Do-re-mi, Caruzošou
nebo Rozjezdy pro hvězdy aj.
Podobnou soutěž pořádali dne 18. 10.
2003 i ochránci přírody v Divokách.
Nazvali ji „Divocký kos“. Soutěžily zde
děti ve třech kategoriích, děti ve
věku mateřské školy do 2. třídy, pak
žáci 3. – 5. tříd a poslední kategorie byli
žáci od 6. do 9. třídy.
Porota v čele s panem Jiřím Vránou,
známým hudebním skladatelem, měla

těžké rozhodování při výběru toho
nejlepšího. V rámci plánu zapojit i
zborovickou
mládež
do podobné
soutěže se byli zástupci školské a
kulturní komise na tuto soutěž podívat,
aby načerpali pár nápadů.
Po dobrých zkušenostech s pořádáním
letošního dětského karnevalu jsme se
rozhodli, že bychom něco podobného
v místní
sokolovně
uskutečnili
začátkem příštího roku.
V současné době je věc spíše ve fázi
plánování, ale při dobré spolupráci
školy a Pionýra doufáme, že se nám to

podaří. Vždyť i mezi mladými obyvateli
Zborovic, Medlova, případně i okolních
vesnic se najdou odvážlivci, kteří rádi
předstoupí před porotu a diváky, aby
nám ukázali své pěvecké umění.
Myslíme si, že je to i jedna z příležitostí,
jak uskutečnit dobrou akci v místní
sokolovně a tak pomoci k dalšímu
kulturnímu zapojení našich dětí a
mládeže.

Komise občanská a sociální
Členové komise:
- předseda – Pavel Badanko
- ze Zborovic – Marie Žalčíková, Ludmila Burešová, Marie Pospíšilová,
Štefan Valigurský
- z Medlova –
Jarmila Jelínková, Naděžda Šumberová, Zdeňka Vybíralová
Vítání občánků
Členové komise během ledna až října roku 2003 třikrát přivítali nové občánky našich obcí.
22.března – Kateřina Brázdilová, Kamila Doležalová, Lukáš Gröpl, Roman Konečný
31.května – Marie Badánková, Miloslav a Lucie Jurčíkovi, Miroslava Kameníková,
Jakub Sokolínský
18.října – Veronika Bolfová, Karel Džuga, Nikol Musialová, Štěpán Pecina,
Lucie Změlíková
Významná jubilea
Mezi další aktivity komise patří oslavy významných životních jubileí. V tomto roce oslavili
zlatou svatbu manželé Jarmila a František Šilhánkovi. V listopadu oslaví významné životní
jubileum čtyři občanky Zborovic. Z toho jedna se dožívá 70let, dvě 75 let a nejstarší
jubilantka dovrší věk 92 let. Blahopřejeme!
K významnému výročí jsme popřáli letos již 25 občanům Zborovic a Medlova. Všem
jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně radosti a optimismu.
Pavel Badanko, předseda komise občanské a sociální.
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Josef Šmíd

Co s odpady?
Většina občanů Zborovic a
Medlova pochopila význam
třídění odpadů. Daří se sběr
plastů a skla. Likvidace
nebezpečných
odpadů
probíhá
podle
zákona
organizovaným sběrem a
odvozem smluvně pověřenou
firmou. Co ještě zlepšit
v problematice odpadového
hospodářství?
Největším problémem obce
s přihlédnutím ke stížnostem
podaným občany na OÚ je
pálení odpadů na zahradách
i v domácnostech.
Tento
nešvar
některých
(stále
stejných) spoluobčanů má za
důsledek
znečišťování
ovzduší. Pálením
obalů
z plastů vznikají nebezpečné
chemické
látky,
které
ohrožují zdraví nás všech.
Paliči,
není
Vám
líto
nastupující generace, dětí,
které jsou nejvíce ohroženy?
Vítězslav Hanák

ČOV – čistírna odpadních vod – výzva starosty
Vážení občané!
Ke zlepšení stavu životního prostředí v obci a pro správné
nakládání s naší přírodou, tzn. i s vodami, byla vybudována
ve Zborovicích ČOV. Po ročním zkušebním provozu byla
stavba zkolaudována a uvedena do trvalého provozu
v květnu 2002.
V povolovacím řízení k výstavbě ČOV stanovil Státní fond
životního prostředí ČR ukazatele „Odstranění nečistot“.
V případě, že tyto ukazatele nejsou plněny, bude obec
sankcionována, pokuty se mohou promítnout do výše
stočného v naší obci.
Pro bezproblémový chod čističky (na Moravě technicky
jedinečné) je nutné, aby sem byly přiváděny odpadní vody
bez předchozího předčištění v septicích, popřípadě
v žumpách, které ještě převážná část obyvatel obce
nepřestala ve svých domácnostech využívat.

Proto vyzývám všechny majitele domů, aby co nejdříve
připojili odpady ze svých nemovitostí přímo do veřejné
kanalizace.
Pro objasnění uvádím výtah ze zákona č.274/2001 Sbírky
zákonů ze dne 10.června 2001:
§10 odst.2
Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace
je vypouštění bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních
vod.
§18 odst.4
V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních
vod , není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody
přes septiky ani žumpy.
Vítězslav Hanák

Pozvánka na Vánoční koncert

Strom Kroměřížska 2003

Konec tohoto roku se blíží a Obecní úřad
Zborovice spolu s TJ Sokol Zborovice srdečně
zvou všechny občany Zborovic a Medlova na
Vánoční koncert Stříbrňanky.

Odbor životního prostředí MÚ Kroměříž vyhlásil na jaře
2003 soutěž o nejpěknější strom okresu. Informace o
soutěži a jejích pravidlech byly zveřejněny např. v týdeníku
HIT Kroměřížska. Do soutěže bylo přihlášeno 19 stromů
(samostatných i skupin). Mezi nimi se vyskytlo také pět
platanů zborovického parku a skupina lip, které rostou na
dvoře ZŠ Zborovice. „Naše“ stromy přihlásily děti z kroužku
mladých historiků, který vede pan učitel Luděk Růžička.
O výsledcích rozhodovaly písemné hlasy obyvatel okresu.
Skupina zborovických platanů (stromy jsou staré asi 120
let, největší z nich má obvod kmene 476 cm) obsadila
druhé místo, nejpěknějším stromem okresu Kroměříž se
podle počtu hlasů stala lípa u Velkých Těšan.

Pojďme za sváteční náladou a sejděme se
v neděli 14.prosince 2003 v 19:00 hodin
v Sokolovně ve Zborovicích!

Petr Justin, ředitel školy

Starosta obce, místostarosta a obecní zastupitelstvo
přejí všem občanům Zborovic a Medlova

krásné Vánoce, veselé oslavy konce kalendářního roku a mnoho
štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v příštím roce. Hezké svátky!
Úspěchy žáků ZŠ Zborovice

Místní knihovna Zborovice

K největším úspěchům žáků naší školy na konci minulého
školního roku patří 1.místo v okresním kole soutěže v anglické
konverzaci, které obsadila žákyně loňské 9.třídy Nela
Procházková a 1. a 2.místo v celorepublikovém kole literární
soutěže „Jak to vidím já“. Získaly je žákyně 5.třídy Petra Bilíková a
Lenka Sochorová. Ceny převzaly v Praze od ministra S.Grosse.
Školní rok 2003-2004 zahájili někteří žáci školy velmi úspěšně.
Nadání a dovednosti dětí, rozvíjené učiteli při výuce a ve volném
čase díky rodičům, přinesly bohatou úrodu vynikajících výsledků:
11.ročník soutěže pro děti „Brána jazyků aneb Kolik řečí umíš…“
(vyhlašuje Knihovna Kroměřížska)
kategorie 1.-3.třída: Martina Mrhálková, 2.místo
kategorie 4.-5.třída: Zuzana Sakařová, 3.místo
Soutěž ve standardních tancích, kategorie Junior II D: Barbora
Kocmanová, Oldřich Hlaváč (8.třída), 1.místo
Judo - Velká cena Kroměříže, soutěže v Hodoníně, Veselí na
Moravě, Igor Hamada (5.třída), vždy 1.-3.místo
Blahopřejeme!

K 1.lednu 2003 má knihovna 170 čtenářů. Ti v době od
ledna do listopadu 2003 knihovnu navštívili celkem1528 –
krát a vypůjčili si 5 040 knih, tzn. průměrně 3 a více knih
na jednu návštěvu knihovny.

Webová stránka obce
Práce s Internetem se stala nedílnou součástí života většiny lidí.
Pokud máte k Internetu přístup také Vy, rádi bychom Vás informovali,
že Obecní úřad Zborovice dle platných nařízení zveřejňuje
předepsané základní informace na webové stránce s adresou
www.obeczborovice.cz
Naleznete zde také e-mailovou adresu
starosty obce, což je starosta@obeczborovice.cz. Těšíme se na
Vaše reakce a připomínky ke stránkám, popř. na příspěvky
k rozšíření jejich obsahu.

V červenci byla provedena v místní knihovně pracovníky
Knihovny Kroměřížska inventura. Byly vyřazeny staré
poničené knihy. Bylo také zjištěno, že několik desítek knih
chybí. Jsou to zejména publikace o přírodě a zvířatech.
Pokud někdo ze čtenářů objeví doma zapomenutou knihu
z MK a rozhodne se ji vrátit, bude vítán. Naši čtenáři jistě
ví, že kniha z MK je na několika místech označena
razítkem.
Anežka Machourková, knihovnice

Místní knihovna Medlov
V Medlově je zapsáno mezi čtenáři 40 ze 234 obyvatel.
Z toho je 8 dětí. Od 1.1. do 1.10.2003 bylo půjčeno celkem
1015 knih a časopisů. Největší zájem čtenáři věnují
románům pro ženy, detektivkám a historii. Oblíbené jsou
rovněž pohádky.
Jarmila Jelínková, knihovnice
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Školní družina
Ve školním roce 2003-2004 pracují na
ZŠ Zborovice 2 oddělení školní
družiny. Je v nich zapsáno 52 žáků 1.5.p.r. Vychovatelkami jsou paní Jarmila
Hambálková a paní Marcela
Vaňáková.
Činnost
obou
oddělení je bohatá. Za
příznivého
počasí relaxují
děti
po
dopoledním
vyučování
venku v přírodě – hrají různé
hry na školním dvoře nebo
na hřišti, chodí na vycházky do parku
nebo do lesa, závodí, trénují míčové
hry – začínají hrát florbal, vychovatelky
pořádají cyklistické závody aj.

Za chladného počasí zůstávají děti ve
třídě školní družiny, hrají si s hračkami,
poslouchají nahrávky pohádek a četbu
z knih. Vychovatelky se s nimi věnují
výtvarným technikám, tvoří ozdoby
z přírodních
materiálů,
pracují
s různými druhy papíru, kreslí a
vystřihují. Spolu s vychovatelkami děti
připravily Mikuláše s družinou. –
andílka a čerty z papíru a vaty, vyrobili
dopravní značky a podle nich se učí.

Pomalu se blíží Vánoce a ani na ně
družina nezapomíná. Děti mají
připraveno mnoho pěkných ozdob
z papíru a z alobalu. Každoročně
jimi zdobí vánoční stromečky
ve třídě družiny.

Během dne děti hrají didaktické hry,
děvčata se vyžívají v dívčím klubu, kde
se seznamují s netradičními výtvarnými
technikami. Dívčí klub navštěvují i
žákyně vyšších ročníků.
V poslední době děti navštěvují také
počítačovou
učebnu
a
cvičnou
kuchyňku. Tyto činnosti jsou velmi
oblíbené. Po 14.hodině podle zájmu
dětí a na přání rodičů mohou děti
vypracovávat
domácí
úkoly
a
připravovat se na vyučování.
Práce s dětmi ve školní družině je
zajímavá, děti se na ni těší a rády
k nám do školní družiny docházejí.
Jarmila Hambálková
Marcela Vaňáková

60 let Sboru dobrovolných hasičů Medlov
Vždy po nějakém požáru se vynořila
myšlenka založit v obci požární sbor. V r.
1908 vyhořela obecní hospoda (nyní
hostinec č. 1). Tehdy bylo založeno jakési
družstvo, které chodilo na výcvik do
Zborovic, ale časem zaniklo. V r. 1912
vyhořel dům č. 32. Tehdy se také vážně
pomýšlelo na zřízení hasičského sboru,
byly konány určité přípravy, ale skončily
vypuknutím I. Světové války. Po skončení
války se o zřízení sboru znovu několikrát
jednalo, ale vždy to skončilo na
nedostatku financí.
V r. 1943 vydal německý okresní úřad
v Kroměříži rozkaz, že v každé obci musí
být hasičský sbor. Tehdejší starosta pan
Lejsal přečetl v zastupitelstvu došlý
rozkaz a bylo jmenováno 20 mladých
mužů do družstva. Prvním velitelem byl
pan A.Müller, starostou pan V.Frkal.
Družstvo nemělo žádné vybavení. Ke
skutečné činnosti družstva došlo až v r.
1946, kdy obec dostala stříkačku

(agregát) v ceně 43.000 korun, z toho
21.500 korun bylo vybráno od občanů
obce. V květnu byla stříkačka vysvěcena,
družstvo začalo nacvičovat požární útoky
a účastnit se soutěží. Pracovní výstroj si
členové družstva pořizovali z vlastních
prostředků. V r. 1946 se v Medlově
konalo první okrskové cvičení, za účasti
sborů Troubky a Zborovice. Hasiči každý
rok pořádali ples, ostatkové a hodové
zábavy, kácení máje, mikulášské nadílky.
Byly prováděna preventivní protipožární
prohlídky domů a námětová cvičení.
Hasičská zbrojnice se začala stavět v r.
1958 s heslem „Bohu ke cti a bližnímu ku
pomoci“. Dokončena byla v r. 1960. V r.
1961 se začala kopat jáma pro požární
nádrž, ale byla stále zanášena bahnem,
takže se z ní stal rybník. Později byla
nádrž opravena a oplocena. Koncem 60.
let měl sbor 49 členů, v r. 1973 53 členů,
začátkem 80. let bylo ve sboru nejvíce
členů – 64, byly mezi nimi i ženy.

Postupně se zlepšovalo i vybavení sboru.
Letos byla při hodové mši u kaple
vysvěcena nová stříkačka.
Do této doby zasahoval sbor u tří požárů
v obci, byly to jen menší případy o
celkové škodě 5.000 korun. V roce 1999
vypukl větší požár stodoly u Zapletalů,
který profesionálním hasičům pomáhaly
hasit i sbory Medlov a Zborovice.
V roce 1990 byla provedena větší oprava
zbrojnice. O činnosti sboru a jeho účasti
v různých soutěžích a cvičeních bylo
psáno v minulém Zpravodaji.
Ze zakládajících členů sboru žijí pan
František Šibl a Jaroslav Spáčil.
V současné době má sbor 35 členů,
z toho 14 činných, 19 přispívajících a 2
čestné.
Předsedou sboru je Vít Zapletal, velitelem
Zdeněk Bršlica.
Zdeněk Bršlica

Sportovně kulturní akce v Medlově
TJ Medlov uspořádala za poslední měsíc několik
sportovně kulturních akcí pro obyvatele Zborovic a
Medlova.
V pátek 19. září uspořádala TJ Medlov společně se
Svazem dobrovolných hasičů (SDH) Medlov sportovní
zábavné odpoledne. Na programu byly soutěže ve
volejbale, nohejbale a ve vybíjené. Soutěže proběhly
v pěkném prostředí zahrádky místního pohostinství.
Soutěžícím družstvům fandilo početné publikum z obou
obcí. Závěrem byla podána uzenina na posilnění a
posezení proběhlo v dobré atmosféře do pozdních
nočních hodin
V soboru 27. září pořádala TJ Medlov autobusový
turistický
Zájezd do Štramberku a na místní rozhlednu,
Štramberskou trúbu,
která je postavena z věže bývalého hradu. Překrásný
rozhled povzbudil všechny k další procházce a to na
rozhlednu Bílá hora. Odtud bylo vidět komíny ostravských
továren a město Kopřivnice se svou továrnou Tatra.
Dalším cílem našeho zájezdu bylo Technické muzeum
tatrovky. V nově postavené budově je opravdu co
prohlížet. Od kopie prvního automobilu Prezident až po
nákladní Tatru, která vyhrála slavnou Paříž – Dakar.
Všem, kdo toto muzeum ještě nenavštívili, bych to
doporučil.

Třetí akcí, kterou místní TJ uspořádala, byla medlovská
drakyáda. Tato se uskutečnila
v pátek 3. října v prostoru za hasičskou zbrojnicí. Pro děti
byl připraven zajímavý program a bohaté občerstvení.
Začalo se
kreslením na silnici. Na 30 dětí z obou obcí si rozdělilo
úseky na malování. Všechny kresby byly pěkné a našlo
se mezi nimi i několik opravdu zajímavých děl. V průběhu
kreslení proběhla výstavka draků, které měly děli
připraveny na hlavní bod zábavného odpoledne.
I medlovští hasiči se předvedli ukázkou požárního útoku
nejmenších svých členů. Konečně přišla doba, na kterou
se
všichni tolik těšili, pouštění draků. Většině
dětí se podařilo draky za pomocí rodičů
dostat do vzduchu. Zábavné odpoledne
bylo zakončeno v místním pohostinství,
kde pro děti byla připravena
diskotéka, kterou zajistila
majitelka
pohostinství.
Všechny děti, které se
účastnily této akce, dostaly spoustu sladkostí a uzenou
klobásu na zahnání hladu.
Bohuslav Dřímal
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TJ Sokol Zborovice
TJ Sokol ve Zborovicích byla založena v roce 1894. TJ Byla
čtvrtou jednotou v kroměřížském okrese. I přes materiální potíže
se činnost zdárně rozvíjela. Ke cvičení se přihlásilo 14 mužů.

V roce 1898 dostala jednota od Sokola Kroměříž prapor a
byla přijata do Hanácké župy. V roce 1902 darovala obec
Sokolu pozemek pro cvičení a na stavbu tělocvičny.
V roce 1905 začal cvičit i dorost. Utvořil se smíšený
pěvecký sbor, který pak vystupoval na všech místních
veřejných akcích.
Počet členů rok od roku narůstal. Cvičilo se s výjimkou
zimních měsíců, kdy s jednota věnovala více osvětové
činnosti. Velkému zájmu a oblibě se těšila divadelní
představení. V červenci 1914 se konala poslední členská
schůze. Brzy na to přišel zákaz činnosti. V roce 1918 se
stále silněji ozývaly hlasy pro postavení sokolovny. Byl
proto založen přípravný výbor a fond na sdružování
finančních prostředků. Stavba se prováděla svépomocí,
platily se jen odborné práce. V roce 1924, v rámci oslavy
30.
výročí jednoty, se konalo otevření letního cvičiště.
V prosinci téhož roku se konalo slavnostní otevření
sokolovny.
Vytvoření tzv. protektorátu Čechy a Morava po okupaci
našeho území v roce 1939 znamenalo potlačení všech
demokraticky a vlastenecky orientovaných spolků a
organizací. V roce 1941 byla sokolská činnost zastavena.
Po osvobození vlasti a uzavření míru se ihned sokolská
činnost obnovila. V roce 1968 se projevila touha obnovit
sokolskou činnost v původní formě, tehdy v souladu
s Tyršovými ideály. Po dvaceti letech útlumu se našel
dostatek zkušených a obětavých cvičitelů a cvičitelek.
Avšak okupace Československa vosky SSSR a jejich
spojenci nastolili u nás znovu proměny před r. 1968.
Avšak činnost sokola byla opět zakázána.
Dne 23. 9. 1990 se ve Zborovicích sešlo 43 příznivců
sokolské myšlenky na veřejné ustavující schůzi. Všichni
byli pro obnovení sokolské jednoty ve Zborovicích.
S elánem se do cvičení pustili žáci a žákyně. Ženy hrály
odbíjenou. Rozvoj cvičební aktivity pokračoval i roce
1992. Pravidelně cvičili žáci a žákyně, cvičili už i muži.
Ženy se zaměřily na relaxační cvičení a odbíjenou.
Každým rokem se pořádá Valná hromada TJ Sokol
Zborovice, kde se volí nový výbor a revizní komise.
Sokolovna se také využívá k pronájmům různých firem.
Sokolovnu využívají děti z MŠ a ZŠ ve Zborovicích ke
kulturním akcím a vzdělávacím akcím.
Ve venkovních prostranstvích se nacházejí tenisové
kurty, které využívá TJ Zborovice. Tyto prostory v zimním
období slouží veřejnosti k bruslení. TJ Sokol spolupracuje
se školskou a kulturní komisí a OU ve Zborovicích. Ve
spolupráci se každým rokem pořádá vánoční koncert se
Stříbrňankou. Mezi další složky, které využívají prostory
v sokolovně, patří Sbor dobrovolných hasičů.
Závěrem: chceme, aby se veškeré kulturní a sportovní
aktivity udržely, aby se zlepšila spolupráce s některými
složkami v zájmu naplňování hesla: „Ve zdravém těle –
zdravý duch!“

Oddíl kopané

V průběhu srpna zahájila naše družstva mistrovské soutěže
v podzimní části ročníku 2003-04. Mladší a starší žáci
v krajské soutěži, dorost v okresním přeboru a muži v krajské
soutěži I.B třídy.
Družstvo mladších žáků pod vedením trenéra Libora Králíka
je ve své soutěži jedno z nejmladších a teprve sbírá
zkušenosti. Za jedno vítězství a jednu remízu získalo 4 body
a v tabulce jim patří předposlední 13. místo. Radost z první
výhry okusili chlapci v 9.kole, kdy zvítězili na hřišti Bílovic 2:0.
Starší žáci již mají ve svém kádru hráče s většími
zkušenostmi ze zápasů a vedeni trenérem Karlem Vybíralem
nasbírali celkem 14 bodů za čtyři vítězství a dvě remízy, což
jim vyneslo celkově 8. příčku.
Družstvo dorostu trenéra Jaroslava Plška získalo v okresním
přeboru za šest vítězství a jednu remízu celkem 19 bodů při
aktivním skóre 31:30 a umístilo se v tabulce na 8. místě.
V závěru soutěže se jim dvěma vítězstvími podařilo vylepšit
svoje postavení v tabulce. Mužstvo mužů vedené trenérem
Radimem Husovským se umístilo po podzimní části na 8.
místě s 16 body za čtyři vítězství a čtyři remízy při pasivním
skóre 16:22. V domácím prostředí prohrálo jen jednou a za
jedno vítězství a čtyři nerozhodné výsledky si připsalo pouze
7 bodů, což bylo zklamáním. Naopak na hřištích soupeřů se
jim dařilo o něco lépe a za tři vítězství si připsali do tabulky 9
bodů. V jarních utkáních budou muset naši hráči zlepšit hru
hlavně na domácím hřišti.
Následnou zimní přestávku využijí družstva k přípravě tak,
aby v jarních zápasech předváděla kvalitní výkony pro radost
svých příznivců a uhájila nebo případně vylepšila svoje
umístění.
Radovan Kunc

PROBLÉM
Chovatelům psů
Chtěl bych upozornit chovatele psů na Vyhlášku obce
Zborovice č.02/2001 a na povinnosti z ní vyplývající. K dobrému
soužití spoluobčanů nepřispívá volné pobíhání psů po obci.
Vždy hrozí nebezpečí poranění, případy pokousání nejsou
ojedinělé, bezprizornými psy bývají napadány zejména děti.
Volně pobíhající pes nebo pes bez náhubku jsou veřejným
ohrožením. Za vzniklé škody odpovídá majitel.
Dalším problémem jsou psí exkrementy. Někteří majitelé psů je
doma odklízí neradi, proto nechají psy venčit na společných –
tj.zpravidla obecních pozemcích, bez zájmu o úklid vykonané
potřeby. A těm, kteří psa nemají nebo se o něj řádně starají, to
má být příjemné?
Buďme k sobě vzájemně více ohleduplní!
Vítězslav Hanák

V. Čevelová

Aerobní cvičení – TJ Sokol Zborovice
Aerobik je trénink k posílení kardiovaskulárního systému, zvýšení síly a vytrvalosti, zlepšení ohebnosti a koordina čních schopností.
Je to forma intenzivního cvičení s cílem zvýšit zdatnost organismu. K nám vstoupil aerobik začátkem 90. let, má několik forem, je
vhodný i pro začátečníky a cvičence s nadváhou. U nás ve Zborovicích mají cvičenci možnost využít všech forem aerobiku v TJ
SOKOL.
V úterý od 18. do 19. hod. je aerobik pro začátečníky.
Ve čtvrtek od 17. do 18. hod. je aerobik hrou. Tato forma cviční je především pro děti.Ve čtvrtek od 18. do 19. hod. je cvičení pro
pokročilé, kde se cvičí krátké sestavy tzv. choreografie.V neděli od 18:30 do 19:30 je bodystiling, kde se zlepšuje síla a flexibilita
problémových částí těla.
Všechna uvedená cvičení jsou pod odborným vedením kvalifikované cvičitelky Barbory Neméthové. (B.Nem.)
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CO MOŽNÁ NEVÍTE

Kostel ve Zborovicích

Je postaven ve tvaru kříže a zasvěcen sv.Bartoloměji. Obraz
tohoto světce je za hlavním oltářem. Podle zápisu ve farní
knize se jedná o dílo L.Šichana. Hlavní oltář dodal v r.1913
kroměřížský sochař Jan Beck. V kostele jsou dva boční
oltáře. Oltář Kristovy smrtelné úzkosti dal zřídit zdejší farář
Jan Schneiderka a štukovými figurami prý jej ozdobil
A.Loserth (žil 1720-1779). Protější oltář sv.Kříže dala r.1779
zřídit Tereza hraběnka z Rotalů a je na něm dřevěný kříž

a obraz Panny Marie. A.Loserth je asi
autorem sochařské výzdoby hlavního
oltáře. Křížová cesta je signována Jos.
Vorlička 1869 aus Gabel.
L.Páleníček,
O výtvarném umění na Kroměřížsku,
r.vydání 1940

Ředitelka měšťanské školy ve Zborovicích
paní Anežka Bradíková

OSOBNOSTI ZBOROVIC

V roce 1912 byla ve Zborovicích slavnostně otevřena
měšťanská škola, původně soukromá chlapecká měšťanská
škola, kterou nechal postavit na svém pozemku majitel
zborovického panství, předseda svazu cukrovarníků
v Rakousku-Uhersku,
velkostatkář
a
průmyslník
JUDr.Jindřich Friess. Byla spádovou školou pro široké okolí
a v té době nejmodernější školou v této části okresu.
Od roku 1915 se v této škole vzdělávaly i dívky. Učitelský
sbor tenkrát tvořili hlavně muži. V roce 1921 nastoupila zde
na své první učitelské místo mladá učitelka Anežka
Bradíková, rodačka ze Žalkovic u Kroměříže. Zapojila se
hned do kulturního života obce. Stala se členkou TJ Sokol,
kde zastávala řadu let funkci jednatelky, byla členkou
pěveckého sboru Sokola Zborovice, pomáhala s nácvikem
divadel. V listopadu 1932 byla jmenována zastupující
ředitelkou měšťanské školy. V roce 1940 byla ustanovena
ředitelkou školy. Zůstala jí až do roku 1953. Jako ředitelka
školy se starala nejen o výuku a vzdělání žáků, ale i
o odborný růst učitelského sboru, a o mladé učitele. Každý
měsíc se ve zborovické měšťanské škole scházeli učitelé
z okolních malotřídních škol a diskutovalo se na různá
témata. Obvod školy byl rozsáhlý. Školu navštěvovali žáci
z Troubek a Zdislavic (4 km), z Medlova (2 km), ze Dřínova
(7 km), z Vlčích Dolů (6 km) a z Tetětic(4 km). Od 1.třídy
měšťanské školy chodili žáci denně pěšky. A nevynechali,
jen kvůli nemoci nebo sněhové kalamitě v zimě.
Se žáky psávala ředitelka školy často diktáty a mluvnická
cvičení. Anežka Bradíková trvala na úhledném písmu, sama
měla do pozdního věku krásný rukopis. Hodiny slohu a
literatury byly zajímavé. Recitovala a dramatizovala ukázky
z děl probíraných autorů. Nacvičovala i divadelní hry. Žáci
se museli nejen velmi dobře naučit roli, ale museli také
zvládnout pohyb ve vypůjčených krojích a děvčata v botách
na podpatcích. Později se nacvičovala dlouhá pásma a
několikahlasé sbory, při nich účinkovali všichni žáci.

Kruté chvíle nastaly v letech 1940-1941, kdy 1.dubna 1940
byly v budově měšťanské školy umístěny evakuované
německé děti (120 dívek) a byly vyučovány v přízemí školy.
Později sem docházela skupina německých chlapců –
Hitlerjungend, kteří bydleli ve vile Dr.Friesse. Výuka našich
žáků se změnila, bylo nařízeno domácí vyučování. Vždy
v úterý a v pátek se sešli žáci v místnosti obecního úřadu,
kde jim byly zadány úkoly. 2.února 1944 byla škola zabrána
německou brannou mocí.
17.května 1945 začalo znovu řádné vyučování. Žáci 5.třídy
se museli hodně učit, protože do 1.třídy měšťanky skládali
zkoušku z jazyka českého a z matematiky. Kdo neuspěl,
skončil v páté třídě.
Měšťanku si dodělával třeba
v 17.letech.
Paní ředitelka Anežka Bradíková zasvětila celý svůj život
výchově mládeže. Neprovdala se. Pracovala ve škole celé
dny. Byla přísná, náročná, vyžadovala kázeň, úctu a
důsledné plnění povinností. V jazyce českém byla odbornicí
uznávanou učiteli celého okresu. Její žáci patřili na
výběrových školách vždy mezi výborné nebo velmi dobré.
Bohužel, při odchodu ze Zborovic v roce 1953 se s ní nikdo
z obce důstojně nerozloučil. Až v roce 1957 tak učinili
představitelé Pilany. V roce 1962, při oslavě 50.výročí
založení měšťanské školy, za ní přišlo tolik žáků, že sál
Sokolovny nestačil.
Ředitelka školy Anežka Bradíková zemřela ve svých
90.letech.
Z výuky paní ředitelky Bradíkové:
Jak lze čárkou zachránit život
Trestanec odsouzený k doživotní káznici na Sibiři se odvolal.
Úředník obdržel od soudu spis s větou: „Vyhověti nelze
poslat na Sibiř.“ Úředník ve své horlivosti napsal čárku
na nesprávné místo. Jím přepsaná věta zněla: „Vyhověti,
nelze poslat na Sibiř.“ A odsouzenec byl osvobozen!
M. Neckařová

VÝTVARNÍC I - vybráno z díla Ludvíka Páleníčka „O výtvarném umění na Kroměřížsku“ (rok vydání 1940, další 1945)
Josef Hejbal (*12.3.1889 ve Zborovicích, U1971)
Přes prokazatelný výtvarný talent se vyučil řezbářem, pobýval ve Vídni, Znojmě, v roce 1913 absolvoval vídeňskou
umělecko-průmyslovou školu, v roce 1914 nastoupil studium Akademie výtvarných umění, stal se žákem sochařské školy.
Dále se vzdělával v Rusku, kde jej zastihla válka. Působil jako profesor na umělecko-průmyslové škole v Charkově. Odtud
se vrátil zpět na Moravu (Zborovice, Vyškov). Po čase vycestoval do Ameriky, pracoval v Los Angeles a v Hollywoodu. Na
hřbitově ve Zborovicích je pískovcový pomník rodiny Hejbalovy se dvěma bronzovými reliéfy. Pracoval také jako medailér.
Jan Müller (*1862 ve Zborovicích, U1951 )
Vyučile se malířství pokojů u Schreibera v Kroměříži. Pracoval ve Vídni, v r.1882 se osamostatnil ve Zborovicích. Krom ě
výzdoby kostelů a kaplí (Zborovice, Těšánky, Tetětice, Netčice a jinde) pracoval na výzdobě okolních zámků (často
dekorativní) a v zimních měsících maloval zátiší, krajiny a malé obrazy pro boží muka. Tento samouk zejména v zátiších
dosáhl dobrých úspěchů.
Josef Novotný (*1897 v Halenkovicích, U?)
Vystudoval reálku v Prostějově a Učitelský ústav v Kroměříži. Učil na školách v Lutopecnách, Honěticích, Morkovicích a
Hošticích, maloval krajiny a zátiší, působil jako ředitel měšťanské školy ve Zborovicích.
Portrét cvičitelky
Ve Zborovicích učí aerobik pod TJ Sokol paní Barbora Neméthová. V květnu absolvovala úspěšně na Ústřední škole České
obce sokolské v Praze školení Cvičitel aerobiku III.třídy a získala tak osvědčení - licenci C. V březnu v soutěžním Aerobic
Master Class postoupila do finále a obsadila 8.místo v kategorii nad 18.let. Vzd ělává se a zdokonaluje na různých školeních
a seminářích, učí aerobik nejen ve Zborovicích, ale i v TJ SOKOL Krom ěříž.
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Letecký souboj nad Zborovicemi
Dne 22.8.1944 podnikla 15.letecká armáda nálet na rafinerie Blechhammer-Odertal, nacházející se v Horním Slezsku
(dnešní Polsko). Toto srpnové úterý brzy ráno odstartovalo z italských základen 530 amerických bombardér ů krytých
05
stíhacím doprovodem. Nad západní částí jezera Balaton se v 11 ve výšce 27 000 stop bombardéry setkaly se stíhacím
doprovodem, svaz potom pokračoval k severu. Nad Hodonínem jsou spatřeny 4 Messerschmitty Bf 109 ve výšce 25 000
stop, které však neútočí a raději mizí.
25
35
Hlavní útok na svaz bombardérů je proveden v 11 – 11 hodin 30 – 40 Messerchmitty německých jednotek JG 3 „UDET“
a JG 5 „EISMEER“, které útočí ve dvou formacích. Začíná letecký souboj, odehrávající se v prostoru Zborovice, Nětčice,
Rataje, v jehož průběhu ztrácí 15 letecká armáda nad zborovickým lesem dva stroje typu MUSTANG.
25
Podle výpovědí svědků se při pronásledování německé stíhačky obě letadla srazila nad Trojákem asi v 11 , přičemž stroj
pilotovaný poručíkem Brattonem urazil křídlem část kabiny a směrovku Mustanga poručíka Hoffmana. Hoffman byl mrtev již
ve vzduchu a jeho Mustang se s naplno běžícím motorem zaryl hluboko do země na pole zvané 5.července asi 100m
severně od silnice Věžky-Zlobice. V roce 1946 zde byl postaven pomník.
Tímto byl ztracen život mladého pilota z Texasu, který v době od 24.5. do 31.7.1944 zničil celkem 6,5 německých letadel
(0,5 ve spolupráci). S největší pravděpodobností to byl právě Hoffman, který v tomto souboji sestřelil německý letoun, jenž
nouzově přistál na kroměřížském letišti.
Bojové úspěchy poručíka Hoffmana:
24.5.1944
1
nad Rakouskem
9.6.
1
nad Mnichovem
27.6.
2
nad Budapeští
9.7.
1
Ploesh, Rumunsko
31.7.
1
Bukurest, Rumunsko
Druhému Mustangu odpadlo křídlo a valil se z něj
černý dým. Havaroval na okraji lesa v místě
zvaném Kusá Hora. Pilot stačil vyskočit padákem
a dopadl asi 150m od hořícího letadla, poté se přiblížil k vraku a vhodil své doklady a mapy do ohně. Letadlo hořelo až
do večera a vybuchující munice nikomu nedovolila přiblížit se.
Podle hlášení četnické stanice ve Zborovicích byl pilot zajat strážmistrem Čepičkou a asi v půl čtvrté odvezen vojáky
Wehrmachtu do Kroměříže k výslechu. Zajatcem se stal 2lt. Charles Wessley Bratton ze 31.stíhací skupiny, narozen
28.12.1921.
Málo známou skutečností je, že v tomto souboji byl poškozen ještě jeden Mustang. Jeho pilot 2lt. Sheldon Sandler se
pokusil o návrat zpět na italskou základnu. Nad Ratíškovicemi byl však nucen vyskočit padákem.
Václav Remeš

Zápis rumunské delegace do kroniky obce Zborovice
Dnes, v pátek 5.9.2003, navštívila obec Zborovice a místní hřbitov delegace Ministerstva obrany Rumunska.
Reprezentovala vojenské velitele ve městech Alba-Iulia (vojenská akademie „Dimitrie Cantemir“) a CimpulungMoldovenescu (vojenská akademie „Stefan Cel Mare“). Přítomni byli i plk.Ing. Cristian Gioglovan z Ministerstva obrany
Rumunska a vojenský historik prof.Dr. Aurel-Constatntin Soare.
Vyfotografovali památník rumunských vojáků padlých v posledních dnech II.světové války (4. a 5.5.1945) na prahu vítězství
(celkem zde padlo 13 rumunských vojáků).
Věčná sláva rumunským hrdinům!
Děkujeme představitelům obce a všem občanům za mimořádnou pozornost a péči, kterou věnují památníku rumunských
vijáků.
Plk.Ing. Cristian Gioglovan, vedoucí delegace
Prof. Dr. Aurel-Constantin Soare
Absolventi – poručíci:
(překlad zápisu)
Gabriel Nica, Marian Stoica, Silvin Tataru

11.listopad – Den válečných veteránů
Dne 11.listopadu 2003 v 11:00 hodin byly k pomníkům obětí
obou světových válek ve Zborovicích i v Medlově položeny
pietní kytice. V den 85.výročí konce I. světové války tak uctili
památku padlých a veteránů ve všech válečných konfliktech
žáci 9.třídy ZŠ Zborovice, zástupci pedagogického sboru a
starosta obce.

Přítomní vyslechli slavnostní projev, v němž byly
připomenuty příčiny I.světové války, ztráty na životech a
utrpení všech, do jejichž života válka zasáhla. Ač již 58 let
naši vlast provází mír, nelze zapomínat na smutné etapy
české historie, ani opomíjet bližší i vzdálené lokální války
(mha)
provázející současnost.

VÝZVA
Vážení občané!
Přivítáme vaše připomínky a náměty k obsahu zpravodaje, také příspěvky, které bychom mohli uveřejnit
v dalších vydáních. Napište, co se Vám líbí či naopak nelíbí, co ve zpravodaji postrádáte, co byste se chtěli
o obci a obecních záležitostech z jeho stránek dovědět.
Své vzkazy můžete doručit na OÚ Zborovice nebo zaslat na e-mailovou adresu starosta@obeczborovice.cz
(redakce)
Vydává OÚ Zborovice, redakční rada: M.Neckařová, J.Šmíd, A.Machourková
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