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Akce obecního úřadu v roce 2002
2. Uvedení ČOV (čistírny odpadních vod) do trvalého provozu po ročním zkušebním provozu.
1. Střecha na budově mateřské školy - v hodnotě 643.665,-Kč
3. Oprava části zdi kolem hřbitova – v hodnotě 30.000,-Kč.
4. Poloţení asfaltového koberce v Medlově na starou cestu – v hodnotě 300.000,-Kč.

Historie kostela sv. Bartoloměje ve Zborovicích
Farní kostel sv. Bartoloměje.
Stojí na bývalém hřbitově. Je stavěn do kříţe a je pevně klenut. Roku 1673 a 1690 měl kostel tři oltáře, stříbrný
kalich, jediný ornát a dva zvony. Fara bývala ve Zborovicích jiţ v nejstarších dobách. V zemských deskách se
vzpomíná jiţ roku 1374, 1381, 1391, 1397. V roce 1398 se jmenuje farář Jan Locika. Fara přečkala bouře husitské,
ale zanikla za reformace kolem roku 1626. Roku 1391 daroval jí Soběn ze Zborovic poplatný pololán, aby ho farář
uţíval na věčné časy.
Asi od roku 1670 – 1737 byly Zborovice přifařeny do Zdounek. 25. listopadu 1737 nadala nynější faru majitelka
panství Maxmiliana Beatrice hraběnka Rottalová, rozená kněţna Lichtenštejnová a biskupský ordinariát nadační list
potvrdil 14. prosince 1773. Roční příjmy farářovy byly stanoveny na 307 zlatých 12 krejcarů. Patronem nové fary se
stala vrchnost. Přifařeny byly Troubky a Medlov.
V roce 1802 byla fara rozšířena o poschodí a na náklady vrchnosti byla opravena. Nelze s jistotou tvrdit, zda byla
koncem XVI. století katolická nebo nekatolická, ale podle okolních farností, které měly kněze nekatolické, lze se
domnívat, ţe i ve Zborovicích byli kněţí bratrští (čeští bratři).
Na bývalém hřbitově uprostřed návsi stávala a nedaleko kostela nevelká kaple s věţí, v níţ byla hrobka hrabat
Rottalů. Roku 1890 byla zrušena a ostatky byly převezeny do Holešova, do rodinné hrobky Rottalů.
Matriky počínají se psát v roce 1737. „Pamětní knihu“ pořídil farář Tomáš Kohoutek v roce 1897 na základě záznamů
svých předchůdců. Je pochován na hřbitově ve Zborovicích nedaleko kříţe.
Podle jeho záznamů uvádím :
První zmínka o faře je z roku 1374. Patronát vykonávali vţdy majitelé zdejšího velkostatku. Kdy byl postaven kostel
není známo. Farní budova byla postavena r. 1738 na tom samém místě, kde stávala dříve, jen přízemní. Farář býval
zatím v panském domě. Kostel měl a má dosud tři oltáře, je i s hlavním oltářem konsekvován od biskupa Karla
z Lichtenštejna. Kostel má čtyřhrannou věţ na způsob jehlanu se čtyřmi zvony.
Nejtěţší zvon 630 liber těţký s obrazem sv. Michala objednal farář Michael Grulich.
Druhý zvon 431 liber těţký věnovaný sv. Cyrilu a Metoději byl ulit roku 1876 za faráře Bedřich Krayczyho nákladem
kostelního fondu.
Třetí zvon váţil 236 liber a byl ulit za faráře Bedřicha Krayczyho.
Čtvrtý zvon váţil 112 liber a byl ulit v roce 1876 v Brně.
V roce 1802 bylo přistavěno k farní budově první poschodí se třemi místnostmi. 7. září 1846 vypukl ve Zborovicích
poţár a při něm vyhořel kostel, fara, hospodářské stavení, škola, mnoho selských usedlostí a i zvony se rozpustily.
Roku 1883 byly zakoupeny nové varhany za 1450 zlatých.
Roku 1890 byla postavena socha sv. Josefa nákladem Josefa Klabala, rolníka a radního z Troubek.
Roku 1889 veškerá úroda zničena krupobitím.
Roku l896 nastoupil do Zborovic farář Tomáš Kohoutek, který sepsal a sestavil Pamětní knihu v roce 1897 z archivů
a vzpomínek farníků a ze zápisků bývalých farářů.
Roku 1896 udeřil blesk do kostela. Poškodil klenbu, dva obrazy a malbu.
Roku l898 věnoval kostelu Dr. Jindřich Friess se svou chotí stříbrný kalich zhotovený pasířem Janem Staňkem
v Praze za 155 zlatých rakouské měny. Stejně dal Dr. J. Friess 100 zlatých, aby byly rozděleny mezi chudé.
Roku 1906 na jaře začala oprava fary.
Roku 1908 byl obnoven kříţ „ Harásků“ před kostelem, byl upraven a natřen za obnos 100,-Kč.
Roku 1909 byla oslava 60-ti letého jubilea panování Františka Josefa I. Byl poloţen základní kámen k nové budově
školy i školy mateřské, kterou na oslavu jubilea nechal postavit Dr. Jindřich Friess.
24. května 1909 byly Zboroívice povýšeny na městys.
3.8. 1909 vymohl farář na velkostatkáři Dr. Jindřichu Friessovi elektrické osvětlení kostela o 23 světlech při
příleţitosti svatby dcery inspektora panství Ad. Leibla. Osvětlení fary bylo 31. prosince 1909.
Roku 1912 byl postaven nový mramorový oltář.
Roku 1914 postavena nová křtitelnice z kararského mramoru za 1.150,-Kč
Roku 1900 odvodněna farská zahrada.
8. července 1900 byl posvěcen nový ţelezný kříţ u Medlova zbudovaný nákladem Štěpána Beneše z Medlova.

Roku 1910 postavena nová měšťanská škola za 112.000,-Kč
15. září 1912 posvěcena nová měšťanka
Roku 1922 zemřel Dr. Jindřich Friess.
Zdejší kněţí za poslední období :
1936 - P. František Seidler
1951 – 1994 - P. Josef Mikel
1994 – 1999 - P. Josef Kuchař
1999 – 2001 - P. Jan Plodr
2001 - P. Bohumil Vícha
Podle Vlastivědy moravské z roku 1910 a z Pamětní knihy Zborovic, zaloţené farářem Tomášem Kohoutkem 1897
sepsala Miluše Neckařová
V příštím zpravodaji bude pokračování o historii kostela.
Církev československá husitská ve Zborovicích
Náboţenská obec církve československé husitské ve Zborovicích vznikla právně 27.12.1922 výnosem ministerstva
školství a národní osvěty v Praze.
Ve skutečnosti však existovala uţ rok předtím a měla i svého faráře, kterým byl Matěj Pavlík, bývalý římskokatolický
kněz z Kroměříţe. Matěj Pavlík však brzy odešel do Olomouce, kde se stal biskupem a přijal biskupské jméno
Gorazd. Později přešel do pravoslaví a v době tzv. Protektorátu byl v Praze za ukrývání parašutistů, kteří provedli
atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha popraven.
Jeho nástupcem ve funkci faráře ve Zborovicích se stal jeho příbuzný Karel Pavlík, bývalý římskokatolický kaplan ve
Zborovicích, za kterého byla obec právně ustanovena a byly zavedeny matriky. Obvod náboţenské obce tvořily
všechny politické obce bývalého soudního okresu Zdounky. Během let došlo však ke změnám těchto hranic, zejména
po roce 1940, kdy byly odpojeny obce leţící na Morkovsku a byla z nich zřízena samostatná náboţenská obec se
sídlem v Morkovicích.
Po Pavlíkovi se aţ doposud vystřídalo ve Zborovicích dalších pět farářů v různé délce svého působení. Dnešní
farářkou je Mgr. Olga Medková. Z duchovních, kteří ve Zborovicích působili, stal se vedle Pavlíka-Gorazda
biskupem ještě ThDr. Rudolf Medek jako biskup brněnské diecéze a ze Zborovic vyšel i Josef Šamánek, který se stal
farářem v Poděbradech a v Kyjově. Ve Zborovicích má kořeny i nynější starokatolický biskup Hejbal.
Na jaře roku 1939 započala náboţenská obec se stavbou sboru (kostela) na pozemku, který koupila poblíţ sokolovny.
Byly vycementovány základy, ale dále se uţ stavět nemohlo, protoţe vypukla II. světová válka. Po válce se ve stavbě
uţ nepokračovalo, ale v roce 1950 byl koupen dům č.p. 235 v Sokolské ulici, který byl přestavěn na tzv. „sborový
dům“, ve kterém je modlitebna, místnosti pro duchovní péči o dospělé i mládeţ a byt faráře. Sborový dům byl
slavnostně otevřen 28. října 195. Vedle je pozemek se základy nedokončené stavby kostela.
Ţivot náboţenské obce probíhá způsobem, který je obvyklý v církvi československé husitské. Uskutečňuje se
v oblasti církevně správní, pastorační, liturgické, výchovné a charitativní. Středem ţivota jsou pravidelné nedělní
bohosluţby v místním sboru. V současné době se náboţenská obec připravuje na třetí zasedání VIII.církevního
sněmu, který se bude konat letos v říjnu v Praze a příjme novu církevní Ústavu.
ThDr. Rudolf Medek

Ze života MŠ
Tak jako kaţdým rokem, tak i letos jsme zahájili nový školní rok – dnem otevřených dveří. Rodiče měli moţnost
navštívit MŠ a se svými dětmi si hrát, aby si lépe zvykly na nové prostředí.
Veškerá naše výchovně vzdělávací práce je zaloţena na těsné spolupráci s rodiči. Vzhledem k tomu připravujeme pro
děti a jejich rodiče pravidelně kaţdý měsíc společná tvořivá, hravá a pohybová odpoledne. Mezi zdařilá odpoledne
patřilo – jablíčkové – ochutnávání jablíčkových specialit, malování textilní barvou na trička, mikulášské odpoledne –
výroba mikuláše a čerta z papíru, vánoční besídka pro rodiče – tanečky, básně a vánoční tradice. O jednotlivá
odpoledne mají děti a rodiče zájem, těší se na ně. Výsledkem jsou šťastně proţité společné chvíle v MŠ a výrobky,
které si děti radostně odnášejí domů.
K dalším poutavým a zajímavých akcím patřila návštěva hasičů v MŠ, beseda s paní knihovnicí Machourkovou, ve
vánočním období účast na koncertu v ZUŠ ve Zdounkách, mikulášská besídka s předáváním dárků a návštěva
mikuláše a čerta, vánočn í relace v místním rozhlase. Prohlídka kostela ve Zborovicích a výstavy betlémů, zhlédnutí
divadla v MŠ „O hladovém Království“, pravidelné ekologické besedy s pracovnicí centra v Divokách na téma –

„Kde bydlí Ferda Mravenec“, na podzim děti velmi zaujaly letové ukázky dravců na hřišti – předvedla společnost
z Lednice.
Dne 27.2.2003 proběhl zápis do MŠ – děti přivítaly své mladší kamarády dárky, které pro ně vyrobily, jako
vzpomínku na první návštěvu MŠ.
Ivana Balášová

Sdružení Ing. Olšina Jaroslav
Vznik sdruţení Olšina Jaroslav v dnešní podobě předcházelo sdruţení soukromě hospodařících rolníků v roce 1991,
jednotlivých vlastníků orné půdy s drţbou asi 116 ha orné půdy.
Postupně docházelo k dalšímu rozšiřování výměry orné půdy z důvodu lepšího vyuţití pořizované mechanizace a ke
vzniku sdruţení pouze dvou osob v roce 1993 a to Jaroslava Olšiny a paní Zdenky Krejčí, z důvodu snazšího vyřízení
úvěrů na pořízení stále potřebnější mechanizace.
Rokem 1995 přistupuje do sdruţení Ing. Jaroslav Olšina ml. s přispěním tolik potřebné sklízecí mlátičky Massey
Ferguson, v rámci samostatného zajištění sklizně pěstovaných komodit. Od počátku se firma zabývá pěstováním
obilovin – potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, olejnin – řepky ozimé a máku, od jehoţ pěstování se v roce
2001 ustoupilo a jehoţ plochu nahradila kukuřice na zrno. Doplňkově jsou prováděny sluţby v rostlinné výrobě pro
okolní zemědělské podniky a soukromé zemědělce.
K dnešnímu dne firmu spravuje Ing. Olšina Jaroslav za výpomoci rodiny, přičemţ obhospodařuje 264 ha orné půdy.
Firma zaměstnává pana Bedřicha Doláka a k dokonalému zvládnutí servisních prací na zemědělské technice vyuţívá
sluţeb pana Miloslava Molínka.
K úspěchům lze přičíst zvládnutí obtíţných podmínek a překáţek vytvářených zemědělskému sektoru, ale taktéţ jsme
se podruhé dostali do první desítky nejlepších dodavatelů sladovnického ječmene pro kroměříţskou sladovnu,
vlastněnou francouzskou firmou Malterie Soufflet.
Naší snahou je rozšířit výměru orné půdy, coţ ovšem závisí na uváţení vlastníků orné půdy, kteří ji pronajímají firmě
AGS Zdounky.
Rád bych v samém závěru oslovil spoluobčany, aby si konečně uvědomili, ţe doba kdy, všechno patřilo nám všem, je
dávno pryč a rád bych tím předešel zbytečným konfliktům, kdy jsou přistiţeni při polním pychu, zkracují si cestu přes
osetá i neosetá pole svými přibliţovadly, či jinak znehodnocují práci nejen naši, ale i druhých.
Ing. Olšina Jaroslav
Myslivecké sdružení Zborovice – Medlov
Vzniklo v padesátých letech (1950). Za 1. republiky vlastnili honitbu sedláci a les byl majetkem velkostatku. Po 2.
světové válce vznikly Lidové myslivecké společnosti. Část lesa dostali k uţívání funkcionáři Okresního národního
výboru v Kroměříţi. Les byl tehdy velmi zazvěřen.
Zborovická honitba se vţdy řadila mezi nejlepší na okrese. V r. 1955 se v oblasti Zborovického lesa vysadili mufloni
a dosahovali vysokých hodnot. Jejich trofeje byly ohodnoceny zlatou madailí. V roce 1975 na výstavě v Nitře získal
Zdeněk Maňásek starší zlatou medaili a v Plovdivu v Bulharsku také.
V roce 1971 a v dalších letech se lovilo ročně 30 ks srnčí zvěře, 3 ks mufloní zvěře, 1000 ks baţantů a 600 ks zajíců.
Kaţdý rok se odchytilo 80 ks zajíců na export.
Od roku 1975 následkem chemických postřiků a tekutého hnojení zvěře ubylo. Stavy zvěře klesly na minimum!
V současné době je v mysliveckém sdruţení Zborovice – Medlov organizováno 23 členů, 4 čestní členové a 2 hosté.
Sdruţení vlastní 2 chaty a myslivecká zařízení jako krmelce a zásypy. Kaţdým rokem je doplňují o nové a obnovují
přestárlá zařízení.
V roce 2002 rozmístili po honitbě i dostatek zaječích krmelečků a slanisek, která v honitbě chyběly. Po sklizni
obilovin jsou průběţně doplňována jadernými, objemovými a duţnatými krmivy. Pokud se zvěř takto přikrmuje,
navykne se dobře brát krmivo z krmných zařízení. O včasné obdělávání políček se stará Miloslav Jurčík, sklizeň
obilovin zajišťuje Stanislav Kucián. O sklizeň řepy a dalších objemových krmiv se starají ostatní členové MS. Posedy
a kazatelny, které slouţí k pozorování zvěře, jsou v honitbě v dostatečném mnoţství. V roce 2003 mají v plánu
vybudovaní umělých nor pro lišky.
Jak v roce 2002 hospodařili členové MS se zvěří.
Zajíc: V honitbě rozmístili nové krmelečky a solníky. V lednu 2002 předloţili zajícům granule s přídavkem proti
kokcidióze. Myslivci chtějí zajíce přeléčit, tím je menší úhyn mladé zvěře. Největší úhyn zajíců je vţdy po ţních.
V srpnu a v září bývá největší výskyt kokcidiózy. Plán lovu zajíců byl v roce 2002 – 45 ks, uloveno bylo 36 ks.
Všeobecně došlo k citelnému poklesu stavu zajíců. Nikdo neví, proč – snad chemizací, škodnou zvěří, divočáky.
Odlov zajíce od roku 1993.

1993 – 39 ks zajíců, 2000 – 36 ks zajíců, 2002 – 36 ks zajíců
za 10 let celkem uloveno 306 ks zajíců.
Baţant : U nás v honitbě postupně mizí, stavy klesají.
V roce 2002 na plán 20 ks – uloveno 11 ks baţantů.
1993 – 34 ks baţantů, 1995 – 47 ks baţantů, 2000 – 17 ks baţantů, 2002 – 11 ks baţantů.
Celkem za 10 let uloveno 186 baţantů.
Členové mysliveckého sdruţení se rozhodli upustit od lovu baţanta v naší honitbě.
Králík divoký : Z honitby MS Zborovice vymizel úplně, i kdyţ dříve byla myslivost hlavně o králících.
Srnčí : Plán lovu je plněn kaţdý rok, zpravidla na jeho plnění se podílí 1-2 úhyny. I v roce 2002 1 úhyn byla srna
z Medlova, 2 ks srnčího nalezeno v Debři.
Plán v roce 2002 – 21 ks, uloveno 21 ks.
Oproti minulým létům byli v honitbě pravidelně loveni srnci s medailovým ohodnocením. To je způsobeno
ozdravováním srnčí zvěře, přikrmováním – hlavně oves, celoročním podáváním soli a kvalitní péči.
Za 10 let členové MS lovili (srnčí)
1993 - 22 ks, 1997 – 20 ks, 2000 – 23 ks, 2001 – 24 ks, 2002 – 21 ks.
Celkem za 10 let uloveno 210 ks srnců. Okresním úřadem byl navýšen odlov v celé oblasti Zborovského lesa.
Muflon : Na plán l ks – byli uloveni 2 ks
Za 10 let: 1993 – 3 ks, 1997 – 4 ks, 2000 – 3 ks, 2001 – 2 ks, 2002 – 2 ks.
Celkem za 10 let uloveno 22 ks muflonů.
Černá zvěř : Zaznamenává zvýšení stavů. V roce 2002 uloveno 10 ks.
1993 – 1 ks, 1995 – 5 ks, 1999 – 10 ks, 2000 – 3 ks, 2001 – 3 ks, 2002 – 10 ks.
Celkem za 10 let uloveno 42 ks černé zvěře.
Lišky – za rok 2002 – 12 ks, za 10 let – 121 ks lišek
Kuny – za 10 let - 47 ks kun.
Myslivecká kynologie :
Kynologických akcí se v roce 2002 účastnil Radek Spáčil se psem borderem a obsadil v lesních a barvářských
zkouškách I. místo, stejně v norování byl pes na I. místě. Umělá nora je vyuţívána k trénování norníků. V MS jsou
lovecky upotřebitelní psi: 6 ohařů, 1 slídič, 2 teriéři.
Myslivecké střelectví :
Střelecká soutěţ v MS Zborovice byla dvoukolová. Zúčastnilo se 14 členů sdruţení a 5 adeptů.
Soutěţ vyhrál Miloslav Jurčík, na 2. místě Ing. Karel Boukal, na 3. místě byl Radek Spáčil.
Junioři: I. místo Pavel Badanko, II. místo Lukáš Dostálík, III. místo Irena Bodejčková.
Brigádnická činnost:
V roce 2003 kaţdý člen do 60-ti let odpracuje 25 hod., do 70-ti let 10 hod. Členové zajistili materiál pro postavení
krmelců pod Trojákem a na potoku od Podlavčí. Výdřevy krechtů. Přibylo 20 krmelců pro zajíce a drobnou zvěř.
Čistili umělou noru. Uklízeli okolí chat. Obdělávají políčka.
22.února 2003 byli přijímáni do MS Zborovice – Medlov a slavnostně pasováni : Jiří Machourek z Medlova a
Jaroslav Plšek z hájovny ve Zborovicích. Pasování se skládá: z předávání pasovacího lístku, z předávání zbraně,
nakonec všichni připijí na „Lovu zdar“. I my blahopřejeme mladým myslivcům a přejeme jim hodně pěkných
mysliveckých záţitků.
Zdeněk Maňásek

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Medlovský sbor hasičů má 35 členů, z ktoho 14 členů činných, 19 přispívajících a 2 členy čestné. Mezi činnými členy
je i jedno druţstvo mládeţe. Předsedou sboru je Vít Zapletal, velitelem Zdeněk Bršlica. Čestnými členy jsou
František Šibl a Alois Nepraš.
Začátkem roku 2002 vyčistili členové poţární nádrţ. Během roku se zúčastnili soutěţí pořádaných ČMSDH a
pohárových soutěţí okolních sborů. Tyto soutěţe dopadly se střídavými úspěchy. První byl pohár starosty
v Pravčicích, dále neobvyklá noční soutěţ v Záhlinicích, kde jsme dosáhli 17. místo z 38 soutěţících.
V červnu jsme vyhráli pohárovou soutěţ ve Zdislavicích. V červenci jsme ve dvou soutěţích ve Zdounkách byli osmí
z 12 startujících, v Přílepích jsme skončili na 30. místě ze 40 druţstev . Soutěţili jsme také v Podhostýnské lize:
v Dobroticích, Brusném, Rychlově, kde jsme získali první body do ligy. Na tyto poslední soutěţe nám zapůjčil nářadí
sbor Počenice a za to jim patří poděkování, poněvadţ s naší zastaralou techn ikou bychom tak dobrých výsledků
nedosáhli. Další soutěţe byly ve Vítonicích a Pravčicích, takţe výsledek 12. – 16. místo z 21druţstev.
Dne 31.8.2002 se konala soutěţ u hasičské nádrţe v Medlově, účastnilo se 20 druţstev z celého okresu a také jedno
druţstvo z okresu Zlín. Tuto soutěţ vyhráli hasiči z Rychlova, ţeny z Počenic a starší páni ze Zdounek. Také jsme se

zúčastnili oslav zhaloţení sboru ve Zborovicích a Nětčicích. Při dětských dnech, které pořádá TJ Medlov, jsme
provedli ukázky hasičské práce.
Kromě toho pořádá sbor i další akce kulturní a společenské: vodění medvěda, ostatková zábava, mimořádně úspěšný
byl sběr kovového odpadu v obci, konal se 5. ročník Medlovského ţabáka.
V roce 2003 oslaví sbor 60. výročí svého zaloţení. K tomuto výročí bude pořádána soutěţ další ročník Medlovského
ţabáka, hodová zábava a jiné akce.
O historii hasičského sboru Medlov bude článek v některém příštím Zpravodaji.
Zdeněk Bršlica

Pionýři Zborovic
„Pionýr? To ještě existuje?“
Nejčastější dotazy, které jsme odpovídali v několika minulých letech uţ pomalu berou za své. Teď je to spíš o
termínech akcí, mnohde o tom, jak dát dohromady kalendářní plán Pionýra a zainteresovaných rodin.
Ale pěkně od začátku. Jiţ v roce 1994 pracoval ve Věţkách odloučený oddíl, který byl příslušný k tehdejší PS Hulín.
Jeho členy se postupně stávaly i některé děti ze Zborovic a Medlova. Od roku 1996 je zaloţen samostatný oddíl ve
Zborovicích – vzniká na ţádost dětí po letním táboře. V roce 1997 byla po vzájemné dohodě ukončena společná
činnost a oddělením od PS Hulín vzniká samostatná pionýrská skupina se sídlem ve Zborovicích. Z někdejších
čtrnácti členů, kteří stáli u zrodu nové skupiny, se jejich počet v současné době ustálil kolem padesáti. Jiţ druhým
rokem rozvíjí svou činnost také volnočasový taneční klub. Děti přicházejí i odcházejí, zůstávají a vyrůstají z nich noví
instruktoři a vedoucí, kteří se snaţí těm mladším předat něco z toho, čemu se sami naučili. Jméno „Mláďata“ se
pomalu stává známým a respektovaným pojmem nejen v rámci okresu, ale i kraje a republiky. Tradičními se stalo
pořádání letních táborů, víkendových pobytů, Mikulášských hrátek, cyklistických závodů i některých akcí pro rodiče
s dětmi. Oddíl je několikanásobným účastníkem oblastní Porty v Olomouci, odkud pravidelně přiváţí madailová
ocenění v kategorii kolektivů i jednotlivců. Na celostátním folk-country festivalu FOTRC v Bludově se v letošním
roce umístil na třetím místě. Vyvrcholením pěveckých pokusů je v současné době pozvání k vystoupení v rámci
celostátní výstavy květin Flora Olomouc. Jiţ dva roky jsou děti vítězi krajského kola ve vybíjené, v tomto roce se
zúčastnili i kola celostátního. Ani starší členové nezůstávají pozadu – vedoucí a instruktoři v letošním roce vybojovali
třetí místo v krajském turnaji ve volejbale. Za zmínku jistě stojí i vítězství ve vědomostní korespondenční soutěţi
časopisu Ahoj Evropo. O tom, jak probíhají některé akce v rámci republiky, by mohli nejlépe říct například účastníci
Ledové Prahy a Benefičního koncertu, kterých jsme se letos účastnili jiţ po několikáté. Výchova dětí k zdravému
patriotismu, uvědomění si svého nezastupitelného místa ve společnosti, hrdost na svou obec – kde jinde, neţ právě při
reprezentaci na akcích a soutěţích, je k tomu vhodnější příleţitost. Snaha o pomoc ţivotnímu prostředí se promítá do
úklidových brigád stejně jako při třídění odpadu a sběru starého papíru či léčivých bylin. Ve veškeré činnosti se
snaţíme dostát tomu, ţe Pionýr je organizací otevřenou pro všechny , toho důkazem je i pořádání akcí pro veřejnost,
kde příslušnost k organizací samotné nehraje ţádnou roli a těší nás, ţe i mezi nečleny je jiţ spousta těch, kteří se
k nám přidávají téměř pravidelně. Před sedmi lety se začala psát nová etapa činnosti Pionýra ve Zborovicích, někteří
nám v počátcích nevěřili, ţe vůbec nějaká bude, ale čas zatím ukazuje, ţe všechno můţe být jinak. Ještě jsou mnoţí,
kteří doposud moţná nevěří nebo jen nedovedou uvěřit tomu, ţe všechno je to v nás – lidech, lidech omylných a
chybujících, ale i své chyby napravujících a hledajících nové neobjevené cesty – o průkopnících nových poznání, o
pionýrech nových směrů a cest… Drţte nám pěsti, aby ten náš kompas měl vţdy správný směr!
Lenka Sakařová

Dětský karneval
V neděli 9. března odpoledne se ve Zborovicích k budově sokolovny scházeli rodiče a prarodiče s dětmi a vnoučaty.
Kulturní a školská komise při Obecním úřadu ve Zborovicích po několikaleté přestávce připravila pro děti karneval.
Členové komise vyzdobili sál sokolovny, připravili ve spolupráci se sponzory a zastupitelstvem obce ceny do
tomboly, vedoucí Pionýra manţelé Sakařovi připravili různé soutěţivé hry, s organizací soutěţí vypomohli starší ţáci
školy, slovem provázela a organizovala hry Valérie Úradníková. Byly vyhlášení nejlepší masky – 6 nejmenších dělí a
6 starších dětí bylo odměněno. Všechny přítomné děti dostaly odměnu – oplatky. Všichni byli spokojeni. Přišlo více

neţ 100 masek a velký počet dospělých. K tanci dětem vyhrával DJ Jarson. Tanec střídal soutěţe. Karneval byl
úspěšný. Organizátoři jiţ přemýšlejí o příštím, za rok. Všem organizátorům patří poděkování.
Josef Šmíd

Rozpočet OÚ na rok 2003 – plánované akce
Rozpočet OÚ na rok 2003
Příjmy :
Daňové příjmy :
Nedaňové příjmy :
Kapitálové příjmy :
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu :
Neinvestiční dotace od obcí (na provoz škol) :
Investiční dotace od SFŢP :
Příjmy celkem :

8,165.700,-Kč
1,435.000,-Kč
320.000,-Kč
342.200,-Kč
124.100,-Kč
555.000,-Kč
10,942.000,-Kč

Plánované akce OÚ :
Z předloţeného a schváleného rozpočtu obce Zborovice pro rok 2003 vyplývají tyto akce:
- oprava vozovek v Medlově, úprava vozovek ve Zborovicích
400.000,-Kč
- vybudování chodníku v ulici Sokolské
200.000,-Kč
- výměna oken v MŠ Zborovice
400.000,-Kč
- zadání – zhotovení projektové dokumentace a podání ţádosti a následně ţádosti o podporu ze SFŢP pro rekultivaci
skládky Srnov
projekt
250.000,-Kč
vlastní akce
12-15 mil.Kč
V souvislosti s touto akcí zahájit jednání s MO MRS Kroměříţ o vybudování rybníka s moţností vyuţít vytěţenou
zeminu na překrytí skládky.

Výdaje obce celkem :

10,942.000,-Kč

Co možná nevíte.
Osobnosti Zborovic – ředitelka měšťanské školy ve Zborovicích paní Anežka Bradíková

V roce 1912 byla ve Zborovicích slavnostně otevřena nová 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 byla v té době nejmodernější školou v této části okresu.
Nejdříve to byla soukromá měšťanská škola chlapecká, ale od roku 1915se v ní vzdělávaly i dívky. Učitelský sbor
tvořili tenkrát hlavně muţi. V roce 1921 nastoupila zde na své první učitelské místo mladá učitelka Aneţka
Bradíková, rodačka ze Ţalkovic u Kroměříţe. Zapojila se hned do kultury v obci. Stala se členkou TJ Sokol, kde
zastávala řadu let funkci jednatelky, byla členkou pěveckého souboru Sokola Zborovice, pomáhala s nácvikem

divadel. V listopadu 1932 byla jmenována zastupující ředitelkou měšťanské školy. V roce 1940 byla ustanovena
ředitelkou školy. Zůstala jí aţ do roku 1953. Jako ředitelka školy se starala nejen o výuku a vzdělání ţáků, ale i o
odborný růst učitelského sboru a o mladé začínající učitele. Kaţdý měsíc se ve zborovické měšťanské škole scházeli
učitelé z okolních malotřídních škol a diskutovalo se na různá témata. Obvod školy byl rozsáhlý. Školu navštěvovali
ţáci z Troubek a Zdislavic (4 km), z Medlova (2 km), z Věţek (4 km), z Dřínova (7 km), z Vlčích Dolů (6 km),
z Tetětic (4 km). Od 1. třídy měšťanské školy chodili ţáci denně pěšky, např. z Dřínova 7 km ráno pěšky do
Zborovic, odpoledne po vyučování 7 km zpět domů. A nevynechali, jen kvůli nemoci nebo sněhové kalamitě v zimě.
Se ţáky psávala ředitelka školy časté diktáty a mluvnická cvičení, hodiny slohu a literatury byly zajímavé. Recitovala
a dramatizovala ukázky z děl probíraných autorů.
Nacvičovala i divadelní hry. Ţáci se museli nejen velmi dobře naučit roli, ale museli se i naučit pohybovat ve
vypůjčených krojích a děvčata v botách na podpadcích.
Ředitelka školy trvala na úhledném písmu, sama do pozdního věku měla krásný rukopis. Později se nacvičovala
dlouhá pásma a několikahlasé sbory, při nich účinkovali všichni ţáci.
Kruté chvíle nastaly v letech 1940-1941, kdy 1. dubna byly v budově měšťanské školy umístěny evaukované
německé děti (120 dívek) a byly vyučovány v přízemí školy. Později docházela skupina německých chlapců –
Hitlerjungend bydlících v zámku – ve vile Dr. Friesse. Ve škole zničili tělocvičnu. Výuka našich ţáků se změnila,
bylo nařízeno domácí vyučování. Vţdy v úterý a v pátek se sešli ţáci v místnosti obecního úřadu, kde jim byly
zadány úkoly. 2. února 1944 byla škola zabrána německou brannou mocí. 17. května 1945 začalo kopět vyučování.
Ţáci 5. třídy se museli hodně učit, protoţe do 1. třídy měšťanky skládali zkoušku z jazyka českého a z matematiky.
Kdo neuspěl, zůstával v 5. třídě. Měšťansku si dodělával třeba v 17-ti letech.
Paní ředitelka Aneţka Bradíková zasvětila celý ţivot výchově mládeţe. Neprovdala se. Pracovala ve škole celé dny.
Byla přísná, náročná, uznávaná odbornice v jazyce českém všemi učiteli okresu. Její ţáci patřili na výběrových
školách vţdy mezi výborné nebo velmi dobré v jazyce českém. Vyţadovala kázeň, úctu a přesné plnění povinností
ţáka.
Bohuţel, při odchodu z obce v roce 1953 se s ní nikdo z obce důstojně nerozloučil. Aţ v roce 1957 se rozloučili
představitelé Pilany. V roce 1962, při oslavě zaloţení měšťanské školy ve Zborovicích za ní přišlo tolik ţáků, ţe sál
sokolovny nestačil.
Ředitelka školy Aneţka Bradíková zemřela ve svých 90 letech.
Z výuky ředitelky Bradíkové.
Jak lze čárkou zachránit ţivot.
Trestanec odsouzený k doţivotí v káznici na Sibiři se odvolal. Úředník obdrţel od soudu spis s větou: „Vyhověti
nelze poslati na Sibiř.“ Úředník ve své horlivosti napsal čárku na nesprávném místě. Věta zněla „vyhověti, nelze
poslati na Sibiř.“ A odsouzenec byl osvobozen.

Sportovní úspěchy Ústavu sociálních služeb ve Zborovicích
Filosofie speciálních olympiád vychází z myšlenky, ţe pravidelnou sportovní činností lze kladně působit na rozvoj
všech stránek osobnosti mentálně retardovaných a tím výrazně přispívat ke zlepšení jejich integrace do společnosti.
Opírá se přitom o poznání, ţe za určitých podmínek jsou mentálně retardovaní schopni zapojit se do individuálních i
kolektivních sportů a účastnit se soutěţí v těchto sportech.
Program speciálních olympiád zaloţila ve 2. pol. 60. let v USA Eunice Kennedyová – Shriverová s cílem umoţnit
lidem s mentální retardací pravidelně sportovat a účastnit se tak nezávisle na absolutní výkonnosti soutěţí a moţnosti
se společně setkávat. SO je olympiáda s mezinárodním programem, má svá přesně vymezená pravidla a své stálé
orgány od světových, přes kontinentální aţ po národní. Účástnit se mohou postiţení starší 8 let, jejichţ IQ není vyšší
neţ 80.
Stalo se tradicí, ţe i z našeho ústavu kaţdé dva roky odjíţdí skupina sportovců na letní speciální olympiádu, jejich
místo konání se přemístilo z Prahy do Olomouce. Rok 2002 byl pro naši výpravu mimořádně úspěšný. Našemu
klientovi Josefu Krčmovi se podařilo v atletice zajistit nominaci na mezinárodní speciální olympiádu, která se bude
konat v Irsku. Všichni bychom mu přáli, aby jeho výkon byl korunován úspěchem. Kromě zmíněné nominace do
Irska jsme získali dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili v běhu na 100 m .
V únoru letošního roku se konala v Krkonoších zimní speciální olympiáda, které se zúčastnil sportovec Stanislav
Kročil. Vybojoval dvě zlaté medaile v běhu na lyţích na trati o délce 50 a 100 m.
Jedním z největších problémů našeho současného světa je nedostatek vzájemného porozumění, tolerance a moţnosti
vytváření stejných příleţitostí i pro ty, kteří potřebují pomoc.
Motto: I když mohou mentálně retardovaní zvítězit nad svým osudem, nikdy nemohou zvítězit nad naší
lhostejností.
za Ústav sociální péče ve Zborovicích
Ludmila Adamíková

Vodstvo – potoky – rybníky ve Zborovicích
Vodstvo ve Zborovicích
Pod zámkem na potoku stával panský mlýn. Nedaleko bylo postaveno několik domů – bytů – pro zaměstnance
velkostatku, kterým se říkalo Malá Vídeň.
Uprostřed návsi, před domem Františka Štolfy a sousedními domy býval velký rybník, v němţ se plavili koně.
Potoky:
V tetětickém území pramení potok Lipinka, který protéká Zborovicemi.
Ve Zmolách pramení zmolský potok, který napájel Slíţanský rybník a dále tekl aţ na území troubecké. Na něm byl
postaven mlýn Strouţník (Hambálkovi).
V 50. letech byly rozorány meze a při bouřce přívaly vody s ornicí protrhly hráz a zaplavily rybníky.
V Debři pramenil potok, který obtékal zámeckou zahradu a vléval se do potoka Lipinka.
V Javůrkách vytékal potok, který napájel dva rybníky v Rybničkách a protékal cukrovarem.
O Podlavčí v současnosti
Po smluvních dojednáních mezi Obecním úřad Zborovice a místní organizací Moravského rybářského svazu
Kroměříţ byl areál dán do uţívání MO MRS Kroměříţ. Obecní úřad by těţko zajišťoval fundovaný provoz a údrţbu
areálu. Podlavčí je uţíváno jako rybochovné zařízení. Státut chovných rybníků byl udělen Okresním úřadem,
referátem ţivotního prostředí Kroměříţ. MO MRS Kroměříţ pečuje o funkčnost a dle moţností o vzhled celého
areálu včetně protékajícího potoka. Jako příklad uvádíme odbahnění zborovického rybníka v roce 1995, které si
vyţádalo téměř čtvrtmilionovou investici. Investice se navrací dobrými výsledky v obchodu kapřího plůdku. Na
zbývajících vodních plochách se odchovávají vyšší vývojová stadia kaprů, línů, amurů i některých dravých ryb.
K vypěstování všech těchto druhů musí být vody ošetřeny tak, aby zvýšenou koncentraci ryb voda uţivila a ryby
nestrádaly. K tomu se vyuţívá standartních i moderních metod, které se začaly na Podlavčí pouţívat před 5-7 lety. Jde
o vápnění, hnojení a přikrmování.
K informaci o ochraně návštěvníků byly instalovány informační tabule o tom, jaká je voda, kdo o ni pečuje a co se
nedoporučuje. Uţivatelé nemají nejmenší zájem šikanovat návštěvníky areálu. Nemají zájem o návštěvníky, kteří
nevhodným chováním a jednáním zasahují do vodního a pobřeţního reţimu. V minulých letech bylo v areálu
vysázeno okolo 200 ks stromů a keřů níţinného typu, mnohé byly a jsou olámány. Nebo vandalským způsobem
zničeny. Údrţba a provoz rybníků přesahuje daleko přes 2000 brigádnických hodin za rok, které odpracují rybáři
kroměříţské organizace, místních členů i členů z blízkého okolí. Veřejnost by si měla více váţit dobrovolné práce
těchto lidí a s díky přijímat opatření, která směřují k ochraně ţivotního prostředí a záchraně celého areálu. Veřejnost
by měla tato opatření plně respektovat. Opatření se provádějí po dohodě z Obecním úřadem Zborovice a referátem
ţivotního prostředí. MO MRS Kroměříţ při této příleţitosti děkuje Obecnímu úřadu Zborovice za vstřícná jednání
ohledně uţívání rybníků na Podlavčí a věří v další plodná jednání a spolupráci.
člen MRS Kroměříţ Drahomír Švec

Vážení občané Medlova !
Ke kulturnímu dědictví obce patří kroniky obce. I obec Medlov měla svou kroniku, bohuţel, nenašla se. Ztratila se ,
nebo ji má snad někdo doma a ani o ní neví? Podívejte se, prosím, do všech skrýší, skříní nebo do knihoven ve Vašich
domácnostech. Snad si ji někdo někdy půjčil a zapomněl ji vrátit.
Našlo se jen několik listů ručně psaných na dvoulistech zachycujících události z let 1939-1945 psaných Aloisem
Mullerem. Jsou uschovány ve Státním archivu v Kroměříţi. V minulém roce na besedě v Medlově jsem Vás s nimi
seznámila. Občas přicházejí studenti a potřebují určité události v obci si ověřit a získat informace o minulosti obce.
Pomozme jim i obci.
Miluše Neckařová

