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Vážení občané !
Zastupitelstvo obce a kulturní a školská komise při OÚ Zborovice se rozhodly seznamovat Vás
průběţně s děním ve Zborovicích a v Medlově, a proto budou vydávat časopis Zborovicko-Medlovský
občasník. Budeme Vás seznamovat s činností zastupitelstva obce, s činností jednotlivých sloţek
v obcích, ať jsou to hasiči, myslivci tělovýchovné organizace, výrobní podniky, obchody, pohostinství,
sluţby, školství a kultura aj. Kaţdé číslo uvedeme částí historie Zborovic a Medlova.

Zborovice :
První písemná zmínka o Zborovicích je uţ v roce 1276, ale osídlení úrodného kraje sahá do dávné
minulosti. O tom svědčí archeologické vykopávky v blízkosti Podlavčí a nález hrobů z 10. století
s náušnicemi, prsteny a osobními potřebami dávných obyvatel. Název obce je zřejmě odvozen od
jména prvního majitele prastaré hospodářské usedlosti. V roce 1358 to bylo Sborowicz o deset let
později Zworowicz i Sworowicz, 1391 Sborowicz, dále jen Borovice, a pak se ustálil název Zborovice.
Osada se postupně rozšiřovala po obou stranách tehdejší kupecké stezky, která se po staletích
proměnila v širokou silnici uprostřed podlouhlého náměstí. Postupné výkupy jednotlivých dvorců či
hospodářských stavení vytvořily v roce 1600 zborovické panství. Na něm se vystřídalo mnoho majitelů
z řad české i cizí šlechty. Připomeňme představitele významných moravských rodů jako Kryštofa
Podstadského z Prusinovic, Kryštofa Říkovského z Dovrčiv, v 18. století pak Maxmilianu Beatrici
hraběnku z Rottalu a jejího syna Františka Adama, který dal původní tvrz přestavět na prostorný
barokní zámek. Od poloviny 19. století přešlo panství do rukou bohatých průmyslníků. Byl to Abraham
Popper, který dal ve Zborovicích postavit cukrovat a v úrodném údolí se zasazoval o pěstování
cukrové řepy, tehdy nové zemědělské plodiny. V roce 1881 byla postavena Jonášem Friessem
ţelezniční trať ze Zborovic do Kroměříţe pro převoz cukrovarnických řízků. Jonáš Friess dal také
vybudovat tři rybníky jako zásobárnu vody pro cukrovar a důmyslnou soustavou studní táhl vodu do
cukrovaru. Tyto rybníky, zvané Podlavčí, se staly místem odpočinku místních i přespolních občanů.
Bývaly tu i skokanské můstky, moţnost koupání a her i příleţitost k večernímu posezení. Tam, kde je
dnes zarostlá plocha různých býlím a křovinami, vybudoval Dr. Jindřich Friess golfové hřiště a
tenisové kurty. Ty byly i v zámeckém parku a vedle domu paní Jarmily Šubčíkové (u hřbitova). Obec
byla několikrát povýšena na městečko s právem konat trhy a vařit pivo. Majitel panství vlastnil i pivovar
– dnes je to stolařství Petra Tomečka, cihelnu, vlečku na nákladovém nádraţí. Původně dřevěné
stavby v obci lehly několikrát popelem, ale byly znovu vybudovány. Vedle zámku je nejzajímavější
stavbou kostel sv. Bartoloměje, který stojí na místě bývalého hřbitova a stávala zde kdysi i hrobka
hrabat z Rottalů. Ze sídla hrabat a průmyslníků se v roce 1947 stal Domov důchodců a později Ústav
sociální péče pro dospělé. Z cukrovaru továrna Pilana. Od roku 1995 má obec svůj znak a prapor.

Medlov :
Místní jméno patrně pochází od zakladatele obce, který se jmenoval Medlo z Počenic. Zemřel v roce
1360. V letech 1365, 1668 a 1415 se píše Medlov a roku 1670 Mydlow. V roce 1356 Buzek z Počenic
prodal Medlov Rackovi ze Zborovic a jeho bratrům. Po Rackovi přešel na Matěje z Rataj, později je
koupil Jan z Morkovic. V rok 1583 prodán Medlov majitelům z Dřinova. V roce 1960 byl Medlov
sloučen se Borovicemi, stal se místní částí Zborovic.
Zajímaný je počet obyvatel Medlova.
1770 – 136 obyvatel, 1880 – 322 obyvatel, 1900 – 364 obyvatel, 1961 – 496 obyvatel,
1970 – 348 obyvatel, 1991 – 262 obyvatel,
1670 – 5 domů osedlých a 17 pustých,
1790 – 21 domů, 1890 – 64 domů, 1950 – 88 domů, 2000 – 98 domů

Stav obyvatel k 31. 12. 2001

Zborovice :

1.365 obyvatel

19 – zemřelých
10 – narozených
58 – přihlášených
33 – odhlášených
Medlov :

13 muţů
5 muţů
30 muţů
21 muţů

6 ţen
5 ţen
28 ţen
12 ţen

241 obyvatel

2 – zemřelé
5 – narozených
1 – přihlášen
2 – odhlášených
Celkem obyvatel

2 muţi
1 muţ
1 muţ
-

2 ţeny
3 ţeny
1 ţena

1.606

Akce Obecního úřadu Zborovice v roce 2001
1. V roce 2001 byla dokončena stavba čistírny odpadních vod Zborovice, akce za 19 milionů.
Tato společná stavba byla dokončena a v květnu 2001 byla uvedena do zkušebního
provozu.
2. V Sokolské ulici byla opravena bezprašná vozovka v délce 300 m. Hodnota díla činí
1 milion 550 tisíc Kč.
3. Byla předláţděna Hřbitovní ulice aţ po hlavní vchod na hřbitov za 570.000,-Kč.
4. Řada občanů se napojila na kanalizační sběrač a mohla zrušit své septiky.
5. Průběţně se opravuje veřejné osvětlení podle poţadavků Jihomoravských energetických
závodů.
6. Byla provedena generální oprava kapličky sv. Bartoloměje v Medlově v hodnotě
112.000,-Kč
7. V našich obcích bují vandalismus. Lidé si neváţí zbudovaných zařízení a práce jiných.
Vhazují do kanalizace kůţe z králíků, střeva, zhnilá jablka, staré zkaţené plechovky s
Masem, brambory aj. a tím se zanáší kanalizační sběrač a vznikají náklady na údrţbu.
Uvádíme několik čísel pro informaci :
Rozpočet obce pro rok 2001 9,100.000,-Kč (upraven na výši 15,969.459,-Kč)
- příjmy skutečnost :

16,046.178,-Kč

- výdaje skutečnost :

17,284.079,-Kč

- výdaje pro školství (MŠ+ZŠ)

6,579.215,-Kč

- na hospodaření obce zůstalo

9,466.963,-Kč

MŠ Zborovice v historii
MŠ ve Zborovicích byla otevřena 1. února 1950. Byla jí vyhrazena místnost v přízemí budovy
střední školy. Jako učitelka byla přidělena Jindra Frgalová roz. Kubíčková ze Zborovic.
Uklizečkou byla ustanovena Dagmar Gáliková z Bratislavy, bytem ve Zborovicích.
Z vypůjčených peněz od MNV a darovaných od příznivců školy se zakoupilo několik
potřebných zaměstnávacích pomůcek pro děti. Bylo zavedeno i částečné stravovánísvačinky. Do MŠ bylo zapsáno 55 dětí. Školní rok byl zakončen 30. června besedou s rodiči.
Děti dostaly cukroví a zmrzlinu. V roce 1950 byla škola přestěhována do opravené budovy
bývalého obecního hostince. Pracovala 2 oddělení: 3-4 leté děti a 4-6 leté děti. V roce 19581959 bylo zavedeno stravování dětí zaměstnaných matek ve školní jídelně OSŠ. V letech
1965-1966 byly jiţ obě dvě třídy s celodenním provozem i se stravou. Jedna třída byla
umístěna v budově ZDŠ a druhá v budově MNV. Havarijní stav budovy MNV a třídy v něm
byl v této době nevyhovující. Proto se navrhla písemná dokumentace k výstavbě nové MŠ,
ale vzhledem k nedostatku financí budování bylo oddáleno.
Stavba nové MŠ byla zahájena v roce 1972 brzy na jaře. Tehdejší MNV započal výstavbu
v rámci akce „Z“–bezplatné brigády rodičů a občanů. Celá stavba se dokončila k 1.září 1974.
Personální obsazení nové MŠ: ředitelka: Marie Zapletalová, učitelky: Vlasta Hrabalová, Věra
Vybíralová, Ludmila Jedličková, školnice p. Marie Mozková, uklizečka a pomocnice při
stravování p. Zdeňka Churá.
Slavnostní otevření nové MŠ proběhlo 8. září 1974. provoz byl zahájen následujícího dne
9.září 1974. Do mateřské školy bylo zapsáno 68 dětí, z toho přijato 60 dětí.
S mateřskou školou a její současností Vás seznámíme v dalším zpravodaji.
Z kroniky MŠ Zborovice vybrala a připravila
Ivana Balášová, učitelka MŠ Zborovice
Základní škola Zborovice
Legislativní povinností školy je, mimo jiné, i kaţdoročně předloţení zprávy o činnosti školy za
uplynulý školní rok. Tento elaborát je předkládán nadřízenému školskému orgánu (kraji),
ČŠI, zřizovateli a v našem případě i Radě školy. Z dokumentu vyjímám_
- Základní škola Zborovice, okres Kroměříţ je od 1.7.2000 příspěvkovou organizací se
samostatným hospodařením. Zřizovatelem školy je Obec Zborovice. Od roku 1994 je
ředitelem školy Mgr. Petr Justin. Škola sdruţuje úplnou základní školu s 1. aţ 9.
ročníkem, školní druţinu a školní jídelnu. Škola byla zaloţena podle historických
pramenů 1. září 1736.
- Ve školním roce 2001/2002 navštěvovalo základní školu 225 ţáků, coţ činí průměrně
25 ţáků na jednu třídu. Ve školní druţině bylo zařazeno 50 dětí ve dvou odděleních a
školní jídelna vařila průměrně pro 195 ţáků a pro zaměstnance školy. Mimo to vaří
školní jídelna pro děti MŠ a obecní penzion.
- Při škole pracuje jiţ třetí volební období Rada školy, jejímţ předsedou je pan
Vítězslav Hanák.
- První stupeň ZŠ pracuje podle vzdělávacího projektu Obecná škola, druhý stupeň
podle vzdělávacího programu Základní škola. Mimo povinnou výuku mají ţáci
moţnost trávit účelně čas v široké škále zájmových krouţků a vzdělávat se v několika
nepovinných a volitelných předmětech.
- Zaměstnance školy tvoří 15 pedagogických pracovníků a 10 správních zaměstnanců.
Průměrný věk pedagogických pracovníků činí 43 let. Kvalifikovanost pedagogů je na
solidní úrovni, jisté mezery jsou v aprobovanosti výuky. Pedagogický sbor je
dlouhodobě stabilizovaný a v případě potřeby se daří získat mladé učitelské síly.
Většina pedagogického sboru má zájem na vlastním zvyšování kvalifikace a účastní
se ze zájmem akcí, které pro tento účel pořádají akreditované organizace.
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Demografický vývoj ve spádové oblasti školy vykazuje menší počet narozených dětí
a tím i pokles dětí, zapisovaných do 1. ročníku. Tento trend způsobil v posledních
několika letech úbytek ţáků asi o 10%. V roce 2001 navštěvovalo první třídu 19 ţáků,
v roce 2002 nastoupilo 21 ţáků.
Celkový prospěch ţáků vykazuje dlouhodobě vzestupnou tendenci. Ubývá dětí
neprospívajících a dětí s výraznými kázeňskými problémy. Dobré chování ţáků naší
školy je hodnoceno kladně i na akcích, kterých se škola účastní mimo výuku
(koncerty, divadelní představení, výstavy, výlety a exkurze).
Na velmi slušné úrovni je i zařazování našich absolventů do středních škol a učilišť
po absolvování 9. třídy. Máme i kladné informace, které se týkají začlenění
absolventů na těchto typech škol.
Škola se intenzivně a cílevědomě zapojuje i v oblasti výchovného poradenství a
prevence sociálně patologických jevů. Pravidelná je práce s dětmi s poruchami učení
a chování. Otázky protidrogové prevence a problematika nebezpečí uţívání drog
všech typů jsou pravidelně zařazeny do výuky některých předmětů. V rámci povinné
školní docházky se téměř nevyskytují problémy uţívání drog, alkoholu a kouření.
Otázce šikany je věnována taková péče, aby její projevy byly ihned v počátku
likvidovány.
Naší ţáci se kaţdoročně účastní různých soutěţí a přehlídek od školních kol aţ po
celostátní úroveň. Vzhledem k velikosti školy jsou výsledky v těchto akcích
uspokojivé.
Základní škola vyvíjí činnost i v oblasti spolupráce s obcí a veřejností. Tradiční se
staly akademie pro maminky, školní plesy, vystupování našich ţáků při různých
příleţitostech. Ţáci pomáhají udrţovat pořádek v obci, pořádají výstavky svých prací.
Na druhé straně se do školy vracejí bývalí absolventi – od těch mladších aţ po
sedmdesátníky, kteří vzpomínají na svá školní léta.
Chod školy je kontrolován nadřízenými orgány. V minulém roce nebyla shledána
ţádná závaţná porušení legislativy. Škola pracuje podle schváleného plánu práce,
který je měsíčně konkretizován. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni. Ze strany školy
by byla přivítána větší aktivita ze strany rodičů ţáků.
Materiální vybavení školy a vybavení ţáků učebnicemi a pomůckami není vykryto
prostředky na modernizaci, a proto postupně zastarává. Opravy školní budovy,
investice a údrţba je limitována finančními prostředky od zřizovatele.
Mgr. Petr Justin
ředitel školy

Obecní knihovna Zborovice
Knihovnicí je paní Aneţka Machorková
V obecní knihovně je přes 6000 knih pro mládeţ i pro dospělé. Knihovna je otevřena v úterý
od 12,00 do 17,00 hodin, výpůjčky jsou zdarma. Za rok 2001 bylo v knihovně zapsáno 176
čtenářů, z toho 81 mládeţe do 15-ti let. Za cely rok navštívili čtenáři knihovnu 1803 krát a
vypůjčili si 6705 knih, to znamená téměř 4 knihy na jednu výpůjčku. Ve výpůjční den navštíví
knihovnu průměrně 40 čtenářů. Nejstarší pravidelné návštěvnice jsou paní Anna Králíková a
Ludmila Vybíralová. Mezi nejvíce čtené knihy patří román y, detektivky a thrillery, u mládeţe
doporučená školní četba, dívčí romány a zábavné i naučné knihy o zvířatech. U ţen jsou
nejoblíbenější díla Vl. Javořické, Vl. Bittnerové, D. Steelové, M. Pilcherové, CourthsMahglerové a další romány.

Obecní knihovna Medlov
Knihovnicí je paní Jarmila Jelínková
V obecní knihovně je 1918 knih. Knihovna je otevřena 1x za 14 dní v pátek. Za rok 2001 bylo
vypůjčeno 1090 knih dospělým návštěvníkům a 55 dětem. Bylo vypůjčeno 823 knih krásné
literatury, 155 dětské literatury, 26 naučné literatury pro mládeţ, 86 naučné literatury pro
dospělé. Nejčtenější tituly byly: knihy Vlasty Javořické, Vaňkové, D. Steelové, Robertové.
Čtou se detektivky, knihy záhad. Nejstarší čtenářkou je paní Květa Barnetová.

TJ Medlov
18. února 2001 se konala výroční schůze TJ Medlov, na níţ se sešlo 15 členů a 4 hosté.
Byla zvolena revizní komise ve sloţení Ing. Petr Miller, Stanislav Dostálík a Jindřich Švejcar.
Nový výbor je sedmičlenný. TJ Medlov je činná, vykazuje za rok 2001 mnoho akcí.
18. 3. 2001 – turnaj ve hře Dáma
15. 4. 2001 – velikonoční turnaj ve stolním tenise. Vítězové: Milan Vaculík v kategorii do
15-ti let, Jaroslav Derka ml. v kategorii dospělých
5. 5. 2001 – 1. ročník Májového běhu okolo Medlova
26. 5. 2001 – brigáda na sportovním areálu Medlov. Zomítali vstupní zeď a člení štítovou zeď
2. 6. 2001 – uspořádala TJ Medlov Dětský den. Starší děti střílely z luku na terč, střílely ze
vzduchovky na terč. Sbor dobrovolných hasičů Medlov předvedl dětem cvičný
útok. Frant. Dusík ze Zborovic povozil děti na vozíčku se svým poníkem a
některé přímo na poníkovi bez sedla. Běhu kolem Medlova se zúčastnilo
20 závodníků. Dětského dne se zúčastnilo 48 dětí ze Zborovic a z Medlova.
Děti byly odměněny špekáčky – zakoupil pan Matějíček a banány – zakoupil
Pan Jelínek 20 kg banánů a 4 melouny
3. 6. 2001 – se konal 2. ročník fotbalového turnaje „Mladé naděje“ – účastnily se 4 týmy:
Šelešovice, Zdounky, Zborovice, Medlov
28. 7.2001 – turistická akce Po Hostýnských vrších
18. 8.2001 – uspořádala TJ Medlov druhý ročník v hodu 8 kg klasickým kladivem muţů z
místa, 3 kg kladivem ţen a první ročník vypití půl litru piva na čas. Účastnilo se
27 závodníků, 18 muţů a 9 ţen. 1. místo obsadil v novém medlovském rekordu
14,8 m Vratislav Švejcar, 2. místo Roman Chytrý, 3. místo obsadil Petr
Tomeček, čtvrtý skončil Martin Láník. V kategorii ţen byla první Petra Derková
14,1 m, druhá Leona Jelínková, třetí Jana Kořánová, čtvrtá Zdena Vránová
1. 9. 2001 – proběhla akce medlovských hasičů Medlovský ţabák, které se účastnilo
11 sborů
29.9. 2001 – pořádala TJ Medlov zábavné odpoledne se soutěţí ve vypouštění papírových
draků a soutěţilo se i o nejlépe vyrobeného papírového draka
20.10.2001 – autobusový zájezd na hrad Helfštýn a do lázní Teplice nad Bečvou. Přihlásilo
se 48 zájemců nejen ze Zborovic a Medlova, ale i z Počenic, Mozkovic,
Litenčic, Troubek a Chropyně.
25.-26.12.2001 – Vánoční turnaj ve stolním tenise
30.12. 2001 – túra na Brdo

Klub českých turistů
Klub českých turistů Zborovice – dříve odbor turistiky při TJ Medlov – byl zaloţen v roce
1990 jako samostatný subjekt. V současné době má 28 členů ze Zborovic, Medlova a
některých dalších obcí okresu Kroměříţ. KČT Zborovice pořádá kaţdoročně přibliţně 10
turistických akcí. V roce 2001 to byly 4 autobusové zájezdy :
10.3.2001 – turistický pochod z Buchlovic přes Buchlovský kámen, hrad Buchlov a Vlčák na
Bumbálku – 15 km
7.4.2001 – Bílé Karpaty – turistický pochod z osady Javorník na Velkou Javořinu – 970 m
n.m., sestup do Květné a Strání – 20 km
12.5.2001 – Vizovické vrchy – turistický pochod na Pučínské skály – 20 km
6.6.2001 – Podyjí – Vranovská přehrada – turistický pochod z Lesné přes Mardegeskou
vyhlídku (Rakousko), z Bítova na Vranovskou přehradu – 23 km
30.12.2001 – Předsilvestrovský výstup na Brdo ze Zdounek přes Bunč, sestup do Roštína –
18 km
Někteří členové KČT Zborovice pod vedením Fr.Hanáka st. Zdolali navíc v rámci II. cyklu
„Vrcholy oblasti Chřiby“ šest výstupů pro získání odznaku.
Klub českých turistů Zborovice patří v současné době pod turistickou oblast Zlínsko, která
vznikla v roce 2001 sloučením oblastí Chřiby a Vsetínsko. Předseda KČT Zborovice je Karel
Dostál, hospodářkou Drahomíra Štenclová, cvičitelem turistiky František Hanák senior.

Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Slavnostní schůze k 105. výročí zaloţení SDH Zborovice se konala 23. června 2002.
1895 zaloţen hasičský sbor ve Zborovicích tehdejším starostou obce Františkem Drlíkem a
učitelem Františkem Urbáškem. Zakládající valná hromada se sešla 6. března 1897.
Zvoleni: náčelník František Urbášek, starosta František Drlík, jednatel František Šamánek,
pokladník Jan Derka. Přihlásilo se 39 činných a 27 přispívajících členů.
Zakoupena ruční stříkačka, byla majetkem obce a sboru se půjčovala.
1898 přikročeno ke stavbě hasičské zbrojnice.
1934 zakoupena motorová stříkačka za 28.000,-Kč, na níţ přispěla obec i majitel velkostatku
Dr. J. Friess.
1954 utvořeno druţstvo mládeţe.
1956 vytvořeny domovní protipoţární hlídky.
1966 výstavba nové budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice.
1972 předána nová hasičská zbrojnice k uţívání SDH.
1990 přejmenován Čs. svaz poţární ochrany na organizaci Sdruţení hasičů Čech, Moravy a
Slezska.
Soutěţní druţstvo muţů se pravidelně zúčastňuje soutěţí v poţárním sportu.
V současné době působí ve sboru 26 mladých hasičů pod vedením Jany Maňouškové,
Jaroslava Dostála a Rudy Ţalčíka ml. Členové SDH se účastní akcí pořádaných obecním
úřadem, pomáhají na výstavbě mateřské a základní školy,k při výstavbě sportovního areálu
v Medlově, vysazování mladých stromků, pořádají kulturní akce – tradičně vodění medvěda,
stavění a kácení máje, hodová zábava, Mikulášská nadílka. V současné době má sbor 84
členů, z toho 54 muţů, 4 ţeny a 26 dětí. Nejstaršími členy jsou Antonín Kucián a Vladimír
Čepička, kteří letos oslaví 77 let.
Věrnostní medaile a stuţky dostali :
Za 10 roků, (6 členů) za 20 roků (7 členů), za 30 roků (2), za 40 roků – Josef Dostál, Antonín
Kucián, Antonín Surynek, Jaroslav Šťastný, František Vítek, Josef Vybíral st., Jaroslav
Vrána, Alois Vyskočil.
Dále: Čestné uznání Okresního sdruţení v Kroměříţi (19 členů)

Medaile za příkladnou práci – 9 členů
Medaile za zásluhy (4)
Čestné uznání ústředního sdruţení – Vladimír Čepička, Karel Churý
Odznak sv. Floriána – Antonín Surynek
Ústav sociální péče ve Zborovicích
Ústav sociální péče ve Zborovicích je ústav koedukovaný, to znamená, ţe zde ţijí klienti
tělesně i mentálně postiţení, muţi i ţeny. V zařízení je jim poskytována komplexní zdravotní,
sociální i výchovná péče. V ústavě ţije celoročně 100 klientů ve věku od 26 do 85 let. Stará
se o ně 43 pracovníků všech moţných profesí, vojenskou civilní sluţbu zde vykonávají tři
muţi. Největší psychická i fyzická zátěţ při péči o tyto hendikepované obyvatele spočívá na
zdravotním a výchovném personálu, kteří se zaměřují na kaţdodenním procvičování znalostí
a dovedností, které získali během svého ţivota. Jsou zapojeni do pracovní, výtvarné,
rozumové, tělesné, hudební, smyslové a sebeobsluţné činnosti. Celý kolektiv pracovníků
v zařízení pracuje s mentálně a tělesně postiţenými klienty s pochopením a láskou.
Organizujeme pro ně různé akce, výlety, vycházky, soutěţe, hry, jezdí se s nimi na rekreace,
sportovní okresní i celostátní soutěţe. Součástí práce s klienty je hlavně pracovní terapie –
šití koţenkových nazouváků, stříhání a trhání molitanu, práce na zahradě a ve skleníku,
práce v prádelně, kuchyni, dílně Telecomu. Obyvatelé vypomáhají na odděleních při
úklidech, pečují o zvířátka v místním ZOO koutku, uklízejí park, prostranství před ústavem,
vyrábějí upomínkové předměty, šijí polštáře, tašky a další věci. Všichni společně se snaţíme
našim obyvatelům vytvořit takové podmínky v ústavě, aby se jim zde líbilo, byli spokojeni a
cítili se bezpečně. Snaţíme se jim nahradit rodinnou péči. O své činnosti s klienty
informujeme průběţně občany obce ve své vývěsní skříňce u autobusové zastávky naproti
obecního úřadu a prodejem výrobků v obchodě u pana Havlíka.
Ukázka některých akcí, které jsme se našimi klienty absolvovali v roce 2001 : zúčastnili jsme
se okresních zimních sportovních her na Hostýně, karnevalu v zařízení. Chodili jsme plavat
do krytého bazénu do Kroměříţe, jezdili do divadla do Zlína a Uherského Hradiště, byli jsme
na výletě ve Zdounkách, ve Věţkách a na Dřínově. Rekreovali jsme se na Drahanské
vrchovině a v Jeseníkách. Stavěli jsme máj, hráli jsme kopanou, stolní tenis, pouštěni jsme
draky. Zatancovali jsme si na plese, který pořádal OÚSS v Kroměříţi, na Mikulášské besídce
na Sladech.
Práce s těmito klienty je velmi náročná, ale pěkná.

Co možná nevíte
Sochy a kříže
Směrem ke Zdounkám stával kamenný kříţ, vrch ţelezný. Byl postaven v roce 1893 místo
dřevěného. Zelený kříţ stával na křiţovatce Zborovice-Zdounky-Troubky-Nětčice. Byl
postaven v roce 1886 nákladem velkostatku za 456 zlatých. Byl obnoven v roce 1924-1925
na památku vyvlastnění – parcelace půdy s nápisem „Česká půda vrácena českému lidu
1924-1925“. Byl odstraněn v době kdy bylo přikázáno náboţenské symboly z polí odstranit.
U kostela byl v roce 1880 nákladem Valentina Haráska postaven kamenný kříţ. Původní
dřevěný shořel v roce 1846. Kamenný kříţ při silnici do Medlova postavila v roce 1927 rodina
Rudolfa a Ţofie Karáskových ze Zborovic. V roce 1898 byl postaven kamenný kříţ na
hřbitově nákladem tří přifařených obcí: Zborovic, Medlova a Troubek. V roce 1831 byl
postaven kříţ na Podlavčí. Původně dřevěný, kam se pochovávalo v době cholery. Byl
obnoven nákladem velkostatku v roce 1898. Pokud bydlela na Baště rodina Stratilova,
udrţovala prostranství kom kříţe, vysazovali květiny, místo posledního odpočinku 63 osob
bylo pietně udrţováno. Kdyţ teď půjdeme na procházku na Podlavčí, najdeme jen torzo kříţe
– vápencový obelisk, kříţ někdo jiţ dvakrát zcizil.

Památné sochy
Před Pilanou stávala socha sv. Floriána, blízko ní rostl rozloţitý strom – platan
Pod lipkami u potoka před ústavním parkem byla socha sv. Jana Nepomuského. Obě sochy
přemístěny ke kostelu.
Památné stromy
V roce 1912 byla na počest VI. Všesokolského sletu vsazena lípa za dnešní zahradou
Ing.Vladislava Pokorného. V domě bydlel a ordinoval ve MUDr. Bloch, který měl ve Vídni
kliniku, později MUDr. Uher. MUDr. Uher patřil k zakladatelům TJ Sokol ve Zborovicích,
zakládal hokejový oddíl a v jeho stodole se původně cvičilo. Byla to tělocvična s nářadím,
jako byla bradla,kůň a ţíněnky. Proto byla za touto prozatímní tělocvičnou – sokolovnou
vysazena lípa na počest všesokolského sletu
V roce 1881 byly vysazeny lípy před kostelem a před školou – dnešním Penzionem Zborovic.
28.10.1921 byla vysazena před budovou měšťanské školy Lípa svobody.
V parku rostou stoleté i starší platany a červené buky.
Zborovice navštívil i cestovatel Emil Holub a obdaroval školu vycpaninami a jinými dary do
přírodopisného kabinetu.

