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ZPRÁVA STAROSTY OBCE
VV ttoom
mttoo ččííssllee nnaajjddeettee::

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností obecního úřadu za období od října
2008 do března 2009:
Z důvodu výstavby nového pavilonu v DZP Zborovice došlo
k pokácení 11 ks lip a kaštanů v ulici Hlavní. Při této akci byly provedeny
výchovné a zdravotní řezy na zbylých lipách a kaštanech. Po ukončení stavby
bude provedena náhradní výsadba. Dovolte mi, abych touto cestou
poděkoval všem, kdo nám pomohli při této akci. Na podzim letošního roku
plánujeme povést řezy na lipách u kostela a před ZŠ.
o
výkonu
Obec
Zborovice-Medlov
přistoupila
k dohodě
akcionářských práv u VaK Kroměříž a.s., fy. AEG a městem Kroměříž.
Uskutečnilo se několik jednání s představiteli Sokolské župy
Hanácké Kroměříž o odprodeji hřiště u sokolovny. Záměrem obce je toto
hřiště zrekonstruovat tak, aby mohlo sloužit žákům ZŠ, MŠ a široké
veřejnosti.
JUDr. Rubíčková ve spolupráci s OÚ zpracovává několik verzí
odprodeje obecního domu č. 50. Také zpracováváme možnosti odkupu
polností od p. Ladislava Müllera, který je spolumajitelem 2/36 na všech
obecních pozemcích.
Na časté stížnosti ke změně jízdního řádu ČD jsme reagovali
a vstoupili v jednání se zástupci ČD. Od 8. 3. 2009 je již nový jízdní řád
upraven, doufám, že ke spokojenosti většiny občanů (aktuální JŘ na str.
2 - pozn. red.). ČD žádaly dále o zrušení polních příjezdů přes trať v místech
mezi dolní zastávkou a přejezdem u „Syté“, tuto žádost jsme zamítli
a přejezdy budou nadále využívány.
V průběhu zimního období pracovníci OÚ s pomocí zaměstnanců
p. Ing. Jaroslava Olšiny prováděli úklid sněhu a sypání chodníků. Zimní
údržba stojí obec ročně 25-30 tis. Kč. Rád bych poděkoval občanům, kteří
nám s úklidem sněhu před svými domy pomohli.
Obec Zborovice spolufinancovala opravu věžních hodin částkou 50
tis. korun a sponzorovala částkou 38 tis. Kč nákup polohovacích postelí
a nočních stolků na lůžkovou část II. chirurgického oddělení Kroměřížské
nemocnice a.s.
Na zahradě MŠ bylo dopravní hřiště, které nebylo možno využívat
z bezpečnostních důvodů – špatný povrch. Po dohodě s vedením MŠ jsme
přistoupili k netradičnímu řešení, a to na místě dopravního hřiště zbudovat
jednu velkou dopadovou plochu a na tuto umístit všechny hrací prvky pro
děti. Při této akci MŠ využívá sponzorských darů od firem i od rodičů.
Dále obec získala dotaci 20.000,- Kč na koupi nových
elektronických varhan pro potřeby obce. Dotaci jsme získali od „Nadace Dětikultura-sport“ Uherské Hradiště – Ivo Valenta.

Co nás čeká?
Největší akcí letošního roku bude bezesporu rekonstrukce ulice
Wolkerovy. Rozpočet stavby je 3 mil. Kč. Podařilo se nám připojit k programu
„Obnova venkova Zlínského kraje“ a získat touto cestou dotaci na tuto stavbu
1,000.000,- Kč. Stavba bude zahájena v měsících duben-květen a bude
ukončena do zborovických hodů. Dále bychom chtěli dobudovat bezdrátový
rozhlas, chybí nám rozhlasy v ulici Nerudova a U Hřiště.
V následujících měsících budeme doplňovat dopravní značení v celé
obci, dopravní značky jsou již zhotoveny, cena 16.000,- Kč. V období silných
mrazů se projevily poruchy el. vedení u veřejného osvětlení. Jsme nuceni
provést nové výkopy a položení nového el. vedení v délce cca 250 m, cena
bude asi 100.000,- Kč. Na tyto práce využijeme pracovníky přidělené z úřadu
práce a pracovníky s alternativním trestem.
Během letošního roku bychom chtěli dokončit opravu budovy
masny z ulice Sportovní a opravit fasády na dalších obecních obchodech
a zdravotním středisku.
Všechny plánované akce bude možno uskutečnit pouze při zdárném
naplnění rozpočtu obce.

Jaromír KUNC
starosta obce
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Divadlo ve Zborovicích

Již potřetí jsme mohli přivítat ve Zborovicích
přední známé herce, kteří jsou skoro denně na
televizních obrazovkách a vidět je tak přímo „v akci“.
Stalo se tak 23.3.2009, kdy jsme
v sokolovně zhlédli divadelní lidsky dojímavou
komedii Neila Simona „VSTUPTE!“. Setkání dvou
starých klaunů po 11 letech, kteří spoluvytvářeli
komické duo více než čtyřicet roků. Herecký koncert
pánů Nárožného, Mrkvičky, Čenského a za
přispění paní Švormové v menší roli ve skvělé režii
Pavla Háši nedovolil nikomu se nesmát. Smích je
zdravý a v případě naší sokolovny ještě zahřívá,
takže kdo se smál, ten se i zahřál! Dialogy plné
humoru
vyplývajícího
z nerudnosti
Williho
/P. Nárožný/ a laskavosti Ala /L. Mrkvička/ nenechali
snad nikoho ze 180 diváků v klidu. Vzrůstající počet
návštěvníků svědčí o tom, že se znovu začíná chodit
ve Zborovicích na kulturu i ve velké konkurenci levné
komerční zábavy, kterou národ válcují každý večer
snad všechny televizní kanály, kromě ČT2.
Je hezké vědět, že diváci ve Zborovicích
přijdou i v pracovní den na kvalitní kulturní akci a že
se dokážou výborně bavit a komedii si užít, jak
potvrdili všichni herci.
LCh
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Zborovice, konečná stanice…

100. výročí založení
měšťanské školy ve Zborovicích
Ze školní kroniky:
„Komisionální jednání za účelem zřízení měšťanské školy chlapecké ve Zborovicích
konalo se dne 27. ledna 1909. Všichni činitelé (obě obce, místní školní rada, farní
úřad a velkostatek) vyslovili znova souhlas se zřízením školy měšťanské v místě
a zápis o tomto podepsali.
… Nová budova školní a mateřská školka začala se stavěti dnem 30. března.…
Dne 24. května dolétla radostná zpráva z Kroměříže, že obec naše byla Nejvyšším
rozhodnutím ze dne 29. dubna t. r. na paměť 60leté blahodárné vlády Našeho
Veličenstva povýšena na městečko. Zpráva ta byla všude nadšeně pozdravena
a přijata, neboť povýšení obce naší na městečko znamená nový krok k jejímu rozvoji
a povznesení.“

Opravdu kouzelný pohled na „hlavní
nádraží“, nemyslíte? Ano, to je naše konečná na
železniční trati č. 305 Kroměříž – Zborovice.
Kvůli nečekané změně jízdního řádu, kdy z naší
obce vyjížděly dva jediné dopolední spoje současně,
se právem mezi místními obyvateli využívajících
služeb ČD strhla před vánočním obdobím pěkná
mela… Naštěstí se po 3 měsících s první změnou
jízdních řádů vše vrátilo ´do zajetých kolejí´.
Doufejme, že nebude docházet v nejbližší době
k žádným podobným, ba ani razantnějším činům,
a budeme moci v klidu i nadále cestovat, byť se
stále vyššími (nejen) finančními výdaji...
Jj

JÍZDNÍ ŘÁD – od 8. března 2009
Odjezdy
ze Zborovic:
4:53 x

Odjezdy
z Kroměříže:

6:03 x

4:20 x

5:30 x

7:10

9:17

6:39

8:39

13:17

15:57

12:44

14:55

17:10 +

17:17 x

16:30 +

16:46 x

19:10

20:33 x

18:30

19:51 x

X jede jen v pracovní dny (po-pá)
+ jede jen v neděli

Z obecní matriky:
Přehled o pohybu obyvatel v obcích
za rok 2008:

Ve Zborovicích tehdy byla založena široko daleko první měšťanka, v té době
nebyla v žádné z větších okolních obcí. Už ne obecná škola, ale měšťanská,
náročnější, významnější a uznávanější (měla nahrazovat gymnázium žákům, pro
které nebylo z různých důvodů dostupné). Protože ve stávajících podmínkách při
tehdejším počtu žáků nebyla možná kvalitní výuka ve staré škole, byl položen
základní kámen nové budovy. Ta byla otevřena roku 1913. Statut městečka
Zborovice stejně jako všechna ostatní městečka pozbyly ve 40. letech 20. století,
u nás dosud nebyl obnoven.
Po ověření historických souvislostí, projednání v pedagogické radě, ve školské
radě, se zřizovatelem, se sdružením rodičů, příznivců a přátel školy KLAPKA, o.s.
jsme se rozhodli uspořádat v sobotu 6. června 2009 velkolepou oslavu
100. výročí založení měšťanské školy (nikoliv otevření nové budovy školy).

Program oslav předběžně vypadá takto:
 9:00 – 11:00

prohlídka expozic ve škole
– dopolední část (pro místní)
 13:30
slavnostní průvod absolventů školy
obcí (od Pilany)
 14:30
slavnostní zdravice před školou
 15:00 – 16:00 prohlídka expozic ve škole
– odpolední část
 16:00
beseda s významnými hosty,
kulturní vystoupení žáků
 19:30
večerní program – diskotéka i zábava

Budeme velmi potěšeni, když nás podpoříte, zúčastníte se, v sobotu
6. 6. 2009 si přijdete či přijedete pro nevšední zážitek a také pokud zprávu
o oslavě předáte svým spolužákům.
Více informací získáte nejpozději koncem dubna z inzerce regionálního tisku,
z plakátů, na úřední desce školy a na www.zsborovice.cz, na www.spoluzaci.cz
nebo se můžete přijít zeptat či zatelefonovat do školy (573 369 102, 606 624 119).
Pokud se rozhodnete podpořit organizaci, uvítáme jakýkoli Váš finanční příspěvek.

Marcela HANÁKOVÁ, ředitelka školy

o V roce 2008 se narodilo 14 dětí, z toho 1

v Medlově /3 děti jen s fiktivním pobytem/.
o 7 občanů /z toho 1 z Medlova/

Občanská a sociální komise OÚ Zborovice

uzavřelo sňatek.
o Zemřelo 15 občanů ze Zborovic

a 4 občané z Medlova.
o Do Zborovic se přistěhovalo

36 občanů a do Medlova
celkem 5 občanů.
o Ze Zborovic se odhlásilo

20 občanů a z Medlova 12.
o 4 občané se přestěhovali

z Medlova do Zborovic.
o Počet obyvatel na konci r. 2008:

Zborovice – 1334; Medlov - 235

Komise má 5 členů: z Medlova paní Šumberovou a Vybíralovou, ze Zborovic
paní Burešovou, Žalčíkovou, Pospíšilovou a p. Badanka.
V březnu 2008 se konalo na Sokolovně setkání zastupitelstva obce s důchodci,
v kulturním programu vystoupil kromě žáků mateřské a základní školy také dechový soubor
ZUŠ Zdounky.
Vítání občánků se konalo dvakrát v roce, a to v červnu a listopadu. Přivítáno
bylo 8 dětí. Na akci se podílejí žáci obou zborovických škol pod vedením p. uč. Michaly
Hradečné a p. uč. Jiřího Jablunky.
Členové komise v zastoupení obce navštěvují občany u příležitosti jejich
významných životních jubileí – od 70 let věku každých pět roků a od 90 let každý rok.
V roce 2008 bylo blahopřáno 39 jubilantům a dvěma manželským párům ke zlaté svatbě
/v matrice jsou podchyceny jen svatby uzavřené ve Zborovicích/. Do činnosti komise patří
i loučení se zemřelými spoluobčany /pokud si to pozůstalí přejí/.

Pavel BADANKO, předseda komise
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Knihovna ve Zborovicích
V roce 2008 se zaregistrovalo
140 čtenářů, z toho 41 do 15 let.
K 1.1.2009 obsahuje knihovní fond (KF)
6 668 knih. KF doplnilo 102 nových knih.
Služeb internetu využilo 393 návštěvníků.
Na podzim 2008 byla provedena inventura
KF pracovnicemi Knihovny Kroměřížska.
Tyto zároveň vytvořily katalog knih naší
knihovny, který je přístupný na internetu.
Při inventuře se vyřadilo 937 knih.
Máme i nové webové stránky:
www.knihovnazborovice.wz.cz.
Šablonu webu pro malé knihovny poskytla
zdarma Knihovna města Hradce Králové.
Pro návštěvu katalogu a webových stránek
však stačí jen zadat do okénka vyhledávání
"knihovna Zborovice" a pak si kliknout na
vyhledaná hesla. V průběhu loňského roku
byly zapůjčeny 3 výměnné soubory o počtu

Naslouchej stromu,
jak k tobě hovoří
Jsem dřevem tvé kolébky,
ohněm, na němž se peče chléb,
rodinným stolem,
krovem tvého domu,
jsem lůžkem, na němž usínáš,
topůrkem tvého nářadí,
tvou rakví.
Přináším čistý vzduch a krásu.
Uchovávám vodu z oblaků
i studánek.
Chráním tě svým stínem
v letním žáru.
Obklopuji tě dobrem.
Jsem křížem Kristovým.
Slyš mou prosbu: chraň mne,
měj mne rád!
O.M.

Karneval ve
Zborovicích
I v letošním roce uspořádala
Školská a kulturní komise OÚ a Pionýr
tradiční akci pro děti všeho věku. Sobotní
odpoledne 28. února bylo v sokolovně plno
veselí, soutěží, tance a dětského smíchu.
O programovou stránku celé akce se opět
výborně postarali starší členové Pionýra,
mikrofonu se ujala paní Úradníková,
o občerstvení se starali manželé Bršlicovi.
Spokojení návštěvníci kolem půl
šesté
budovu
sokolovny
opouštěli
a pořadatelé se pustili do velkého úklidu
zapůjčených prostor.
Tak tedy za rok zase na viděnou
– tentokrát na „Olympijském karnevale“.

Zuzka „Ený“ SAKAŘOVÁ

180 svazků. Soubory poskytuje regionální
oddělení Knihovny Kroměřížska.
Od
ledna
2009
pracuje
v knihovně paní Antonie Gazdová. Určitě se
však občas potkáte s paní Machourkovou,
která ráda zastoupí obě knihovnice
v případě jejich nepřítomnosti. Paní
Machourkové patří velký dík za práci
v knihovně. Nemalou zásluhu má i na
vydávání Zpravodaje obcí Zborovice
a Medlov.
Pravidelnými
návštěvníky
knihovny v rámci výchovné činnosti jsou
děti z MŠ Zborovice. Občané si
v knihovně mohou zakoupit vstupenky na
akce pořádané Školskou a kulturní komisí
OÚ ve Zborovicích.

ŽIJÍ MEZI NÁMI…
Paní
Zuzana Bartošová, která je
občankou naší obce, získala, spolu se svým kolegou
z obvodního oddělení Policie České republiky
v Morkovicích, ve čtvrtek 19. března 2009
významné ocenění. V rámci desátého ročníku
ankety Zlatý záchranářský kříž, jejíž vyhodnocení
probíhalo v Praze za účasti prezidenta republiky a
dalších významných hostů, obdrželi při slavnostním
předávání „Cenu policejního prezidenta“.

Ivana RŮŽIČKOVÁ, knihovnice

Knihovna Medlov
Koncem roku byla v knihovně provedena
inventura, bylo vyřazeno několik starých
knih, o které již dávno nemají čtenáři
zájem.
V knihovně je celkem 2. 580 svazků.
V roce 2008 bylo zakoupeno 87 svazků.
Stálých čtenářů je 37, z toho 12 dětí
a za rok navštívili knihovnu 295x.

Celkem bylo vypůjčeno 1.286 knih
- z toho beletrie
1.082
- naučná literatura 37
- dětská beletrie
83
- dětská naučná
84
Časopisy byly půjčeny 179x.
J. JELÍNKOVÁ, knihovnice

KROUŽEK MODELÁŘŮ
Členové kroužku pokračují v zimním
období ve stavbě modelu letadla B 29,
který je na sestavení velmi náročný.
Kromě toho si staví radiem řízené
modely a sestavují stavebnice, které
dostali jako vánoční dárky.
V únoru se zúčastnili 2. kola zimní
ligy v Kroměříži – je to soutěž
v házedlech a malých větroních. Další
nejbližší soutěž je čeká v Troubkách
u Přerova. Do kroužku dojíždějí i dva
členové z Hulína.

S. TRÁVNÍČEK

Fotografie převzata stránek KŘP Jihomoravského kraje
(zleva Ing. Zdeněk Štelc – vedoucí OO PČR Morkovice,
p. Zuzana Bartošová, Mgr. Oldřich Martinů – policejní
prezident, pan Tomáš Hájek)

Čin, za který policisté ocenění získali,
zachránil 13. dubna 2008 život mladému motorkáři
na mezinárodní silnici E50 nedaleko Zástřizel.
blahopřání
se
připojujeme
K
a děkujeme také za práci, kterou ve svém volném
čase věnuje preventivním programům pro
nejmladší.
- lk -

Kniha
v životě dětí
Vztah dítěte ke knihám se zakládá již v době,
kdy samo číst neumí, tedy v předškolním věku. Již při
poslechu četby je patrné, jak pohádka na děti působí.
Jiné pohádky zaujmou děti tříleté, jiné šestileté.
Rozhodující je nejenom věk, ale také poslechová
vyspělost dítěte.
Pohádka je únikem od dětských starostí
a problémů do světa, kde dobro vítězí nad zlem.
Prostřednictvím pohádky můžeme uspokojovat fantazii
dítěte, vytvářet a rozvíjet představy, působit na jeho
city. Můžeme jim také vysvětlit etická pravidla lidského
soužití: zastat se slabšího, bojovat za spravedlnost, být
poctivý a spravedlivý, vzájemně si pomáhat, protože to
je smyslem většiny pohádek.
Pohádky pěstují v dětech smysl pro morální
hodnoty a životní postoje.
Opakováním se zážitky dětí prohlubují.
Návraty k textům, které děti znají, jsou v mnohém
směru užitečné. Děti si oblíbí text, pamatují si nejenom
obsah, ale i části vět a různé podrobnosti. Tím se rozvíjí
jejich řečová schopnost. Proto si i v mateřské škole
denně čteme pohádku, abychom tyto dovednosti u dětí
rozvíjely.
Předškolní věk je obdobím, kdy fantazie dětí
pracuje nejvíce, milují pohádky a své emoce prožívají
naplno. Nečekejme proto, až se dítě naučí číst samo, ale
najděme si čas
a dopřejme jim radost z krásných
pohádek a kouzelných příběhů již v nejútlejším věku.

Michala HRADEČNÁ, učitelka MŠ
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Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice
 Krátké ohlédnutí za dobou minulou a plány do budoucna 
Letos to budou již tři roky, co jsme
oslavili v Domově pro osoby se zdravotním
postižením ve Zborovicích 60 let jeho existence.
V roce 1946 vládním nařízením vznikl
ve Zborovicích ve dvou zámeckých budovách
domov pro důchodce, který pak plnil svou
funkci 30 let. V některých letech v domově žilo
až 148 našich spoluobčanů. V roce 1976 byl DD
změněn na ústav sociálních péče pro mentálně
a tělesně postižené muže, v roce 1991 byl
koedukován. Do zařízení se nastěhovalo 14
obyvatelek z ÚSP ze Zdislavic a 14 mužů odešlo
trvale žít do Zdislavic.
Před dvěma roky se ze Zákona 108/2006 Sb.
O sociálních službách změnil název zařízení na
domov pro osoby se zdravotním postižením. K
dnešnímu dni zde trvale žije 95 klientů, 60
mužů a 35 žen.
Za 63 let existence zařízení
prošlo mnoha
stavebními
opravami
a rekonstrukcemi. Vše se odvíjelo od doby
a hlavně od finančních prostředků, které se
podařilo sehnat. Když vzpomeneme jen
posledních 10 let, mezi největší akce patřila
plynofikace
celého
zařízení,
celková
rekonstrukce prádelny včetně nového vybavení,
výměna střešní krytiny na dolní budově. Celá
horní budova prošla
rozsáhlou a značně
náročnou rekonstrukcí. Byla vyměněna střešní
okna, odpady, voda, elektroinstalace, nově bylo
opraveno soc. zařízení. Pokoje jsme vybavili
novým nábytkem. Stravovací provoz
dnes
splňuje nejnáročnější hyg. normy. Všude je
nová podlahová krytina, kanceláře a ošetřovny
jsme
vybavili
dnes
již
naprosto
nepostradatelnými počítači.
Za posledních deset let se nám

podařilo snížit počet klientů o deset osob
a navýšit o 9 osob počet zaměstnanců. V roce
2003 se našim zřizovatelem stal Krajský úřad ve
Zlíně. Od 1.1.2004 již nejsme součástí SSL
Kroměříže, ale patříme pod SSL Uherské
Hradiště.
Přes veškeré opravy v zařízení celých
posledních deset let jsme žádali o finanční
dotace na opravu dolní bezbariérové budovy.
Vzhledem k tomu, že v okrese Kroměříž bylo
několik zařízení, na která se vztahoval restituční
zákon a která se musela vrátit původním
majitelům (dnes v nich nikdo nežije a objekty
chátrají), stavěla se proto nová moderní zařízení
(DZP Chvalčov -za Hostýn, DS Vážany - DD
Zdounky, DS Kroměříž, Riegrovo nám. - za DD
Kopeček, DZP Barborka KM - za ÚSP Zdislavice
aj.) Až v roce 2007 nám byly přislíbeny dotace
ne na opravu, ale na výstavbu nového pavilonu.
Žádná ze stávajících budov dnes již neodpovídá
evropským standardům. Mnohalůžkové pokoje
jsou nepřijatelné a ani soc. zařízení na
chodbách
společná
pro
více
uživatelů
neodpovídají evropským normám. Pokud
bychom
nesplňovali evropské požadavky,
mohlo by se stát, že nám bude odebrána
registrace k poskytování soc. služeb v našem
zařízení,
uživatelé
by
byli
přemístěni
a zaměstnanci by ztratili práci. Mnohé akce se
nám podařily i díky neustálému shánění
sponzorských darů.
Jak asi všichni víte, se stavbou
nového pavilonu se začalo v listopadu loňského
roku. Firma SMO a.s. Otrokovice nám předá
stavbu do užívání v dubnu 2010. Budova bude
jednopodlažní, vzhledově podobná stávající
dolní budově. Do
jednolůžkových dvou

a třílůžkových pokojů se přestěhuje 48
klientů z horní a dolní budovy. Každý pokoj
má mít své sociální zařízení. Bude zde
ošetřovna,
jídelny,
kulturní
místnosti,
kuřárna, dílny, návštěvní místnost aj. Před
budovou v parku mohou klienti posedět na
lavičkách.
V pondělí 2.3.2009 náš domov
navštívil poslanec za Zlínský kraj Ing. Zdeněk
Škromach společně s poslancem za ČSSD
Ing. Josefem Smýkalem, vedoucí soc. odboru
Zlínského kraje Mgr. Nersesjan aj. Prohlédli
si postup stavebních prací, seznámili se
i s problémy stávající dolní budovy, kde
zůstane bydlet asi 20 klientů a kde jsou
v
kritickém
stavu
odpady,
voda,
elektroinstalace i soc. zařízení. Pokoje jsou
zde i osmilůžkové. Přislíbili nám pomoc při
shánění finančních prostředků na opravu
této budovy. Do budoucna bychom chtěli
naše služby rozšířit o denní stacionář pro
klienty s týmž postižením jako máme dosud
nebo o služby pro klienty v domově pro
seniory.
Vážení spoluobčané, věřte, že
stejně jako Vás i nás všechny v zařízení
obtěžuje blátivá silnice a zvýšená frekvence
aut a stavebních strojů v obci. Omlouvám se
za tyto dočasné nepříjemnosti, ale zároveň
věřím, že situaci a problémy spojené s touto
stavbou pochopíte. Už dnes se těšíme, až
bude stavba dokončena, vše uklizeno
a my Vás budeme moci pozvat na „Den
otevřených dveří“ do nové budovy.

Jana HOŠKOVÁ, vedoucí DZP Zborovice

Reprezentují svou obec

vítězná štafeta

Zapojováním do vyhlašovaných sportovních, literárních a výtvarných soutěží se žáci
podílejí na reprezentaci naší školy, ale také reprezentaci obce Zborovice. I v prvních měsících
nového kalendářního roku tomu nebylo jinak.
Žáci se svými pracemi zapojili do literární soutěže „Evropa ve škole“, osm prací
třeťáků bylo odesláno do soutěže „Záhada v knihovně“ a celkem dvanáct literárních prací
reprezentuje naši školu v národní soutěži „Náš svět“. V polovině března bylo odesláno sedm
prací žáků třetí třídy do soutěže „Rosteme s knihou“.
Výtvarné práce byly odeslány do soutěže Kniha a já, Pověsti o drakovi, soutěže
Českého svazu zahrádkářů – Bylinky z naší zahrádky. Osmi pracemi jsme se zapojili do
soutěže Šelmy z naší přírody a stejný počet prací odeslali i do mezinárodní výtvarné soutěže
Lidice 2009. Všichni žáci třetí třídy se zapojili do soutěže s Cenou Salvator 2008.
Do celostátních sportovních soutěží vyhlašovaných časopisem Školní sport se
zapojujeme pravidelně již několik let. V letošním roce se žákům v mladší kategorii podařilo
získat pohár pro vítěze v Zátopkových štafetách na 10 kilometrů, ve Fotbalovém šestiboji se
družstvo dívek ze IV. třídy umístilo na třetím místě (hodnotí se společně dívčí i chlapecká
družstva), dívky ze VI. třídy skončily jedenácté, ale byly vyhodnoceny jako nejlepší dívčí
družstvo ve své kategorii. Třetího místa se podařilo dosáhnout také chlapeckému družstvu ze
VI. třídy v soutěži Fit bez puku. V kategorii dívčích družstev svá třetí místa přidala v této
soutěži ještě družstva sedmaček a osmaček a stříbrné umístění družstvo dívek z IX. třídy.
V soutěži 5 x basket se nejlépe vedlo smíšenému družstvu dívek VIII. a IX. třídy, které si
svými výkony vybojovaly druhé místo ve své kategorii.
Protože ale školní rok zdaleka nekončí, věříme, že i v jarních měsících se nám podaří
ještě nějaké to ocenění vybojovat.

L. SAKAŘOVÁ
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Žáci třetí a čtvrté třídy
Základní školy ve Zborovicích patřili
mezi čtyři stovky tříd, které se
zapojily do soutěže vyhlášené
Klubem mladých čtenářů v lednu
tohoto roku. Do školy přicházely
děti, ale i rodiče a starší sourozenci
obtěžkáni taškami knih vydanými
nakladatelstvím Albatros.
Ale přinesením knih naše
práce s nimi ani zdaleka nekončila.
Všichni si v praxi ověřili, kde hledat
rok vydání knihy i další informace o
knihách.
V hodinách
českého
jazyka pak děti mimo jiné

Zpráva Školské a kulturní komise

Soutěž
Albatrosu
vyhledávaly zajímavosti v knihách, řadily je podle žánrů,
pokusily se vybranou knihu ilustrovat…
V obou třídách se počet knih „v den D“, kdy
bylo třeba se vyfotografovat a odeslat svá hlášení,
přehoupl přes pět set, což je při počtech žáků ve třídách
obdivuhodný výkon.
Poděkování patří nejen malým čtenářům, ale
také jejich rodičům za vstřícnost a ochotu pomoci dětem
při plnění tohoto doslova nelehkého úkolu.

Lenka SAKAŘOVÁ

PANENKY PRO UNICEF

Naše komise pořádala od podzimu loňského roku několik kulturních akcí, které se
vydařily.
Rozsvěcení vánočního stromu spojené s jarmarkem výrobků dětí z mateřské
školy, základní školy a klientů ústavu sociální péče bylo důstojným zahájením adventního
období. Bohatá účast občanů Zborovic a Medlova toho byla jistě důkazem. V tomto roce
počítáme s malou obměnou této akce a její podobu ještě dolaďujeme.
Dne 13.12.2008 se uskutečnil vánoční koncert s Varmužovou cimbálovou
muzikou, na který přišlo 80 návštěvníků z našich obcí a okolí. Tento koncert, respektive
zvolený hudební žánr, byl jakýsi malý test, co se stane, když nebude hrát tradiční dechová
hudba. Ano, vyšli jsme vstříc i spoluobčanům, kteří mají jiný vkus. Pro letošní rok je
předběžně v plánu tento hudební žánr také, ale již ve stolovém uspořádání a možná i se
sklenkou vínka nebo kávy.
Příznivcům dechovky vyjdeme vstříc na hodovém koncertu v neděli 30.8.2009.
Na četná přání a také z ekonomických důvodů bude ale změna účinkující kapely.
Předběžně jsme dohodnuti s Hulíňany, kteří tu již před několika lety vystupovali.
Příznivcům Stříbrňanky mohu dát ale naději, že oblíbenou dechovku možná uvidí někdy ve
vánočním čase, ale to závisí na situaci rozpočtu koncem roku, protože ekonomická krize
postihne všechny a důsledkem toho budou nižší příjmy z daní do obecních pokladen a tím
i nutné úspory.
Již tradičně bývá z jara karneval v maskách, kde se děti mohou vyřádit
a zasoutěžit si. Letos tomu nebylo jinak a 28.2.2009 se tak stalo za velké pomoci pionýrů
v sokolovně.
Bohužel se nám nepodařilo uspořádat představení loutkového divadla pro naše
nejmenší v lednu nebo počátkem února, protože kroměřížský soubor v tu dobu studoval
novou hru, která má v těchto dnech premiéru a starší pohádky z toho důvodu nehrál.
Zajistit jiný soubor bylo nad naše ekonomické možnosti nebo oslovené spolky neměly
volno. Toto napravíme a na podzim, v čase plískanic a nehezkého počasí, kroměřížské
pozveme na některé nedělní odpoledne, aby se nám s novou hrou představili.
V květnu 2009 nás čeká kulaté výročí založení školy ve Zborovicích. ŠKK se bude
také podílet na přípravách této akce, o níž se dočtete na jiném místě v našem zpravodaji.
Chtěl bych poděkovat všem členům Školské a kulturní komise za spolupráci
a rovněž i ostatním spolkům a organizacím za pořádání letošních plesů. Zvláště
organizátorům Hasičsko-mysliveckého plesu, kteří se museli potýkat při přípravách
s technickými problémy v sokolovně. Věřím, že velká návštěvnost a převažující spokojenost
dává všem organizátorům povzbuzení do další činnosti.

Každá panenka představuje skutečné dítě,
které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF
v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním
smrtelným dětským chorobám.
Do výroby panenek se zapojili i žáci naší
školy. S nápadem přišli žáci osmé třídy, a není to pro ně
první účast v tomto projektu, protože již na prvním
stupni se do akce jednou zapojili. Přidala se třída devátá
a šestá a pak už se lavinovitě aktivita rozšířila i do
některých dalších tříd.
Všechny vyrobené panenky
budou odeslány do sídla českého výboru UNICEF
a následně nabídnuty jeho prostřednictvím k prodeji.
Cílem projektu "Adoptuj panenku, zachráníš
dítě" je získat finanční prostředky pro celosvětovou
očkovací kampaň UNICEF.

L. SAKAŘOVÁ

Lumír CHERYN, předseda ŠKK
Ve školním roce 2008/2009 se naše základní kola zapojila do projektu vyhlášeného naším „zeleným“
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt se jmenuje Recyklohraní. Spočívá v tom,
abychom se se žáky učili třídit a také recyklovat odpad – papír, kovy, plasty, sklo, kompostovatelné zbytky.
Úvodem naše škola obdržela 3 trojice stohovatelných barevně odlišených plastových nádob na třídění papíru, skla a plastů, jaké jste u nás mohli
vidět již vloni. Byla nám poskytnuta papírová nádoba na vybité jednorázové monočlánky (baterie), velká žlutá nádoba na plasty (tu bychom
zřejmě všichni uvítali i doma) a velká nádoba na drobný elektroodpad. Naším závazným úkolem je alespoň 1x tyto nádoby naplnit a nechat
odvézt. Obdrželi jsme i maloobjemový kompostér, který bude brzy umístěn na školním pozemku.
Další fáze soutěže spočívají v plnění různých praktických nebo teoretických úkolů zadávaných firmami spolupracujícími na organizaci soutěže
(Asekol, Eko-bat, ECO COM). Sbíráme body za splněné úkoly, ty si pak můžeme proměnit za zajímavé odměny. Do soutěže je zapojeno 1419 škol
z celé ČR. Pomůžete nám sbírat body i Vy? Stačí, když doručíte (předáte žákovi školy) ve vyhlášeném termínu vypotřebované baterie (týden
od 14. do 17. dubna 2009) nebo drobný elektroodpad (21. dubna 2009) – vyřazené elektrospotřebiče (např. staré walkmany, mobily, počítačové
myši, elektrické hračky nebo holící strojky, stará malá rádia apod.), žádný rozměr spotřebiče ale nesmí přesáhnout 25 cm.
Pokud Vás projekt zaujal, čtěte více na webu recyklohrani.cz. A kdyby Vás náhodou doma děti nabádaly k třídění odpadu, zkuste to, pokud jste
s tím ještě nezačali ☺.
Plánujeme i pravidelný jarní sběr starého papíru. Organizuje jej Bc. M. Shromáždilová. Bude probíhat od 3. do 8. dubna 2009 vždy ráno od
7.10 do 7.30 hodin a odpoledne od 14.00 do 15.30 hodin. Za obnos, který sběrem získáme (aktuální výkupní cena starého papíru pro školy je 50
haléřů za 1 kg), budou pro děti koupeny nové knihy do školní knihovny. Děkujeme Vám za pomoc a ochotu!
M. HANÁKOVÁ
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Prvouka ve
III. třídě

O tom, že i v prvouce si můžeme spoustu věcí vyzkoušet, se přesvědčují v tomto roce i třeťáci. Pro svou práci
využíváme nejen učebnice a pracovního sešitu, ale občas si půjčujeme i předměty ze sbírek kabinetů dějepisu nebo biologie
II. stupně, případně některé pomůcky z kabinetu chemie.
Při seznamování se s Dobou ledovou a životem lovců mamutů jsme si zahráli na pravěké umělce. Při poznávání
života prvních panovníků nám pomohly hry s lístečky a přiřazováním jmen, událostí a historických míst. Své znalosti jsme si
ověřili v křížovkách. Pátrali jsme i v našem regionu a sepisovali pověsti z nejbližšího okolí Zborovic. Nad mapou České
republiky jsme poznávali barvy na mapě, učili se topografické značky, vyzkoušeli jsme si práci s buzolou. Ověřili jsme si také
znalosti z dopravní výchovy, poznávali dopravní značky, řešili dopravní testy na PC a při besedě s paní Bartošovou jsme řešili
problémové situace z běžného života. Naši znalost péče o svůj chrup prověřil projekt Zdravé zuby. Vědomosti získané při
poznávání vlastností některých látek jsme si ověřovali pokusy. Dovedeme už vysvětlit rozpustnost, hořlavost, krystalizaci
látek, stlačitelnost vzduchu i koloběh vody v přírodě. V encyklopediích i na počítačích jsme vyhledávali informace o planetách
sluneční soustavy a kosmickém výzkumu, s údivem jsme zhlédli prezentaci, která nás provedla vesmírem. V mineralogii jsme
se obdivovali odstínům křemene a zkoumali, který z nich je právě v našem prstýnku či náušnicích.
V současné době nás čeká poznávání člověka a to bude určitě velice poučné, ale především zajímavé.

L. SAKAŘOVÁ, učitelka ZŠ

Škola žije!
Od
minulého
vydání
zpravodaje
uplynulo
5 měsíců, což je polovina školního roku. Po celou tu dobu se
neustále něco dělo. Máme za sebou stovky hodin výuky
a spoustu času věnovaného žákům při dalších aktivitách.
Vzpomenu na Zlínského vorvaně 2008 (30.10.), okrskový
zápas v halové kopané v Morkovicích (12.10.), ve stejný den
pořádanou besedu Příběhy bezpráví, jež je v krajských
poměrech na základních školách ojedinělá, besedu s panem
starostou J. Kuncem, několik návštěv výukových programů
v Muzeu Kroměřížska (např. 13.11., …), četné návštěvy
odpoledních představení zlínského Divadla nejmenšího diváka
organizované zvlášť pro děti z MŠ a žáky 1. stupně a pro žáky
2. stupně, historické soutěže jako byla např. Bible a my nebo
Dějepisná olympiáda, okresní žákovský šachový turnaj
družstev, kde mladší žáci získali cenné 4. místo (4.12.),
slavnostní rozsvěcení obecního vánočního stromu na sklonku
listopadu, velký tradiční prosincový projekt Vánoční jarmark,
výtvarné,
mikulášské
i předvánoční
dílny,
koncertní
vystoupení Zborováčku v Morkovicích (10.1.), víkendovou
návštěvu Ledové Prahy (konec ledna), aktivní spolupráci
s firmou Elmatherm ve Zdounkách – proběhla návštěva nové
výrobní haly a naučná beseda s praktickými ukázkami ve
škole (souvislost s volbou povolání, vždyť i elektrikářské
řemeslo bude mít brzy zlaté dno), Zápis 2009, ke kterému se
dostavilo 20 dětí (3.2., do 1. ročníku bylo zapsáno 14
budoucích prvňáčků), žáci IX. třídy a tři páťáci vložili pod
našimi křídly své 3 přihlášky (novinka) do soukolí přijímacího
řízení, proběhlo prvních 7 z 10 lekcí povinného plaveckého
výcviku (pro žáky III. a IV. třídy), se kterým jsou spojeny
výjezdy
„spolucestujících“
za
kulturou,
sportem
a poznáním do okresního města (např. na multimediální
pořad Amazonka v rytmu samby, na preventivní program
Intimita a prevence, to není žádná legrace na SZŠ Kroměříž
nebo do posilovny, na exkurze na radnici MěÚ Kroměříž, do
Knihovny Kroměřížska, do Muzea Kroměřížska atd.), zde je
nutno poděkovat rodičům žáků „neplavajících tříd“ (II., V. –
IX.) za pochopení a toleranci k neustálým výdajům, neboť
„spolucestující“ pomáhali hradit 23 plaváčkům náklady na
dopravu autobusem do Kroměříže, další prostor pro dík patří
panu M. Pecinovi, který nám dopravu zajišťoval, vzpomenu
i účast v okresním kole pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta
(4. 3. v Kroměříži získala žákyně IX. třídy Sabina Jakšová ve
své kategorii vynikající bronzové místo) – ostatně u mnohých
školních i veřejných aktivit nechyběl školní pěvecký sbor
Zborováček vedený sbormistrem Jirkou Jablunkou. Ve
spolupráci se školskou a kulturní komisí, MŠ Zborovice
a sdružením rodičů, přátel a příznivců školy KLAPKA, o. s. se
nám podařilo uspořádat vydařený Školní ples 2009 (16.2.),
díky přízni paní Zimy se letos na hřišti TJ Pilana Zborovice
konaly 1. hry na sněhu (18.2., děkujeme za spolupráci našim
fotbalistům), učitelky ZŠ se organizačně podílely na dětském
karnevalu (28.2.). Spolupracujeme s
MŠ Zborovice
(maňáskové divadlo v MŠ, předškoláci na návštěvě ve škole,
výlet na hvězdárnu do Brna, …), s TJ Sokol Zborovice,
s okolními
školami,
firmami,
místními
i
okresními
organizacemi. Snažíme se vzdělávání zpestřit dopravní
výchovou (dík za spolupráci panu M. Beranovi a paní

Příběhy bezpráví
Hry na sněhu

Z. Bartošové), environmentální výchovou (přečtěte si o Recyklohraní), zdravotnickou
osvětou (poděkování za vedení kroužku první pomoci B. Glejdurové), ve škole
pracuje 14 pedagogů, funguje tu 17 kroužků, staráme se tedy i o volný čas dětí.
Vidíte naši práci? A jakými brýlemi?
Pokud jste dočetli až sem, možná Vás napadne: „Ředitelka opsala
kalendář“. Ano, přitom to není všechno a mohla bych vypsat ještě mnoho
plánovaných akcí do konce školního roku. Nejvíce sil budeme muset investovat do
příprav Družebního setkání 2009, 30.4. a 1. 5. k nám přijedou milí hosté z Tesárskych
Mlyňan. Předem děkuji všem obětavým rodičům za laskavé pozvání slovenských dětí
do rodiny a poskytnutí ubytování. Program bude pestrý, největší překvapení, které
připravujeme, teď však nechci prozrazovat. Vrcholnou událostí školního roku
2008/2009 bude oslava 100. výročí založení měšťanské školy ve Zborovicích. O ní si
přečtěte na jiném místě tohoto zpravodaje.
Stále ještě čtete? To je dobře. A prosím Vás, abyste se zamysleli nad
následujícími řádky. Věřím, že po té, co mnozí popřáli sluchu pesimistickým řečem,
někteří pustí ke slovu i vlastní rozum. Obec bez školy by pomalu umírala. Přitom za
27 let budou mladší a zdraví z nás moci slavit 300 let školy ve Zborovicích (založena
1736). Vzdělání významně ovlivní život každého člověka. Výši vzdělání podmiňuje
kvalita základního vzdělávání. Úroveň vzdělání pak přístup rodiny a jedince ke
vzdělávání. Mnoho absolventů zborovické školy získalo střední vzdělání, mnoho z nich
bylo přijato na vysoké školy a většina z nich je také úspěšně ukončila. Zborovická
škola má bohatou tradici kvality. Nabízím vám teď statistiku počtu žáků ve škole.
Vzpomínám, že jsem měla v 8. ročníku 32 spolužáků, když se dnes rozhlédnu po
okolí, zůstalo nás v rodné vsi slovy osm, „máme dohromady“ 14 dětí ve věku
předškolním až středoškolském. Jak je to s Vašimi spolužáky? Spočítáte zdejší?
Nemáte teď pocit, že hlavním problémem úbytku dětí není „strašná škola“, jak nás
někteří hlučně a bezohledně prezentují, ale úbytek mladých lidí a celých mladých
rodin ve Zborovicích a v okolí? Snad můj názor podpoří tento graf:

375
400
300
200

Počet žák ů zborovick é š k oly v le tech 1975 - 2008
313

263 229

232 228 225 200
191 220
186 183 168 156 152
144

100
0

1975 1980 1985 1990 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
rok

Významu školy pro dlouhodobou perspektivu obce jsou si jasně vědomi
námi zvolení zastupitelé. Zřizovatel školy Obec Zborovice dal svůj přístup vycházející
z volebních programů jednotlivých kandidujících uskupení jasně najevo: rozpočet
školy na rok 2009 byl oproti minulému roku navýšen o 460 000 Kč na 2 660 000 Kč,
díky tomu v létě proběhne 2. etapa rekonstrukce sociálních zařízení ve staré budově.
Úctyhodné!
Zborovická škola žije. Ví, píše a mluví se o ní, je zdravá a životaschopná
a není na místě jí zpívat labutí písně. Nedělejte to.

M. HANÁKOVÁ, ředitelka školy
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ZBOROVÁČEK zpíval
poprvé mimo Zborovice
V prosinci a lednu měl Dětský
pěvecký sbor Zborováček napilno… Nejprve
svým programem přispěl k tradiční akci ve
zborovické základní škole – ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ
JARMARK
tradičně přilákal spoustu rodičů
a příznivců školy. V dopoledním bloku při
netypické hodině hudební výchovy, které se
zúčastnili žáci všech tříd školy, měl svoji
premiéru také přípravný sbor složený
z nejmladších dětí.
Na druhý svátek vánoční připravil sbor
pestrý program, který svými sólovými výkony
podpořili další muzikanti ze Zborovic, především
žáci ZUŠ Zdounky. VÁNOČNÍ KONCERT
U JESLIČEK bývá již řadu let kulturním
vyvrcholením vánočních svátků v obci, avšak
tentokrát snad zůstaly prostory chrámu sv.
Bartoloměje naprosto bez volných míst a dle
kladných ohlasů si návštěvníci téměř po dvou
hodinách do svých domovů odnášeli krásný
umělecký zážitek. Ne všechno se sice podařilo,
jak by mělo, ale přítomní posluchači ocenili
výkony mohutným potleskem a utvořili společně
s účinkujícími
velmi
příjemnou
sváteční
atmosféru.

Začátkem nového roku se vydal náš
sbor poprvé za hranice Zborovic a přijal nabídku
na společný koncert s PS Cantus Morkovice.
Rádi jsme si zopakovali naše vystoupení v jiném
prostředí, na závěr pak zazpívali snad
nejslavnější vánoční píseň Narodil se Kristus Pán
spolu se smíšeným sborem, což velmi silně
motivovalo kolektiv mladých zpěváků. Děkujeme
za tuto příležitost a těšíme se už teď na další
spolupráci.
S příchodem 2. pololetí školního roku
se starší členové začali připravovat na krajskou
soutěžní přehlídku školních sborů, které se
poprvé zúčastníme začátkem dubna v Uh.
Hradišti. Současně se již všichni těšíme na nová
trička s logem sboru, která sponzorským darem
věnovala firma Sokolínský – LEDO, s.r.o.
Zborovice. Poprvé v nich zazpíváme už první
dubnovou sobotu klientům místního Domova
pro osoby se zdravotním postižením.
Dále máme v plánu uskutečnit jarní
koncert, na kterém by se měl představit rovněž
i přípravný sbor a samozřejmě nebudeme
chybět v programu při červnových oslavách
naší školy.
Budeme se na Vás moc těšit!
Jiří JABLUNKA
sbormistr DPS Zborováček
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Metoda dobrého startu v mateřské škole
V naší
mateřské
škole
již
několikátým rokem nad rámec výchovně
vzdělávací práce nabízíme dětem, které čeká
nástup do základní školy, zapojení do
projektu Metody dobrého startu.
Metoda, kterou v české verzi
vytvořila PhDr. Jana Swierkoszová, sleduje
harmonický rozvoj psychomotoriky u dětí ve
všech
aspektech.
U
dětí
s normální
psychomotorickou úrovní cvičení rozvoj
aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují
nepravidelně
rozvíjející
se
funkce.
Je to metoda, která odhalí možné nedostatky,
se kterými se potom potýkají některé děti
v základní škole – poruchy psaní, čtení,
počítání.
Při předškolní přípravě, která není
napodobeninou
„opravdové
školy“,
zachováváme hravou, zábavnou formu, která
předškoláky zaujme a je pro ně atraktivní.
Jednotlivé lekce Metody dobrého startu, podle
kterých s dětmi pracujeme, obsahují cvičení

ze všech oblastí – nácvik správného úchopu
tužky třemi prsty (používáme trojhranný
systém kreslícího a psacího materiálu),
grafomotorická cvičení na pracovních listech,
jazykové hry, jednoduché počítání, také
orientaci v prostoru a tělesná cvičení. Vše je
doplněno hudbou a zpěvem písní, říkadly
a vytleskáváním rytmu. Děti nesedí jen u
stolečku a nedrží v ruce tužku, řadu úkolů
zařazujeme do hrových aktivit, pohybových
her nebo vyrábění. Manipulace s různými
předměty a materiály rozvíjí jejich jemnou
motoriku.
Klademe hlavní důraz na nácvik
pozornosti, soustředěnosti, vnímání, paměti,
na správné sezení při práci, na dovednost
práci dokončit, a také aby své vědomosti
a dovednosti uměly děti vhodně využít.
Pomáháme dětem k tomu, aby byl jejich
školní start co nejlepší.

Ivana BALÁŠOVÁ , učitelka MŠ Zborovice

Činnost smíšeného
chrámového sboru
Ani
sbor
s poněkud
vyšším
věkovým průměrem v předvánočním čase
nezahálel… Po delší odmlce se na kúru
zborovického kostela pravidelně po dva
měsíce scházela třicítka zpěváků, aby
nacvičila skladby na vánoční období
a podpořila tak nejkrásnější svátky v roce.
Smíšený
chrámový
sbor
dospělých, jehož členy jsou především
farníci ze Zborovic, Medlova, Troubek
a Zdislavic, přivítal mezi sebe i několik nových
tváří. Zkoušky vždy bývají zprvu dělené, po
určité době náročného nácviku přichází čas na
společné zkoušení, kde pomalu připravované
písně
dostávají
veškerými
hudebními
prostředky svou finální podobu. Sbor diriguje
Jiří Jablunka, na varhany doprovází Ing.
Svatoslav Prachař.
Repertoár (celkem 7 skladeb) byl
tentokrát velmi pestrý – od lidových koled
„Ejhle, chasa naše“ a „Půjdem spolu do
Betléma“, přes původně anglickou koledu „Co
se stalo nového“ až po píseň „Ó, ty radostný
čase“, kde měla sopránové sólo Radka

Med v horkém čaji
Med obsahuje několik set složek.
Mezi nejvýznamnější patří minerální látky,
například hořčík, draslík, vápník a skupina
vitamínů B. Některé látky se vysokou teplotou
mění, důležité ale je, jak dlouho je med
zahříván. Obavy, že vyšší teplota může medu
uškodit, jsou neopodstatněné. Co se může
stát? Velmi citlivé na teplotu jsou například
enzymy. Med lze skladovat při teplotě 10
stupňů Celsia 35 let, při teplotě 20 stupňů asi
5 let. A jak je to s medem v čaji?

Cvoligová. Pro zpestření jsme zařadili do
repertoáru skladbu „Vzhůru, vstaňte bratři“,
v níž se jako sólistka představila trumpetistka

Aneta Náplavová. Tu mohli vyslechnout
všichni ti, kteří se vydali na půlnoční mši,
rovněž z téměř nejvyšších míst kostela, kde
„vytrubovala“ známé vánoční koledy.
Sbor vystoupil v průběhu doby
vánoční třikrát a v nejbližší době ho čeká
příprava na májové zpívání, červnové
biřmování a v dalším období na hodovou mši
svatou.
Chtěl bych moc poděkovat všem,
kteří si ve svém volném čase najdou chvilku
a rádi přicházejí na zkoušky s úmyslem setkat
se s lidmi, kteří si chtějí zpěvem zpříjemnit
někdy tak šedé dny, oslavit našeho Pána
a přispět ke slavnostnější atmosféře liturgie.
Zvláštní dík patří panu S. Prachařovi za
organizační zázemí a pomoc, v neposlední
řadě pak Ing. S. Prachařovi ml. za obětavou
varhanní korepetici. Těším se na další
spolupráci a rád mezi námi přivítám nové
zájemce… Jak kdysi řekl J. J. Rousseau:

„Hudba je něco, co nelze
vyjádřit slovy, ale je
škoda o tom mlčet...“
J. JABLUNKA

Nalijeme-li horkou vodu do hrnku, teplota
rychle klesne a během 10 minut už můžeme
čaj popíjet. V tu chvíli má teplotu asi 60
stupňů Celsia. Aby se med poškodil, musel by
být vystaven teplotě 80 stupňů Celsia celou
hodinu. Většina užitečných látek v medu je
velmi stabilní a teplem čaje se vůbec nemění.
Podobná pravidla platí rovněž pro zahřívání
ztuhlého krystalického medu. Nejlepší je
rychlé rozpuštění při 60 stupních Celsia.
Milan NECKAŘ
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Přehled činnosti TJ Medlov
prosinec 2008 – duben 2009

Se zakončením roku 2008
připravila naše jednota pro spoluobčany
soutěž o nejkvalitnější slivovici. Sešlo se
rekordních 21 vzorků několika druhů
slivovic. Ve velké konkurenci nakonec
zvítězila
slivovice
z
jablek
od
majitelky
paní
Jarmily
Dřímalové
z Medlova.
Další akce proběhla 30. prosince
a to předsilvestrovský výšlap na Brdo.
Skupina turistů se vydala na cestu
z roštínské Kamínky. Cestou jsme
viděli krásného jelena dvanácteráka
a potkali jme i mladého divočáka,
kterého se nám podařilo vyfotit.
Letošní
rok
jsme
začali
promítnutím fotek z akcí naší TJ
uskutečněné v roce 2008 a 31. ledna jsme
uspořádali košt klobás. Na této akci se
sešlo 11 vzorků domácích klobás a 6 porcí
uzeného kapra. V nesmírně těžké
konkurenci nakonec zvítězily klobásky
dodané Petrou Derkovou. Do soutěže
stačila jedna pára klobásek, která byla
nakrájena na kolečka a umístěna
na očíslovaný tácek.
7. února proběhl nohejbalový
turnaj trojic. Ve sportovní hale ve
Zdounkách se sešlo 7 týmů. Hrálo se
systémem každý s každým. Turnaj
začal v 9 hodin a skončil v 15.30. Víítězné
družstvo
Haná
1
si
odneslo
pohár a diplom. Naše TJ obsadila
v tomto turnaji krásné 3. místo.
13. února jsme připravili besedu

SDH Medlov

s cestovatelem Vladimírem Tvrdým. Laďa
tentokrát navštívil českosaské Švýcarsko.
Účastníci zhlédli fotky z jeho cesty.
Poněvadž nikam nespěchal, stihli jsme
prohlédnout
i
fotky
z
Krkonoš
a Slovenských Tater.
Další akcí byly vepřové hody. Ty
proběhly v prostorách Obecní místnosti 14.
února. Akce se účastnilo 30 osob, což je
kapacita Obecní místnosti. Podávaly se
vařené speciality a polévka.
13. března proběhla výroční
schůze naší jednoty, na kterou jsou zváni
platící členové a hosté. V přátelské
atmosféře proběhla celá schůze, po
které následovalo menší pohoštění. Beseda
se protáhla do pozdních hodin.
14. března jsme provedli ořezání
tří kusů bříz. Listí z těchto stromů
znečisťovalo požární nádrž již několik let,
tak jsme provedli tzv. "omlazení" těchto
stromů.
Na měsíc duben chystáme
besedu
na
téma
numismatika
a rodokmeny, kde nás seznámí pan Jiří
Storzer s mincemi z doby řecké, keltské
a jiné. Dále chystáme až do prázdnin
několik brigád na sportovním areálu, výšlap
po okolí Medlova, nohejbalový turnaj trojic
a jiné akce, které jsou
zveřejněny
v návrhu na činnost pro rok 2009. Tento
Roháče 2008
návrh je zveřejněn ve vývěsce TJ Medlov.

Členové SDH Medlov jsou aktivní ať je teplo,
nebo zima. Během zimních měsíců v Medlově hasiči
žádné soutěže nepořádají, za to připravují jiné akce.
Na začátku listopadu se již tradičně koná
SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD. Letos to vyšlo na 7. 11. 2008.
Děti místní i z okolí se sešly v pět hodin odpoledne
u obecní místnosti a se svými lampiónky prošli celou
obcí, která byla zahalena do tmy. Dětem dělali doprovod
rodiče i prarodiče. Těm, kterým se nechtělo do průvodu,
se alespoň dívali z oken svých domovů. Průvod končil na
druhé straně Medlova u hasičské zbrojnice velkým
ohňostrojem doprovázeným hudbou. Tímto však večer
nekončil. Následovala diskotéka prokládaná mnoha
hrami a soutěžemi, po kterých na děti čekaly sladké
odměny.
Začátek dalšího měsíce, tedy prosince, je
neodmyslitelně spojený s Mikuláškou nadílkou. Mikuláš,
andělé i čerti se vždy shluknou v hasičské zbrojnici,
odkud vychází odměnit děti hodné a ty zlobivé trochu
postrašit.
Nyní
již
členové
připravují dvě akce – hasičskou
soutěž „O pohár starosty obce“,
která se bude konat 25. 4. 2009
a ještě téhož dne se budou pálit
čarodějnice. Víme, že čarodějnice
se slétávají až 30. dubna, ale letos
se chtějí i čarodějnice podívat na
stavění máje.

Podlavčí
- MRS Kroměříž 2

B. DŘÍMAL
Po skončení podzimních výlovů byl minulý
ročník hodnocen jako průměrný. V letních měsících, kdy
nebyl žádný průtok vody, se kyslíkový deficit projevil
nepatrným úhynem kapřího plůdku. Plůdek amura bílého
se nám loni nepodařilo odchovat vůbec. K chovu ryb
byly využívány všechny vodní plochy.
Letos v jarních měsících budou nutné opravy
břehů, vápnění, výlovy a hnojení všech rybníků. V době
vegetačního klidu nás čeká odlesňování části areálu.
V některých částech prorůstají náletové dřeviny
korunami vysázených ušlechtilých stromů. Tyto
konkurenční dřeviny budou pokáceny na hlavu, aby
i nadále mohly růst, uschlé a přerostlé stromy budou
vykáceny.

MRS Kroměříž

SDH Zborovice
V prosinci 2008 jsme uskutečnili tradiční Mikulášskou nadílku v mateřské škole a poté i v celé obci.
Poslední den v roce jsme se při společném posezení rozloučili
s uplynulým rokem.
Dne 31. ledna ve spolupráci s Mysliv. sdružením ZboroviceMedlov jsme uspořádali hasičsko-myslivecký ples v Sokolovně Zborovice.
Dopoledne v 10 hod. myslivci a hasiči i s koňským spřežením projeli
obcemi, aby pozvali všechny občany Zborovic a Medlova na večerní ples.
Průvod byl zpestřený trubači na lesnice a borlice. A ve 20 hod. začal ples,
k tanci a poslechu hrála skupina Milenium. Během večera vystoupili opět
trubači se svým programem. Pro všechny účastníky připravili myslivci
a hasiči bohatou zvěřinovou tombolu a gurmánské speciality ze zvěřiny
– srnčí guláš, divočák se zelím nebo svíčkovou pečeni. Plesu se zúčastnilo
i hodně občanů z okolních obcí, takže účast byla velká, všichni byli
spokojeni s vydařeným večerem. Všem pořadatelům, kteří tento ples

připravili, patří poděkování.
V únoru se zase konal masopustní rej masek s voděním medvěda.
Družstvo mladých hasičů se dne 28. února zúčastnilo zimního
branného závodu mládeže v Trávníku, mladší hasiči Jiří Dostál, Josef
a Petr Tomečkovi obsadili pěkné 3. místo.
I v letošním roce budeme zajišťovat odborné vzdělávání všech
členů, výchovu mládeže a dodržování kulturních a společenských tradic.
Jako každý rok v květnu budeme stavět a kácet máj. Na hody
připravujeme tradiční přátelské utkání v kopané hasiči – myslivci
a hodovou zábavu.
Soutěžní družstva mužů, žen a starých pánů se zúčastní
různých soutěží v okolních obcích a v okrese. Družstvo mladých hasičů
bude pokračovat v celoroční soutěžní hře Plamen.
Věříme, že spolupráce s Obecním úřadem, okolními sbory a zájmovými
složkami v naší obci bude i nadále stejně dobře pokračovat jako
doposud.

velitel sboru: M. PECINA

starosta sboru: Š. VALIGURSKÝ

www.sdh-zborovice.wz.cz
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Poselstvo Krále Jiřího

Oddílové schůzky

Do celoroční hry vyhlášené
občanským sdružením Pionýr se v letošním
roce přihlásil i náš pionýrský oddíl Mláďata.
Těší nás, že spolu s námi se do plnění
úkolů této hry pustil také kolektiv žáků
8. třídy pod vedením pana učitele Růžičky
– poselstvo Páni a panny z Růže.
Od prosince se každý měsíc
potýkáme s plněním rozličných úkolů –
teoretických i praktických, někdy více
zjišťovacích, jindy zábavnějších. A zatím se
oběma poselstvům jejich cesta Evropou
celkem daří, drží se na předních pozicích
v rámci republiky. Ale hra ještě zdaleka
nekončí, kdoví co si na nás pan Lukáš
z Hunce vymyslí příště. Držte nám pěsti,
abychom všichni zdárně svou cestu
ukončili.

Každý týden se v pondělí od 15.00 hodin
schází členové pionýrského oddílu Mláďata na své
oddílové schůzce. Jednou hrajeme hry nebo
závodíme, jindy plníme některý z úkolů celostátní
hry, soutěžíme nebo třeba sportujeme, učíme se
zacházet
s mapou
a
buzolou,
uzlujeme,
poznáváme rostliny i živočichy, odléváme stopy
a seznamujeme se s mnoha užitečnými věcmi. Při
společném programu čas rychle ubíhá (hodina
a kousek není nic moc) a mnohdy se nám ani
končit nechce.
Jestli se k nám chcete podívat, rádi vás
uvítáme. Zkuste se stavit, třeba se vám nebude
chtít odejít a přidáte se k nám.

Ze Zborovic až na...

V únoru pořádala PS Zborovice turnaj ve
hře zvané Pexeso. Letošního ročníku se účastnilo
celkem 35 zájemců. Prostory k pořádání nám
zapůjčila základní škola.
Hrálo se ve dvou kategoriích vyřazovacím
způsobem. Ve finále mladší kategorie o ceny nakonec
bojovali dva chlapci a jedna dívka. Na třetím místě se
umístila Nikolka Konečná, druhý byl Otík Zapletal
a letošním vítězem se stal Čenda Bolf. Kategorie
starších byla početněji obsazena. Po úvodních
zápasech se musela nejprve sehrát semifinále, aby se
nakonec čtveřice nejlepších utkala o celkové vítězství.
Na bronzovou dosáhla Anežka Šmídová, stříbrný
skončil Víťa Zapletal a letošní královnou této hry se
stala Kristýna Šupčíková.
Vítězům ještě jednou blahopřejeme a se
všemi se pak těšíme na viděnou při některé z dalších
pionýrských akcí ve Zborovicích.

… konec světa! Ale kdepak!
V období pololetních prázdnin
třicítka dětí, vedoucích a rodičů ze Zborovic
a okolí využila nabídku místní pionýrské
skupiny a vypravila se do našeho hlavního
města. V tomto termínu zde každoročně
probíhá celostátní akce Ledová Praha,
která je pořádána Nadací Dětem 3. tisíciletí
a občanským sdružením Pionýr.
Vyjížděli jsme v pátek ještě
téměř za tmy. Hned po příjezdu do Prahy
a ubytování jsme se vydali na Pražský
hrad, navštívili jsme Loretu a Klenotnici,
pak jsme Nerudovou ulicí prošli část
Královské cesty
a zavítali do Muzea
voskových figurín. Po večeři nás ještě
čekalo Muzeum pražských pověstí a před
ulehnutím ještě procházka ztemnělou
Prahou osvícenou snad tisíci světel.
Také sobotní den byl plný
zážitků. Po výjezdu lanovkou na Petřín nás
rozesmálo zrcadlové bludiště, odvážlivci
vystoupali pěšky i na Petřínskou rozhlednu.
Prošli jsme se po Vyšehradských hradbách,
prohlédli si hřbitov se Slavínem. Cestou
k večeři jsme ještě stihli chvilku na
Václavském náměstí a po ní pak už hurá na
Benefiční
koncert
Děti
dětem
do
Kongresového
centra.
Unavení,
ale
rozesmátí a spokojení jsme všichni
v sobotu pozdě večer uléhali do spacáků
a ani těm nejmenším spousta zážitků
nedovolila hned tak usnout.
Také
poslední
den
jsme
neprolenošili. S balením batohů jsme
pospíchali, čekalo nás Národní Muzeum se
všemi sbírkami. Příjemným překvapením
bylo navíc sladké občerstvení, které nám
věnovala jedna z cukráren. Před námi zbyla
už jen poslední akce – zpáteční téměř
pětihodinová cesta domů.
Když jsme všichni v pořádku
vysedali
na
nádraží
v setmělých
Zborovicích, slibovali jsme si, že se i za rok
určitě do našeho hlavního města vydáme.
I ti nejmenší zvládli nástrahy velkoměsta,
eskalátory, metro, lanovku i spoustu lidí
všude kolem bez problémů. Je toho ještě
tolik, co jsme během tří dní nestihli
a neviděli! Tak třeba za rok zase v Praze
na viděnou!

Zuzka „Ený“ SAKAŘOVÁ

Turnaj v pexesu

Hurá na kuželky!
Je sobota 21. února odpoledne – tři
auta se plní sportu chtivými účastníky akce
určené pro členy PS Zborovice, tentokrát
v kategorii 15+.
Vydáváme se do nedaleké obce
Litenčice, abychom se pokusili získat alespoň
nějaké dovednosti ve hře zvané kuželky. Vítá
nás příjemné prostředí kuželny i ochotná
paní, která nám vysvětluje základní věci.
A může se hrát.
Rozdělení do dvou družstev je
docela náhodné, po první hře má tak trošku
převahu jedno z družstev, ale hned druhou
hrou další družstvo skóre vyrovnává. Třetí
rozhodující hra je vyrovnaná až do posledních
hodů. Nakonec vítězství na svou stranu
s notnou dávkou štěstí při posledních hodech
získává první družstvo.
A kdo byl členem toho kterého
družstva? Tak to je v daný okamžik úplně
nepodstatné, prohra či vítězství, důležitější je,
že jsme se společně pobavili, zasportovali si
a stihli také domluvit zajištění dalších akcí,
které nás v nejbližším období čekají. A dost
možná, že k nim přidáme ještě akci jednu –
odvetné utkání právě v kuželkách.

L. SAKAŘOVÁ

Březnový víkend
„Prší, prší, jen se leje...“ to klidně
mohla
být
ústřední
melodie
celého
víkendového pobytu v Rajnochovicích, který
uspořádala naše pionýrská skupina.
Z názvu „Víkendovka na sněhu“
zůstalo jen velmi málo, sotva jsme v pátek
6. března vystoupili z vlaku na nádraží
v Rajnochovicích. Ale ani skutečnost, že
z oblohy se řítil stálý příděl dešťových srážek,
nevzala úsměvy na rtech čtrnácti účastníkům.
Snad právě proto jsme stihli
odehrát velký turnaj v pexesu, zahráli jsme si
Activity i Osadníky, zpívali jsme při kytaře,

T Á B O R

2 0 0 9

Také v letošním roce připravujeme
pro děti od 6 do 15 let tuto prázdninovou
aktivitu. Letošní tábor se uskuteční v termínu
17. - 25. července, dočasným domovem se
nám
stane
Vojtkova
louka
v Rajnochovicích.
I pro letošní rok se připravuje
celotáborová hra – tentokrát s názvem
Kalendář. Děti tak v rámci programu prožijí
některé významné dny celého roku, oslavíme
společně Vánoce, připravíme si Velikonoční
pomlázku, každý oslaví své narozeniny…
Po celou dobu se všem malým účastníkům
věnují proškolení vedoucí a instruktoři, čerstvá
strava je zajištěna vařením přímo v táborové
kuchyni.
V případě, že uvažujete o tom, dopřát
dítěti část prázdnin v kolektivu vrstevníků mimo
domov, můžete se obrátit na některého
z vedoucích, případné dotazy rádi zodpovíme.
vyprávěli
si
pověsti
i
příhody,
modelovali
z rychleschnoucí hmoty a zdobili své výrobky
glazurou, kreslili barvičkami na textil... a hráli další
a další hry. Na nudu nám nezbyl čas!
Ale čas je neúprosný, neděle se nachýlila,
víkend utekl až příliš rychle. Odpoledne na nádraží ve
Zborovicích vysedla partička unavených, tak trošku
zablácených a pomalovaných odvážlivců, kteří možná
všem nevěřícím dokázali, že na počasí při našich
akcích zase až tolik nezáleží.

Lenka SAKAŘOVÁ
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Český zahrádkářský svaz
Zborovice-Medlov
Na podzim minulého roku jsme seznámili
občany s činností zahrádkářů v letních a podzimních
měsících v r. 2008 v našich obcích. V měsíci září se
někteří naši členové zúčastnili svými výpěstky výstavy
ovoce, zeleniny a květin v Kroměříži. V listopadu jsme
zajišťovali dovoz sadbových brambor, bylo objednáno
20 metrických centů. V témže měsíci jsme ukončili
moštování, kde se vymoštovalo celkem 1100 litrů
moštu, jakož i vaření povidel z 1,7 tun ovoce. Drtilo
se 280 kg jablek a hrušek. Dle požadavků občanů
bylo dovezeno 45 ks ovocných stromů a bobulovin.
V listopadu jsme ukončili práce na rekonstrukci WC,
provedli úklid moštárny, nátěry technologického
zařízení a vypuštění vody z vodovodního potrubí.
Tyto činnosti byly rovněž uvedeny ve
zprávě na výroční členské schůzi dne 1.2.2009, kterou
přednesl předseda p. Šmíd. Rovněž v ní bylo dále
uvedeno, že se uskutečnila odborná přednáška
p. Martina Vrány o problematice uznávání nových
odrůd angreštů, licencí u rezistentních angreštů.
Byly uskutečněny 3 zájezdy do divadel
v Brně a Olomouci. Zapůjčovali jsme secí strojek
a postřikovač na záda. Při hodnocení budování jímky
místo septiku u moštárny bylo uvedeno, že bylo
odpracováno 250 hodin a v nákladech vynaloženo
12946 Kč. Organizace má 60 členů, 9 členů výboru
a tři revizory účtů, kteří byli nově zvoleni na této
schůzi.
V oblasti udržování zeleně v obou obcích
bychom rádi navázali v tomto roce na činnosti, které
jsme zajišťovali v r. 2008 a to např. udržování svahu
mezi třešněmi vysázenými u hřiště ve Zborovicích,
jakož i ve „Zmoli“ v Medlově, včetně ošetřování
vysázených ovocných stromů v obou obcích. Ve
Zborovicích jsme se v loňském roce podíleli na
vysázení 3 ks okrasných stromů společně s žáky ZŠ
Zborovice, dále také ukázky provedení řezu na
ovocných stromech na školním pozemku za účasti
několika žáků školy.
V činnostech, které jsme zajišťovali v roce
2008 chceme i v letošním roce pokračovat, jak
vyplývá z usnesení v závěru výroční členské schůze.
Schůze byla ukončena poděkováním všem přítomným
členům, včetně pana starosty Kunce za jeho účast.
Závěrem zahrádkáři obou obcí děkují
občanům za jejich pomoc a zejména obecnímu úřadu
za pochopení a podporu naší činnosti.

Výbor organizace ČZS

Vždy je kam kráčet

Turisté nezahálí ani v zimním období.
Tradičně chodíme na předsilvestrovský výstup na
Brdo - již byl 18. ročník, ale celkem se uskutečnilo 35
výstupů vždy 30. prosince (1974 - 2008).

Oddíl kopané – podzim 2008
Podzimní část fotbalových soutěží našich družstev začali jako první muži, kteří po
vítězství v I.A třídě postoupili do krajského přeboru, což je v historii klubu největší úspěch od
jeho vzniku v roce 1931.
Základ tomuto historickému vítězství byl však položen již před 20 lety, kdy začala
naše mládežnická družstva hrát krajské soutěže starších a mladších žáků a později
i v dorostenecké kategorii. V té době se silné ročníky kluků dokázaly prosazovat i na krajské
úrovni a dobrá práce tehdejších funkcionářů a trenérů s mládeží zajistila v pozdějších letech
doplňování prvního mužstva vlastními odchovanci, kteří postupně do družstva mužů od jeho
postupu v roce 1999 přicházeli. Tito vlastní hráči se tak velkou měrou zasloužili o historické
vítězství v I.A třídě a postupu do krajského přeboru.
Mužstvo vstoupilo do bojů v krajském přeboru se stejným kádrem, který si zajistil
vítězství v I.A , ale pod vedením nového trenéra Ivo Síleše. Jako nováček soutěže jsme měli
i nepříjemný los, neboť v úvodních kolech jsme se utkali s předními týmy loňského ročníku
KP. Po dvou úvodních porážkách ze hřišť soupeřů jsme první krajský bod získali za
bezbrankovou remízu v domácím utkání na hody v derby s Chropyní. Poté jsme přivezli
3 body za první vítězství v soutěži ze hřiště Rožnova, které se ale již v průběhu podzimu
nepodařilo zopakovat ani na domácí půdě. Za další nerozhodné výsledky jsme si do tabulky
připsali už jen pouhých 5 bodů. Celkový bodový zisk za jednu výhru a šest nerozhodných
výsledků po 15 kolech podzimní části KP znamenal 9 bodů při pasivním skóre 10:32
a předposlední 15. příčku. Kvalitním soupeřům jsme se mohli vyrovnat jen při maximálních
a bezchybných výkonech podložených
nasazením a bojovností. Nedokázali jsme si
vypracovat dostatek příležitostí ke vstřelení branky a s pouhými 10 zásahy jsme nejhorší
v produktivitě KP.
Zimní příprava na jarní část soutěže pod vedením nového trenéra Radovana Kunce
byla zahájena v měsíci lednu. Mužstvo se připravovalo 3 x týdně a příprava byla doplněna
účastí v zimním turnaji na umělé trávě v Chropyni, kterého se účastnilo 8 družstev. Za dvě
vítězství a jednu remízu jsme získali 7 bodů a obsadili 6. místo. V kádru mužstva došlo jen
k minimálním změnám. Hostování ukončil Michal Bělaška a Václav Šuta odešel hrát do
Rakouska. Naopak z HS Kroměříž přišel náš odchovanec Tomáš Kojetský a Honza Páník.
Z hostování se vrátil Honza Bezslezina a na hostování jsme získali Tomáše Němce ze
Zdounek. Cílem pro jarní část krajského přeboru je dle postavení v tabulce záchrana
v soutěži, což bude úkol nelehký.

Mládežnická kopaná
Mládežnickou
kopanou
našeho
oddílu reprezentují v soutěžích okresního
přeboru družstva mladších a starších žáků
a dále družstvo dorostu. Oproti minulosti, kdy
naše mládežnická družstva hrála v krajských
soutěžích a neměla nedostatek hráčů je
nynější situace vlivem celkově menšího počtu
narozených dětí a odlivem dětí k jiné formě
zábavy a vyžití složitější. Současná doba
nabízí dětem nové formy zábavy a trávení
volného času, bohužel většinou bez aktivního
pohybu a organizovaného vedení. Dále je
i nedostatek lidí pro trpělivou práci s mládeží.
Na celkový nedostatek
mladých hráčů
zareagoval i OFS snížením počtu hráčů
v soutěžích mladších žáků a zmenšením hřiště
na polovinu plochy, aby byly oddíly družstva
mladších žáků vůbec
sestavit. S tímto
nedostatkem se potýkáme i v našem oddíle
a tuto možnost jsme uvítali. V současné době
naše tři mládežnická družstva reprezentuje
celkově asi 35 mladých fotbalistů. O jejich
vedení se starají trenéři Jaroslav Bartoš,

který vede mladší žáky a společně
s Liborem Králíkem i starší žáky. Dorost
v uplynulém roku vedli trenéři Radovan
Kunc a Antonín Gazda.
Mladší žáci jsou po podzimní části
se ziskem 9 bodů za dvě vítězství a tři
nerozhodné výsledky a skórem 22:22 na
třetím místě. Stejnou příčku po podzimu
obsadili i starší žáci, kteří si za pět vítězství
připsali 15 bodů při aktivním skóre 54:19.
Družstvo starších žáků je z poloviny složeno
z hráčů mladší kategorie, aby vůbec mohlo
k utkání nastoupit.
Nejhůře dopadlo
družstvo dorostu, které v průběhu podzimu
ani jednou nevyhrálo a v tabulce získalo
pouhý jeden bod za remízu v posledním
domácím utkání s Roštínem a je na
posledním místě v tabulce soutěže. Věřme,
že dorostenci zlepší svůj přístup k přípravě
a tím i dosažené výsledky v jarní části.
Současně zveme všechny mladé
zájemce o fotbal starší 6 let mezi nás,
k rozšíření našich řad a poskytnutí zábavy
a vyžití při nejrozšířenější
kolektivní hře u nás,
kterou fotbal je.

Radovan KUNC

Rok 2009 jsme zahájili zimní trasou Hrubá voda - Domašov nad Bystřicí - Malý
Rabštýn - Hrubá voda. Ušli jsme 16 km krásnou zimní krajinou, bylo co obdivovat. V lednu
jsme uskutečnili výroční členskou schůzi v restauraci Bernard v Morkovicích, kam jsme se
dopravili jak jinak než pěšky přes Podlavčí, Troubky, U Poustevníčka a do Morkovic. Zpět
opět pěšky. Přece jsme turisti. Do našeho klubu přibyli 2 noví členové. Jsme moc rádi, ale
mohlo by nás být i více. V únoru jsme se prošli v okolí Zlína. Ze Zlína přes Tlustou horu ke
Svaté vodě, pak do Karlovic a Napajedel. Trasa byla dlouhá 22 km. Další túra byla Přerov Vinary - Zábeštní Lhota - Čekyňský kopec - Předmostí - Přerov (23 km).
Máme naplánované túry na 1. pololetí 2009, mezi nimi i třídenní zájezd do Beskyd Bílá v květnu a jednodenní zájezd do Vrátné doliny na Slovensko v červnu. Všichni se moc
těšíme do přírody a hor! Pojďte s námi, ať je nás více!

Ludmila BUREŠOVÁ
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Činnost Mysliveckého sdružení
za rok 2008
Loňský rok byl pro myslivce, členy ČMMJ
významný hned z několika důvodů. Rok 2008 byl rokem

85. výročí založení jednotné myslivecké
organizace a zároveň rokem půlkulatého výročí vydání
časopisu Myslivost/Stráž myslivosti.
Akce, které v našem MS proběhly:
Vybudovaná střelnice začíná přinášet to
správné vyžití. V plánu činnosti si dáváme každoročně
za úkol provést střeleckou soutěž našeho MS. Zde si prověřujeme naši
připravenost a také zacházení se zbraní. Je vidět, že toto sportovní zápolení
nebereme na lehkou váhu. Členové zakupují nové sportovní zbraně, které
jsou výkonnější a přizpůsobené tomuto sportu. Pokud je v době soutěže
vhodné počasí, pak to „nemá chybu“.
17. května tomu tak bylo. Tentokrát soutěžilo 15 střelců.
Konečné pořadí bylo následující: 1. Spáčil Radomír – 35 ze 40 terčů, 2. Ing.

Boukal Karel – 34 ze 40 terčů, 3. Jurčík Miloslav – 33 ze 40 terčů
Další 4 závodníci měli více než 30 ze 40. Úroveň stoupá.
V červenci proběhl střelecký závod kolem Zborovského lesa, který
byl dobrou příležitostí pro prezentaci naší obce i organizace. Takto třetí ročník
střeleckého závodu dopadl: 1. Beran Jaroslav, 2. Mith Václav, 3. Karásek

Ludvík.
Přestože jsme pro občany naší obce zhotovili plakáty a nechali
termín konání závodu vyhlásit obecním rozhlasem, účast místních diváků na
tomto závodě byla velmi malá. Pro závodníky i diváky bylo připraveno
občerstvení – srnčí guláš, divočák na kotlíku, speciality na grilu a klobásy
z udírny. Také zde byla vylosována bohatá tombola (všem sponzorům, kteří
do ní přispěli velice děkujeme). Po ukončení závodu každý závodník do 40.
místa dostal dárek – cenu dle vlastního výběru.
V srpnu „na hody“ se konalo fotbalové utkání mezi myslivci
a hasiči. Skončilo remízou. Tímto se prohlubuje i družba mezi těmito spolky.
27. září proběhl branný závod mladých hasičů. Také zde jsme byli
nápomocni. Zapůjčili jsme pro tuto akci chatu „U Zajíčka“ a vytvořili dvě
stanoviště – střelba ze vzduchovky a znalost myslivecké tématiky. Na těchto
stanovištích role „rozhodčích“ obsadili naši „mladí“ členové a adepti: M.
Beran, L. Beranová, I. Bodejčková, L. Dostálík, R. Dostálík, J. Plšek. Po
vyhlášení vítězů byli všichni závodníci odměněni balíčkem sladkostí. Přálo nám
dobré počasí a děti se zde cítily dobře.
V září měl také proběhnout Memoriál J. Bodejčka – lesní
a barvářské zkoušky loveckých psů. Ten však byl, i přesto, že příprava byla již
v plném proudu, kvůli malému počtu přihlášených psů týden před termínem
konání zrušen.
V listopadu a prosinci se uskutečnily tradiční myslivecké
natláčky.
Brigádnická činnost:
Členové MS odpracovali v loňském roce 785 brigádnických
hodin. Do plánu práce jsme si dali, že budeme pokračovat v tlumení
predátorů. Pro tento účel jsme zakoupili betonové prefabrikáty na dvě umělé
nory a umístili je v terénu. Pak došlo k nákupu sklapovacích nor a betonových
sklopců.
K vybudování napajedel, umělých nor a lapacího zařízení jsme
využili dotační politiky a vše jsme se snažili zúročit. Povedlo se. Zpracování
tohoto projektu se ujal p. P. Boukal. Následující kontrola p. Kadlečíkem
z Krajského úřadu ve Zlíně - odboru životního prostředí proběhla přímo
v terénu. Vše bylo v naprostém pořádku a hodnocení bylo kladné. Byl mile
překvapen a potěšen existencí biopásů v naší honitbě, které založil
p. M. Jurčík.
Na brigádách jsme dále provedli úklid a údržbu chaty „U Zajíčka“
a střelnice ve Zmolách.
Velmi důležitou brigádnickou činností bylo okopání a jednocení
řepy, což je vždy nutné provést včas, a také rozvoz plev po honitbě.
Každoročně rovněž probíhají opravy přikrmovacích a jiných mysliveckých
zařízení.
Neevidovaných hodin, jako je příprava akcí střeleckých,
kynologických i kulturních, bylo opravdu hodně a za to patří poděkovat všem
našim členům, kteří se o to zasloužili.

Myslivosti zdar!
Dle zprávy předsedy MS Z. Maňáska zpracovala Bc. L. BERANOVÁ

Římskokatolická farnost Zborovice
se připravuje na biřmování
Drazí bratři a sestry, drazí spoluobčané!
Od začátku školního roku se v naší
farnosti připravuje 15 zájemců k přijetí svátosti
biřmování.
Svátost biřmování se uděluje nejčastěji mladým lidem na
prahu dospělého věku, aby se v síle Ducha Svatého stali také
dospělými ve svém svědectví o Kristu. Mají vědět, komu uvěřili, aby
byli schopni vysvětlit, obhájit i životem dosvědčit, co to znamená být
křesťanem.
Ježíš přislíbil učedníkům Ducha svatého. Po jeho odchodu
z tohoto světa se tento slib splnil: Boží Duch lidi uchvátil. Naše
Letnice (Svatodušní svátky) jsou na to vzpomínkou. Od té doby
apoštolové a jejich nástupci zprostředkovávají pokřtěným Ducha
svatého tím, že na ně vkládají ruce.

Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko
přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ty tam přišli a modlili se
za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich
nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně
ruce, a oni přijali Ducha svatého (Sk 8, 14-17).
Položit na někoho ruku znamená přivlastnit si ho;
v tomto případě to znamená: uvést ho do oblasti Božího působení.
Písmo svaté zde tedy připomíná druhý, od křtu se lišící znak, ve
kterém se nám Bůh přibližuje. Tuto svátost nazýváme biřmováním.
V prvních stoletích se udělovala většinou hned po přijetí křtu. Z textu
Skutků apoštolů vyplývá, že udělování biřmování bylo vyhrazené
apoštolům; proto až dodnes ho zpravidla uděluje biskup jako
nástupce apoštolů.
Slovo biřmování pochází (podobně jako slovo konfirmace)
z latinského confirmatio, což znamená posilnění, utvrzení, upevnění.

Při biřmování klade biskup na biřmovance ruku, pomaže ho na čele
křižmem (olej smíchaný s balzámem) a říká: „Přijmi pečeť daru Ducha
svatého“. Pomazat někoho olejem znamená přenést na něho sílu. –
Podobně probíhalo pomazání krále nebo císaře při korunování ve
středověku.
O účincích biřmování se říká ve Skutcích apoštolů:

... a přijali Ducha svatého. Ducha svatého dostává člověk už i při křtu.
Ale při křtu se do člověka vštěpuje jako zárodek, který při biřmování
dosáhne úplného rozvoje. Důležitost biřmování se velmi zřetelně
projevila u apoštolů.
I apoštolové patřili před sesláním Ducha svatého ke Kristu
a přece byli ještě v mnohém nezralí a povrchní. Vzpomeňme si na
jejich těžkopádné chápání a slabou víru. Úplně přeměnění jsou
Duchem Svatým až o Letnicích.
Okovy ustrašenosti a nechápavosti spadly, odvážně hlásají
Kristovo poselství, protože byli naplnění Duchem svatým (srov.: Sk 2,
1-41).
Všechno, co jsme výše uvedli o působení Ducha svatého,
můžeme aplikovat na biřmování. Je to svátost růstu a pokroku.
Nový život, který dostáváme při křtu, se biřmováním posilňuje.
Biřmování dělá křesťana dospělým a způsobilým pro boj proti
lhostejnosti a nepořádku ve vlastním nitru a pro otevřené vyznání
.
víry. Každý věřící se stává Kristovým apoštolem, hlasatelem evangelia
ve světě: v zaměstnání a politice, v rodině a ve společnosti, na ulici
i v kostele.
Apoštol Pavel nám ve svém listu Galaťanům říká, co
způsobuje Duch: Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost,
vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost (Gal 5, 22-23). Opíraje
se o proroka Izaiáše (11,1-3), se často mluví o sedmi darech Ducha
svatého a to o daru: moudrosti, rozumu, rady, síly, poznání, zbožnosti

a bázně Boží.
Bůh k nám ale přichází jen tehdy, když se mu otevřeme. Ne
bez nás, ale s námi pracuje Bůh. Když dovolíme, aby nás Bůh
usměrňoval, když svůj život nesměřujeme svévolně a sobecky jen
k zisku, když posloucháme Boha a osvojíme si život podle evangelia,
tehdy v nás může plně působit.
Proto vyprošujme všem biřmovancům otevřené srdce
i rozum vůči Božímu působení a celé naší farnosti plnost Ducha
Svatého, aby měla vždy dostatek horlivých a zbožných věřících.
S pozdravem a přáním Božího požehnání Váš farář

P.ThDr. Josef VYSLOUŽIL, PhD.

12

ZPRAVODAJ obcí Zborovice a Medlov

ZP R Á V I Č K Y

LUŠTĚNÍ PRO VŠECHNY



O
O SS M
M II SS M
M ĚĚ RR KK A
A

Naše nejstarší spoluobčanka paní
Valburga Drábková letos oslaví
krásných 95 let. Gratulujeme
a přejeme hlavně pevné zdraví
do dalších let!

Najděte všech 11 názvů
zborovických ulic:


Nová železniční zastávka na trati
Zborovice-Kroměříž
u Kauflandu je dle názorů velkým
přínosem pro cestující,
hlavně pro nakupující
a studenty.
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 1. První písemná zmínka o Zborovicích je z roku:

a/ 1166

b/1386

c/1276

 2.

Kdo vlastnil v minulosti většinu všech pozemků obce Zborovice?

 3.

Zakladatelem Medlova byl:

a/ rod Friessů

b/rod Rottalů

a/ Buzek z Počenic
 4.
 5.

b/Medlo z Počenic
b/barokním

b/bývalé kaple
b/lihovar

c/cukrovar

b/ Hošticím

c/Litenčicím

A

Ve kterém roce byl Medlov sloučen se Zborovicemi jako místní část?

a/ 1960

b/1950

c/1890

 10. Která významná osobnost kdysi v minulosti navštívila Zborovice?

a/ Otto Wichterle



c/bývalého hřbitova a hrobky

Úzkokolejná dráha pro svážení řepy vedla přes Podlavčí až k:

a/Honěticím
 9.

c/ přepravu pivních sudů

Ve Zborovicích nebyl

a/ pivovar
 8.

b/svoz těženého dřeva

Kostel sv. Bartoloměje stojí na místě:

a/ bývalé radnice
 7.

c/klasicistním

Železniční trať Kroměříž-Zborovice, kterou nechal vybudovat Jonáš Friess
roku 1881, sloužila zejména nákladní dopravě pro:

a/ převoz cukrovarnických řízků
 6.

c/Kryštof Podstadský z Prusenovic

Pozdně gotická tvrz byla přebudována do podoby dnešního zámku ve slohu:

a/ novogotickém
Ve Zborovicích se nezpívá jen
sborově! Ve středu 4. března 2009
reprezentovaly naší školu 4 členky
pěveckého sboru v soutěži sólového
zpěvu hanáckých lidových písní
„O HANÁCKYHO KOHÓTA“.
Regionálního kola v Kroměříži se
zúčastnily Veronika Cherynová,
Lucia Tyčiaková, Klára Odehnalová
a Sabina Jakšová. Poslední
zmíněná si "vyzpívala" 3. místo
a postoupila do krajského kola
v Prostějově, kam se vydáme
6. dubna. Dík za vzornou
reprezentaci patří všem!

c/rod Redlichů

b/František Palacký

c/Emil Holub

B

 11. Před Pilanou stávala socha:

Požární preventisté upozorňují
občany na zákaz rozdělávání
venkovních ohňů. Zvláště nyní při
jarních úklidech je zakázáno
pálit listí a jiný odpad.

a/ sv. Jana Nepomuckého

b/sv. Václava

c/sv. Floriána

 12. Který z těchto erbů patřil rodu Rottalů?

a/obrázek A

b/ obrázek B

c/ obrázek C
C

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NAJDETE NA TÉTO STRANĚ DOLE!
připravil Jiří Jablunka s použitím informací na www.obeczborovice.cz

PIŠTE, FOTOGRAFUJTE, EMAILUJTE...

ZPRAVODAJ obcí Zborovice a Medlov

Své příspěvky včetně fotografií do podzimního
zpravodaje zasílejte v průběhu dalšího období
elektronickou poštou na:

číslo 14, duben 2009
bezplatná tiskovina
________________________________

zpravodaj-zborovice@email.cz
Za Vaši spolupráci předem děkujeme!

Přejeme Vám všem
Veselé Velikonoce!
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