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O tom, jak “HERCI JSOU
UNAVENI“,
se
mohli
přesvědčit všichni diváci
téměř ve švech praskajícím
sále místní sokolovny při
stejnojmenném divadelním
představení.
„Hvězdné“
herecké obsazení svým
výkonem pomyslně vyvrátilo
název hry z francouzského
prostředí a všechny přítomné
skvěle pobavilo! více na str. 2
/ herci S. Skopal a V. Kříţová 

zpráva starosty obce
____________________________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s děním v našich obcích
za uplynulé období.
Začátek podzimu byl ve znamení voleb do
zastupitelstev obcí. Podle výsledků voleb bylo
Zastupitelstvo obce Zborovice sestaveno ze sedmi
stávajících a čtyř nových členů.
Pavel Badanko – předseda občanské a sociální komise
Zdeněk Bršlica – předseda zvláštního orgánu obce
Vítězslav Hanák – člen zastupitelstva
Lumír Cheryn – předseda školské a kulturní komise
Ing. Jiří Jablunka – člen zastupitelstva
Jaromír Kunc – starosta obce
Mgr. Eva Manďáková Svašková – členka zastupitelstva
Ing. Jaroslav Olšina – předseda kontrolního výboru
MUDr. Vladimír Řezáč – místostarosta obce
Josef Šmíd – předseda finančního výboru
Štefan Valigurský – člen zastupitelstva
V měsíci říjnu bylo započato s podzimním úklidem
obce. Byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy na
lipách v okolí kostela. Tuto nebezpečnou práci prováděl
p. Josef Sedláček ze Zdounek. Vyřezané větve uklidili
pracovníci obecního úřadu. Současně probíhala
rekonstrukce ulice Nerudovy. Byl zbudován nový chodník
a položen živičný povrch. V současné době probíhá
dostavba parkovacích zálivů, terénní úpravy a ostatní
přilehlé plochy budou osety trávou.
V zimním období prováděli pracovníci obecního úřadu
úklid sněhu a následnou údržbu místních komunikací
a chodníků (posyp). V Medlově opět nezklamali hasiči
a pomohli s úklidem sněhu. Poděkování patří nejen jim, ale
i dalším občanům, kteří pomáhali s úklidem sněhu před
svými domy.

V měsíci lednu byla obci doplacena částka 555.000,- Kč
od Státního fondu životního prostředí, bylo to 10% dotace
na ČOV zadržených do doby prokázání ekologického
přínosu čistírny. Tyto finance byly použity na zakoupení
nové komunální techniky na úklid obce. Byl zakoupen
malotraktor Vega-36 a tato závěsná zařízení: kartáč na
sníh, čelní radlice, sypač na 100 kg, rotační tříbubnová sekačka a přívěs 1,5 t.
V březnu byl proveden řez na lipách a kaštanech na
sokolském hřišti a také na prostranství před základní
školou. Práce prováděl opět pan Sedláček.
Na podzim roku 2010 obec podala znovu žádost na
OPŢP – Zelená úsporám na projekt „Zateplení budovy ZŠ
Zborovice“, její součástí je i výměna oken. Dále byla
podána žádost o dotaci na Zlínský kraj - „Program obnovy
venkova“ - na výměnu oken, opravu fasády a střechy na
budově OÚ Zborovice. Nyní čekáme na rozhodnutí, zda
obec v žádostech uspěla nebo ne.
Probíhá také zpracovávání projektu na II. etapu
kanalizace ve Zborovicích a v Medlově, následně bude
zpracována žádost o dotaci. Při získání dotace by byla akce
zahájena v roce 2012.
Ještě v jarních měsících plánujeme rozšíření parkoviště
pro osobní auta na křižovatce u masny a rekonstrukci
chodníku v ulici Sportovní od mostu k ulici Za Mlýnem.
Dále bude zpevněno obraciště v ulici Lesní (u domu pana
Sedláčka).
Dne 16. a 17. dubna 2011 byly v obcích přistaveny
tři kontejnery na objemný odpad. Tato akce byla mnohými
občany hodnocena velmi kladně. Z hlediska obce musím
ovšem podotknout, že někteří občané i přes několik
hlášení a písemných upozornění vhazovali do kontejnerů
odpady, které tam nepatří (pneumatiky, plasty,
elektrospotřebiče) a budou následně komplikovat
zpracování a uložení, čímž vzniknou organizační a finanční
problémy.
Na závěr mi dovolte popřát Vám hodně zdraví,
osobních i pracovních úspěchů v dalších měsících tohoto
roku.
Jaromír Kunc, starosta obce
Dne 1. května 2011 byla na budově ZŠ odhalena pamětní
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kultura 2011
____________________________________________________________________________________________________________________

 J. Boušková a V. Vydra
M. Zahálka a S. Skopal 

letní tábor
__________________________________________________________

Letošní letní tábor s názvem
„Záhada tak trošku detektivní“ je
nabídkou aktivního trávení volného
času pro všechny děti ve věku od
6 do 15 let. Pokud máte zájem se
tábora zúčastnit, můžete se bližší
dovědět z plakátků nebo se stavit na
oddílové schůzce Pionýrů. Přihlášky
si mohou děti vyzvednout také
ve škole u paní učitelky Sakařové.
Tak neváhejte a pojeďte s námi –
záhada k vyřešení čeká i na vás.
-lk-

český den
proti
rakovině
__________________________________________________________

Také letos budeme v ulicích naší
obce i obcí okolních potkávat
„ţluťásky“, kteří za symbolický
příspěvek prodávají kvítky měsíčku
zahradního. Mezi sběrači budou jako
v
několika
letech
minulých
i členové naší pionýrské skupiny.
Věříme, ţe se i v tomto roce setkají
s podporou a ochotou pomoci dobré
věci i ze strany obyvatel naší obce.
Děkujeme!
Pionýři Zborovice

Rok 2011 začal v naší obci hezky svižně.
Společný ples hasičů a myslivců se již stal
tradicí a jeho návštěvnost potvrzuje jeho
velkou oblibu. Také divadelní představení
pro naše nejmenší, které má stabilní
návštěvnost, si již našlo své místo na kulturní
scéně ve Zborovicích. Ples školy, letos
v mírně pozdějším termínu, rovněž nabídl
pěknou společenskou úroveň. Hned po něm
se konal karneval, kde provázeli soutěžemi
a hrami princezny s panem králem.
 V sobotu 16. dubna 2011 se splnil jeden
z cílů všech členů Školské a kulturní komise
– vyprodat sokolovnu. Ano! Všech 300 míst
bylo zaplněno, diváci se mohli smát
i přemýšlet u divadelního představení
agentury Harlekýn „Herci jsou unaveni“.
Kvalitní hra s předními českými herci měla
spád a děj. Opět nás bavili Václav Vydra
a Jana Boušková, poprvé se ve Zborovicích
představili jejich kolegové Svatopluk Skopal,

Martin Zahálka,
Vendulka Křížová a Barbora Petrová.
Na léto chystáme již podruhé „Hurá na
prázdniny“, které se bude konat v sobotu
2. července 2011 na hřišti u sokolovny. Opět
bude k vidění technika záchranářů, policie
a své „psí kousky“ předvedou pejskové.
V srpnu nás již tradičně čekají hody
v Medlově i ve Zborovicích spolu se všemi
akcemi, které k nim patří. Nebudou chybět
koncerty a taktéž i hodové zábavy.
Na podzimní období bychom rádi
připravili buď estrádní představení, nebo
opět divadlo. S agenturami jednáme. Také
máme v plánu přednášku nebo besedu se
zajímavým hostem. Vánoční doba se
samozřejmě neobejde bez tradičního
koncertu,
na
který
Vás
pozveme
v podzimním čísle Zpravodaje.
Lumír Cheryn
předseda ŠKK

pamětní deska prof. M. Šamánka
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V neděli 1. května 2011 byla na budově
základní školy odhalena pamětní deska
u příležitosti životního jubilea 80. narozenin
prof. MUDr. Milana Šamánka.
Slavnostní akt se konal za účasti široké
veřejnosti, zastupitelstva Obce Zborovice v čele
se starostou Jaromírem Kuncem a pozvání také
přijal senátor za Zlínský kraj Mgr. Miloš Malý.
Slavnostní projevy všech zmíněných a samotné
odhalení desky doprovodil smíšený školní
pěvecký sbor.

 Miloš Malý, Jaromír Kunc, prof. Milan Šamánek (zleva)

Text na pamětní desce:
„Ve zdejší škole získal v letech 1937 - 1945
základní vzdělání místní rodák, světově uznávaný
kardiolog, prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC,
nositel státní medaile za zásluhy I. stupně a dalších
ocenění za záchranu dětských srdcí, Čestný občan
Zborovic.
Občané Zborovic, květen 2011.
-jab-

umačkáni dětmi
_____________________________________________________________________________________________

Kampaň je vyhlášena sdružením Pionýr u příležitosti
Evropského roku dobrovolnictví. Snaží se upoutat
pozornost k dobrovolníkům pracujícím s dětmi a mládeží,
upozornit, že jsou to výjimeční lidé a jejich práce si
zaslouží uznání. Jistě mnohé také znáte ze svého okolí.
Pokud nám chcete pomoci najít vlastnosti, které by měl
mít každý správný vedoucí dětského kolektivu, můžete se
k této aktivitě připojit. Svůj názor můžete vyjádřit
prostřednictvím letáčků nebo se zapojit do diskuse
a hlasovat přímo na stránkách www.umackanidetmi.cz. -lk-

škola
___________________________________________________

Do tohoto „zúţeného“ čísla se
jiţ nevešly zprávičky ze základní
školy. To ovšem neznamená, ţe
se uvnitř této instituce neděje nic
zajímavého, ba naopak! Něco
z našich aktivit se můţete
dozvědět z občasníku „Školní
hlasatel“ a všechny aktuality Vám
stále servírujeme na webu školy:
www.zszborovice.cz
-jab-
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sdh zborovice
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

V prosinci
minulého
roku
jsme
uskutečnili tradiční mikulášskou nadílku
v mateřské škole, poté v celé obci
a poslední den v roce 2010 dopolední
posezení členů sboru v rámci rozloučení se
s odcházejícím rokem.
Na začátku února jsme ve spolupráci
s Mysliveckým sdružením Zborovice-Medlov
zorganizovali III. Hasičsko-myslivecký ples
v prostorách sokolovny ve Zborovicích.
K tanci a poslechu hrála skupina „Milenium“.
Začátek plesu zahájili bohyně lovu Diana
a sv. Hubert se svou družinou, během večera
vystoupili se svým programem trubači
a skupina mažoretek LIMMIT TJ Sokol
Kroměříž. Myslivci i hasiči pro účastníky
plesu připravili nejen bohatou zvěřinovou
tombolu, ale také gurmánské speciality: srnčí
guláš, divočáka se zelím či svíčkovou pečeni.
Této společenské události se zúčastnili hojně

také i občané z okolních obcí. Tím také
podpořili úsilí všech pořadatelů, kterým
patří poděkování za velmi zdařilou akci. Na
konci února se družstvo mladých hasičů
zúčastnilo zimního branného závodu
mládeže v Trávníku.
V
březnu
jsme
prošli
obec
v masopustním reji masek s voděním
medvěda.

V dubnu jsme provedli sběr železného šrotu v celé obci. I v dalších měsících
letošního roku se budeme podílet na zajišťování odborného vzdělávání členů sboru,
výchově mládeže a dodržování kulturních a společenských tradic. Měsíci květnu
náleží stavění a kácení máje, na hody připravujeme tradiční přátelské utkání v kopané
hasiči-myslivci s večerní hodovou zábavou. Soutěžní družstva mužů, žen a starých
pánů se zúčastní soutěží v našem okrsku i okolních obcích. Družstvo mladých hasičů
plní celoroční hru Plamen.
Spolupráce s obecním úřadem, okolními sbory a jinými složkami v naší obci
i v letošním roce bude pokračovat.
Štefan Valigurský, starosta sboru
Pavel Nosek, velitel sboru

táto, mámo,
hrajte se mnou
____________________________________________________________________________

Dne 2. března 2011 zaplnili tělocvičnu místní základní školy
děti z MŠ a jejich rodiče. Pomocí pohybových her s míčem
plnili cíle stanovené v projektu "Hrajeme a sportujeme", který
je zaměřený na pohybové dovednosti při pohybových hrách.
Házení na cíl, kopání na bránu, chytání míče doprovázely
radostné a povzbudivé pokřiky dětí i rodičů. Zdánlivě obyčejná
hra s míčem nadchla všechny přítomné a snad tyto aktivity
využijí zejména děti ve svém volném čase.
Ivana Balášová, učitelka MŠ

_____________________________________________________________________

výtvarná soutěž
_____________________________________________________________________

V měsíci březnu se uskutečnila v naší
mateřské škole výtvarná soutěž na téma
„Sluníčko“. Doprovodným programem byl
projekt Barevné pastelky. Děti z obou tříd
kreslily a malovaly různá sluníčka a využily
pestré nabídky výtvarných technik.
Nakonec se nám sešlo celkem 22 obrázků,
které jsme očíslovali a do hlasování tak
zapojili i samotné rodiče dětí. Všichni
účastníci byli odměněni.
Karla Jablunková, učitelka MŠ

___________________________________________________________________________________________________________

z činnosti mš zborovice
___________________________________________________________________________________________________________

Úkolem předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte po všech
stránkách. K běţným činnostem jsou proto zařazovány další aktivity,
které napomáhají zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných
a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení:
 Metoda dobrého startu (příprava dětí na vstup do ZŠ) 
 Logopedický krouţek  Maňásková divadla  Rozhlasové relace 
 Hudební programy pro děti  Hudební vystoupení dětí pro klienty
DOZP Zborovice  Návštěva ZUŠ ve Zdounkách – vánoční koncert 
Vítání občánků (kulturní vystoupení dětí MŠ)  Ekologické besedy 
Beseda s preventistkou Policie ČR B. Balášovou  Beseda se členy SDH
Zborovice na téma Poţární ochrana  Odpoledne s rodiči (podzimní
tvořivé dílny, mikulášské odpoledne, cvičení s rodiči v tělocvičně,
malování na trička, malování na sklo, grafomotorické odpoledne,
velikonoční tvořivé dílny,…)  Projektové dny z projektů Hrajeme
a sportujeme, Barevné pastelky, Hudba a pohyb v MŠ  Zdravý úsměv.
A co nás ještě čeká?
- Maňáskové divadlo manţelů Horákových
- Exkurze k Policii ČR a k HZS v Kroměříţi
- Exkurze na Střední zdravotnickou školu v Kroměříţi
- Celodenní turistický výlet BUNČ – BRDO – KAMÍNKA
- Oslava u příleţitosti Dne dětí
- Slavností rozloučení s předškolními dětmi na OÚ za účasti
rodičů, pana starosty J. Kunce a paní starostky M. Šestákové
Michala Hradečná, učitelka MŠ
více na www.mszborovice.cz
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o našem domově
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tak jako v minulých letech, tak i nyní se nadále pokračuje v činnosti s klienty ve všech
oblastech zájmových aktivit. Velký důraz se klade na jejich samostatnost a soběstačnost, ale
také na možnost zapojení se do běžného života. S klienty se chodí na vycházky do obce
a okolí, na kulturní a společenské akce pořádané v obci, v ZŠ nebo v MŠ. Klienti jezdí na
výlety, sportovní hry, plesy, diskotéky. Zde potkávají své kamarády z jiných zařízení a jsou
z těchto setkání nadšeni a spokojeni.
V současné době pro vyžití klientů upravujeme prostor za novou budovou, kde bude
ohniště s posezením. Dokončuje se oprava staré budovy, do které se v brzké době
nastěhuje čtrnáct našich klientů. Již se těší na nové, moderní bydlení. V této opravené
budově se nachází i kaple, kde se bude odvíjet duchovní život. Za našimi klienty pravidelně
1x za měsíc dochází P. Tomáš Klíč a 4x do roka slouží v domově bohoslužby. Patří mu za
to velké poděkování.
O naší činnosti publikujeme v regionálním tisku, ale i v odborných časopisech, jako jsou
Rezidenční péče, Sociální sluţby a Tena. Vydáváme "Domovský čtvrtletník", se kterým jste se
mohli již několikrát seznámit v místní knihovně. Pro volnočasové aktivity se snažíme
klientům zajišťovat finanční prostředky formou sponzorských darů, za které všem
organizacím, firmám, úřadům i jednotlivcům děkujeme.
za všechny klienty i pracovníky L. Burešová

zdravý úsměv
____________________________________________________________

Tento program
jsme pro současný
školní rok ukončili
dne 5. dubna 2011.
Jezdili za námi studenti ze Střední
zdravotnické
školy
v Kroměříži
a povídali dětem o ústní hygieně,
dočasném chrupu, zubním kazu
a zdravé výživě. Snažili se podat vše
hravou formou, což se jim na půdě
naší školy dařilo! Všechny děti rády
čistily zuby sobě i plyšové Matyldě,
vzorně
vykreslovaly
připravené
pracovní listy. Techniku správného
čištění si děti procvičují každodenně
po obědě.
Aby děti měly zdravé zuby už od
začátku, je důležitý zodpovědný
přístup také rodičů při domácí péči
a samozřejmě pravidelné prohlídky
u zubního lékaře. Čištěním zubů se
odstraní nejen zbytky jídla, ale také
zubní povlak. Mléčné zuby jsou
k tvorbě kazu obzvláště náchylné,
protože jejich sklovina je měkčí.
Každodenní čištění zubů pastou
s obsahem fluoridu (samozřejmě
také
vhodným
kartáčkem)
představuje základ prevence tvorby
zubního kazu u dětí předškolního
věku. Kromě péče o chrup čištěním
zubů hraje důležitou roli také strava.
V návaznosti na tento preventivní program nás čeká v měsíci květnu
exkurze do SZŠ Kroměříž, na kterou
se s dětmi moc těšíme. Tentokrát
přivítají studenti ve své škole nás…
Karla Jablunková, učitelka MŠ

šachový oddíl tj zborovice
__________________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 24. a 25. září 2010 navštívila
legenda našeho šachu Vlastimil Hort Sokol
Litenčice. V pátek večer se konala beseda
o historii a současnosti šachového dění
u nás i ve světě. V sobotu proběhlo šachové
utkání na deseti šachovnicích proti
velmistrovi, na které byl pozván i M. Prachař.
Dne 26. prosince 2010 se uskutečnil
v restauraci Na Hřišti tradiční štěpánský
turnaj v bleskovém šachu jako vzpomínka na
zborovické šachisty, kteří již nejsou mezi
námi. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 hráčů
a palmu vítězství si odnesl Mojmír Prachař.
Na druhém místě se umístil Karel Štencel
a bronz získal Miroslav Nezdařil.
Krajská soutěž západ – mužstvo
Zborovice „A“ se tentokrát potýkalo po
celou sezonu s absencí
hráčů základní
sestavy a tak vypomáhali hráči „B“ týmu.
I přes obavy o setrvání v soutěži nakonec
prokázali vůli a bojovnost a skončili na
desátém místě a zachránili soutěž pro příští
rok.

Regionální
přebor
–
mužstvo
Zborovice „B“,
letošní ročník byl
mimořádně silný, a tak jediný cíl, který si
hráči dali, bylo udržet se v soutěži. Prakticky
všechna mužstva převyšovala naše hráče
svými osobními koeficienty (Elo), ale
i zkušenostmi. Cíl byl splněn. Družstvo
skončilo na 11. místě, ale zachráněni od
sestupu do nižší soutěže.
Mužstvo „A“ reprezentují:
Mojmír Prachař, Petr Krejčí, Roman Sas, Karel
Foltýn, Michal Novotný, Miroslav Nezdařil,
Jaromír Kucián a David Prachař; hostující
Miroslav Firych, Karel Štencel a Vinca Valčík.
Mužstvo „B“ reprezentují:
Miroslav Nezdařil, Jan Svašek, Jaromír Kucián,
Jiří Mojţíšek, Jiří Indrák, Roman Šebestík,
Vlastimil Nezdařil, Radomír Nezdařil, David
Prachař a Martin Kucián.
Mojmír Prachař
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turistika má své kouzlo
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V letošním roce náš odbor KČT slaví 20.
výročí založení. Rozhodnutí bylo učiněno na
vrcholu Kleštěnce, kde byl položen základ
pro vznik KČT Zborovice, a to po ukončení
turistické činnosti KČT Medlov. Zakládající
schůze se pak konala 14. 2. 1991. Od té
doby odbor uskutečnil hodně turistických
akcí, zájezdů a túr. Členská základna se
rozrostla, ale i změnila. Přesto to "zdravé
jádro" zůstává stejné, což je dobré a společně se pokračuje v další činnosti.
Na počest svého výročí jsme se vydali 15.
ledna na túru na Kleštěnec, kde jsme
vzpomněli založení odboru - proslov měl
Fr. Hanák. Provedli jsme zápis do
vrcholového deníku a také si opékali
špekáčky. V únoru jsme uskutečnili výroční
schůzi v restauraci Atrium ve Zdounkách,
kam jsme došli pěšky: Zborovice - kolem
kapličky sv. Antoníčka do Nětčic - odtud do
Zdounek. V tomto měsíci jsme se ještě
vydali na túru z Kroměříže do Chropyně po
modré značce okolo Strže a zpět do
Kroměříže jsme šli po cyklostezce.
V březnu jsme vlakem dojeli do Vizovic
a za krásného slunného počasí jsme došli na
rozhlednu Vartovna, odkud byl krásný výhled

výstava
moderního
umění
____________________________________________________________

na Vizovické vrchy.
Pokračujeme v plnění tématického turistického odznaku Vrcholy Valašsko-Chřiby
a zajišťovali jsme již kontrolu na Chlumu.
Máme naplánovány zájezdy: v květnu
třídenní do Jeseníků - Švýcárna a okolí;
v červnu jednodenní Skalka a okolí a v září
vícedenní na Šumavu-Trojmezí, Lipno.
Mezitím absolvujeme o sobotách a svátcích
další naplánované túry. Vždy se těšíme
a jsme rádi v horách i v přírodě. Kdo máte
zájem, přidejte se. Program akcí je ve
vitrínce před obecním úřadem.
Chtěla bych touto cestou také poděkovat
obecnímu úřadu za podporu naší činnosti
a za sponzorský dar.
L. Burešová

rok 2011 je „rokem křtu“
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Katolická církev vyzvala věřící k prožití
prvního roku tříletých příprav na jubilejní
1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu s myšlenkou na dar
a závazky ze svátosti křtu plynoucí.
Rok křtu probíhá i v naší farnosti.
Každou první neděli v měsíci děkují s hořící
svíčkou v ruce účastníci mše svaté, kteří mají
před sebou osobní výročí křtu. Je z čeho se
radovat. Onoho dne byli posvátným
obřadem přijati za děti Všemohoucího Otce,
za přátele a bratry Ježíše Krista a za
privilegované nástroje Ducha Svatého ve
světě. K tomu získali domovské právo
v církvi a příslib života věčného v nebi. Vy,
bratři a sestry, kteří snad datum svého křtu
neznáte, můžete přijít s námi Bohu
poděkovat např. hned na začátku krásného
měsíce května. V tomto roce volá církev
s naléhavostí k obrácení zvláště ty své
pokřtěné syny a dcery, kteří se nechali
duchem doby postupně přesvědčit, že na
Pána Boha nemají čas. Takový pasivní přístup
k víře vlastních rodičů a prarodičů není pro
nikoho dobrým vkladem do života (nehledě
na to, že se nedá předávat další generaci).
Na přelomu léta a podzimu plánujeme
neformální setkání pokřtěných obyvatel
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Výtvarná
skupina
EMAVS
uspořádala na faře římskokatolické
církve výstavu, která reprezentuje výběr
tvorby za posledních pět let. EMAVS je
volné sdruţení výtvarníků, kteří se věnují
sakrálnímu umění od malby, grafiky,
fotografie, po objekty. Autoři zobrazují
klasická náboţenská témata novým
způsobem, nespokojují se s osvědčenými formami, ale vytvářejí nové
pohledy zaloţené na zkušenostech
dnešního člověka. Jejich tvorba ukazuje,
ţe současné duchovní umění je nejen
moţné ve velké kvalitě, ale také
potřebné. Vţdyť odhalovat tajemství
křesťanského náboţenství patří mezi
čestné povinnosti výtvarného umění
odnepaměti.
Různorodé
bohatství
hodnot, které zůstávají dodnes přítomné
kolem nás, svědčí o tom, ţe církev nikdy
neváhala nové proudy a trendy v umění
podporovat.
Na výstavě jste mohli od 10. dubna
do 8. května zhlédnout tři větší soubory:
Genesis (stvoření světa), Sedm svátostí,
Dary a plody Ducha Svatého, ale také
menší komorní díla. Doufáme, ţe se
podařilo skloubit pozitivní setkání
s myšlenkami a pocity, které autoři
vloţili do své tvorby k oslavě Stvořitele.
Skupina EMAVS

obce. Už nyní vás na tuto akci srdečně zvu.
Z programu Roku křtu stojí jistě za zmínku
výstava moderního duchovního umění.
Slavnostní vernisáž se u nás na faře konala
v neděli 10. dubna a setkala se velkým
ohlasem jak mezi mladou, tak i starší
generací.
Děti
školního
věku
byly
vystavenými obrazy doslova nadšeny.
Výstava byla určena pro širokou veřejnost.
Poslední slovo je určeno těm, kdo
uvažují, že by se chtěli nechat pokřtít.
V Roce křtu platí zvláštní (zjednodušená)
procedura pro křest dětí i dospělých. Ve
Zborovicích už letos proběhlo jedno
setkání zájemců o křest. Protože to však
bylo ještě před vydáním zpravodaje, nabízím
 autoři obrazů Emil Mikle a Vladimíra Sidorová
nový termín v neděli 15. května. Budu
 vernisáţ výstavy
čekat na faře v 16 hodin. Požádat o křest je
samozřejmě možné kdykoliv. Tato nabídka
má povzbudit zvláště ty, kdo křest ve své
rodině dlouho odkládají, nebo snad už to
jednou zkoušeli a byli odmítnuti. Naše
životní situace a její okolnosti se mění. Proč
tedy nezkusit požádat o křest ještě jednou?
Vždyť je psáno: „Kdo uvěří a přijme křest,
bude spasen“ (Bible, Evangelium sv. Marka
16,16).
otec Tomáš, ŘKF Zborovice
/příspěvek byl zkrácen/
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z činnosti tj medlov
_________________________________________________________________________________________________________

Podzim loňského roku jsme zahájili autobusovým zájezdem
do Mikulova, kde jsme uspořádali prohlídku zámku. Autobusem
jsme se přesunuli do malé pohraniční vesnice Nový Přerov
a odtud jsme se vydali do rakouské vesnice Wildendürnbach.
Cestou jsme navštívili šibeniční vrch, který je dnes doslova
provrtán vinnými sklípky. Celá procházka, i když činila asi 15 km,
byla překrásná. Zájezd jsme zakončili ochutnávkou burčáku ve
vinném sklípku v Novosedlech.

V listopadu jsme uspořádali drakiádu a malování křídou po
silnici. Počasí bylo objednáno a tak nic nebránilo tomu, aby ve
14 hodin byla akce zahájena. Draci nejen kupovaní, ale i z domácí výroby, se pokoušeli létat všemi způsoby. Tam, kde se
nedařilo, přispěchali s pomocí rodiče a známí. Medlovští
sportovci zajistili několik balení kříd na malování po silnici. Toho
využily nejdříve menší děti, ale postupně se k nim přidali
i ostatní. Pomohli nám i sponzoři. Pro děti byly zakoupeny
sladkosti a jedna z babiček připravila pro děti čerstvé palačinky,
které si potřené marmeládou mohly vychutnat v Obecní
místnosti. Dospělí si zase pochutnali na vařených kolenech
a černé polévce.
18. prosince proběhla soutěž o nejlepší ovocnou pálenku. Již
podle počasí, které panovalo v roce 2010, bylo zřejmé, že
loňský rekord v počtu přijatých vzorků do soutěže nebude
překonán. Letos bylo do soutěže přihlášeno 14 vzorků. Pro
přijetí v Medlově stačí 2 dl pálenky a každý, kdo poskytne
vzorek, by se měl účastnit jako porotce. Hodnotilo celkem 17
porotců. Boduje se jak vůně a chuť, tak i vzhled destilátu. Na
prvním místě se s celkovým počtem 64 bodů umístil Jiří Grech
a Miroslav Bajer. Druhé místo s 63 body obsadil p. Kopecký
a Jaroslav Derka ml. Na třetím místě se s počtem 59 bodů

umístil Jiří Grech se svým druhým vzorkem. Někteří účastníci
připravili drobné občerstvení na zajídání a i ceny pro tento košt
byly ze soukromých zdrojů. Konec roku 2010 jsme zakončili
výšlapem na Brdo.
Rok 2011 jsme zahájili promítnutím fotek z akcí, které
proběhly v minulém roce a hned za týden jsme uspořádali
soutěž v luštění SUDOKU. Pro účastníky luštění byla připravena
4 sudoku o různých úrovních obtížnosti. Soutěžící měli na
vyluštění jednu a půl hodiny. Nejrychleji vyluštila sudoku Petra
Doláková v čase 28 minut, ale s jedním mylně napsaným číslem,
což ji posunulo na sedmé místo. Další účastník Jaromír Kucián
s časem 33 minut obsadil první místo. Na druhém místě s časem
39 minut se umístila Michaela Valigurská a na třetím místě se
umístil Radim Husovský s časem 45 minut. Prvních sedm
umístěných obdrželo drobné ceny.
Ještě koncem ledna jsme uspořádali vepřové hody, kterých
se účastnilo 28 osob. Únor byl ve znamení nohejbalového
turnaje ve sportovní hale ve Zdounkách. Tento turnaj naše TJ
pořádala již potřetí a účastnilo se ho 7 družstev. Náš tým se
umístil na 4. místě.
V březnu jsme koštovali klobásy. Letos se sešlo 14 vzorků
vynikajících domácích klobás, které hodnotilo 17 porotců. Dále
jsme se zabývali přípravou výroční členské schůze, která byla
volební, a tak členové zvolili novou revizní komisi a členy výboru
TJ. Naši členové již absolvovali první společnou vycházku ke
zborovické hájence a chatě U Zajíčka. Počasí nám přálo, a tak
skupina 8 turistů vyrazila na první téměř jarní procházku.
B. Dřímal
Připravujeme:
předseda TJ Medlov
14. května - Nohejbalový turnaj trojic
28. května - Dětský den
20. srpna - Hod kladivem a pití 1 piva na čas

noc s andersenem
_________________________________________________________________________________

Letošní aprílový termín této akce, kterou
pořádala pionýrská skupina, přímo vybízel
k některým legráckám. Prostory pro pořádání
akce opět poskytla místní základní škola.
Organizace se již po několikáté ujali starší
členové PS Zborovice a kamarádi, aby pro
padesátku malých účastníků připravili noc plnou
překvapení. Hlavní postavou se stal v letošním
roce jubilující Václav Čtvrtek. Není proto divu,
že malí nocležníci společně vytvořili Makovou
panenku či Vílu Amálku, četli si o Křemílkovi
a Vochomůrkovi, hledali v knížkách odpovědi na

_____________________________________________________

záludné otázky, vypravili se
hledat k rybníkům vodníka Volšovečka a slyšeli
opravdový žabí koncert, který vodník připravil
jenom pro ně. Prokázali znalosti pohádek, ale
i pohádkových písniček, zasoutěžili si v poznávání
zvířátek… a za svou snahu si také odnesli
ocenění, pamětní pohlednice i stužky. Ve
výtvarných dílničkách vznikaly stojánky, zvířátka
i obrázky, které jim tuto společnou noc budou
určitě nějaký čas připomínat. Tak na viděnou
s pohádkami zase příště!
Zuzana Sakařová
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CČSH má nového faráře
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Od 1. března 2011 administruje
Náboţenskou obec CČSH
ve
Zborovicích Marek Ryšánek, který
se Vám na tomto místě krátce
představuje. Nahradil tak dosavadní
farářku Mgr. Olgu Medkovou, která
odešla do trvalého důchodu.
Ve Zborovicích můţete nového
kazatele zastihnout ve středu od
14:00 hod. Buďto je na faře, nebo se
pohybuje po obci. Kaţdou středu od
16:00 hodin probíhá na faře výuka
náboženství pro děti. Své děti do
ní mohou přihlásit všichni zájemci,
i nečlenové církve.
Jedna ze změn, ke kterým
z organizačních důvodů došlo, se týká
pořadu bohoslužeb, které se od
května budou konat jednou za 14 dní,
vždy 2. a 4. neděli v měsíci. Čas
zůstává stejný – od 8:00 hodin ráno.

za
velikonočním
zajíčkem
____________________________________________________________

I tak by se mohla jmenovat
víkendová akce, kterou pořádal Pionýr
o posledním dubnovém víkendu v Rajnochovicích. Slunečné počasí přálo celému
pobytu a není proto divu, ţe většinu
času jsme strávili venku. Zahráli jsme si
ringo i s míčem, byli jsme se projít po
lese – zdolali jsme Tesák, poprvé
v letošním roce jsme si vlastnoručně
opekli špekáčky, zdobili jsme perníky a
barvili vajíčka, odlévali jsme stopy, byli
jsme na večerní procházce a poslouchali
les, pozorovali jsme hvězdy a v úplně
tmě hráli hru o dobytí kóty.
Samozřejmě nemohly chybět ani další
hry a kaţdý večer uţ tradiční pohádka
na dobrou noc. I přesto, ţe tentokrát
byly účastníky především mladší děti,
všechno probíhalo v klidu a pohodě. A
toho velikonočního zajíčka jsme se přece
jen v neděli vydali hledat. Zajíček se
chytit nenechal, ale pomlázka nám po
něm na louce zůstala. Ušmudlaní,
unavení, ale spokojení jsme vystupovali
na nádraţí ve Zborovicích a uţ plánovali
další společné akce.
-lk-

Jmenuji se Marek Ryšánek, narodil
jsem se v roce 1973 ve Šternberku.
Pocházím z vesnice Břevenec, která leží na
severním okraji Hané, mezi městy Šternberk,
Šumperk a Uničov. Jsem nejstarší ze čtyř
sourozenců. S mojí manželkou, která je
učitelkou češtiny, dějepisu a angličtiny, máme
čtyři děti – dva syny a dvě dcery.
Jako dítě jsem nebyl pokřtěn ani ke
křesťanské víře veden. Vždy ale říkám, že
největší podíl na mém duchovním vývoji mají
moji rodiče, kteří mě vedli k určitým
principům a hodnotám, které jsem později
nalezl v Bibli.
Studoval jsem Střední zemědělskou školu
v Olomouci. Po maturitě jsem studoval
Vysokou
školu
zemědělskou
v Brně.
Křesťanem jsem se stal během studií v Brně.
Stalo se tak po delším hledání. Rozhodující
roli sehrálo setkání s životním příkladem
několika věřících lidí. Zajímavé bylo, že oni
sami se mnou nezačínali mluvit o víře. Jejich

životní svědectví, osobní přístup, to vše bylo
natolik oslovující, že jsem se sám ptal.
Studium vysoké školy zemědělské jsem
přerušil. Začal jsem studovat Vyšší odbornou
školu sociální a teologickou Olomouci. Po
jejím ukončení jsem nastoupil jako jáhen ve
sboru Českobratrské církve evangelické
v Rýmařově. Během kazatelské služby jsem
studoval dálkově Evangelickou teologickou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po sedmi
letech služby v Rýmařově jsem sloužil dva
roky ve sboru v Hodoníně a dva roky ve
sboru v Chebu.
Zejména z rodinných důvodů jsem přijal
službu v Církvi československé husitské. Od
1. 9. 2010 sloužím v Náboženské obci
Kroměříž. Od 1. 3. 2011, po odchodu sestry
farářky Medkové do trvalého důchodu,
administruji Náboženskou obec naší církve
ve Zborovicích. Jsem připraven sloužit všem
lidem, kteří o moji službu projeví zájem.

slovo k velikonocům
__________________________________________________________________________________________________________________________

Na jednom z mých předchozích působišť
jsem jednou na náměstí bezděky vyslechl
rozhovor dvou starších mužů. Mluvili o tom,
že Vánoce jsou krásné svátky rodinné
pohody. Kladli si ale otázku, k čemu Velikonoce? Koho zajímají nějaké svátky jara?
Tento rozhovor jakoby vystihoval postoj
většiny lidí kolem nás k Velikonocům.
Znamenají pro ně nejspíše prodloužený
víkend, příležitost navštívit paní a dívky
v příbuzenstvu a sousedství a vyšlehat je.
Když to lidem přinese odpočinutí a setkání,
je to v dnešní uspěchané době dobré
a vítané.
Je ale i chybou nás křesťanů, že jsme
světu kolem nás nedokázali trpělivě
a srozumitelně vysvětlovat, že Velikonoce
přinášejí
zvěst
naprosto
nádhernou,
osvobozující.
Podle evangelií Bůh zjevil tomuto světu
svoji vůli v příběhu Ježíše z Nazaretu. Tento
tesař a potulný rabín, kazatel, putoval se
svými učedníky. Hlásal, že cílem Božích
přikázání je nezištná láska, vzájemná lidská
blízkost a pomoc bližním bez rozdílu vyznání,
či národnosti. Pomáhal lidem, uzdravoval
nemocné, měl rád děti. Nejblíže měl k lidem
odstrkovaným, opovrhovaným, znevýhodněným.
Ovšem mnozí tehdejší zbožní lidé v jeho
kázáních a činech rozpoznali svoje vlastní

sobectví, to že se vlastně naprosto míjejí
cílem přikázání. A toto zjištění pro ně bylo
k neunesení. Proto se hodlali Ježíše zbavit.
Nechali jej jako buřiče a zločince ukřižovat.
Avšak stala se zvláštní, nevídaná událost.
Následkem bylo to, že ti samí učedníci, kteří
se se strachem rozprchli, najednou hlásali, že
Ježíš žije, bez ohledu na to, že jim za to
hrozila smrt. Církev tuto událost nazvala
vzkříšením. Věříme, že se Bůh přiznal
k věrnosti a poslušnosti Ježíše z Nazaretu.
A pro nás pro všechny alespoň pro jednou
poodhrnul závěs tajemství života a smrti
a ukázal nám, že má smysl sloužit, milovat,
obětovat se pro druhé. A zkušenosti lidí po
staletí ukazují, že vydáme-li se na cestu lásky,
oběti a nezištné služby, na kterou šel Ježíš
z Nazaretu, Bůh - který doprovázel a dal mu
sílu i překonat strach ze smrti a vzkřísil jej
z mrtvých - bude s námi a bude nás také na
této cestě přes všechny problémy a těžkosti
vést a posilovat.
Díky Velikonocům víme, že smrtí život
nekončí, láska, oběť, nezištná služba, to vše
má smysl, když se nám zdá, že vyhrává něco
jiného. Víme, co je věčné, co vede
k smysluplnému životu. Můžeme vědět, že
i v nejtemnějších chvílích utrpení a zla je tu
přítomna naděje. Naděje, kterou ani smrt
nezničí.
Marek Ryšánek
farář CČSH
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pionýr hlásí
__________________________________________________________

Pravidelné oddílové schůzky se
konají v letošním školním roce
každý čtvrtek, začátek vždy od
patnácti hodin. V zimním období
jsme využili možnosti scházet se
v budově školy (děkujeme), většinu
činnosti
při
pěkném
počasí
připravujeme venku. Vedle her
a soutěží se učíme například
pracovat s mapou a buzolou,
šifrujeme, uzlujeme, poznáváme
základy zdravovědy a první pomoci,
sportujeme, ale také si povídáme
o všem, co nás zajímá. Pro své členy
i další děti připravujeme v průběhu
roku několik jednodenních akcí
a víkendových pobytů, účastníme se
vyhlašovaných oblastních i republikových soutěží a aktivit, sbíráme
víčka od pet lahví, připravujeme
letní pionýrský tábor. I vy můžete
přijít na kteroukoliv naši schůzku.
Rádi vás mezi Mláďata přibereme.
U nás se nudit nebudete!

pionýrské
pexeso
_________________________________________________________

Již tradicí se stalo pořádání
přeborů
v této
stolní
hře.
Každoročně se dvou vyhlašovaných
turnajů účastní přes šest desítek
dětí mladšího školního věku. Starší
členové pionýrského oddílu se
podílejí
na
organizaci
akce.
V letošním roce byla vyšší účast na
předvánočním turnaji, jarní kolo
mělo o něco méně účastníků. Pro
tento školní rok jsou již turnaje
ukončeny, ceny rozdány, vítěze už
známe. Všichni, kterým se hra
zalíbila, mají možnost trénovat,
protože už teď můžeme slíbit, že
další ročník určitě bude! -zuzka-

porta 2011

možnosti
klavíru
stojícího na pódiu
a v jedné ze souOblastního
kola
Dětské
Porty těžních písní odlov Olomouci se zúčastnily v letošním roce tři žila kytaru, čímž tak
členky naší pionýrské skupiny. Všechny trošku překvapila
vystupovaly v kategorii sólistů a Ellenka mnohé kolem. Asi
a Verča (Cherynovy) i Zuzka (Sakařová) si největším oceněurčitě za svůj výkon zaslouží ocenění. ním, kterého se jí
Poděkování patří i ochotným rodičům, kteří dostalo, bylo pose ujali role dopravců zpěvaček a hudebních zvání na celostátní přehlídku mladých autorů
nástrojů. Výkony ocenila také porota, když si Folkový kvítek na Konopišti, kam se vypraví
Ellenka i Zuzka odvezly medailová ocenění v květnu. Před nedávnem (duben) se pak jako
a Zuzka navíc doporučení k postupu do jediný zástupce okresu Kroměříž zúčastnila
celostátního kola, kterého se zúčastnila oblastního kola „dospělácké“ Porty, jež se
v lednu v Praze. Při svém vystoupení využila konala v Hipocentru Koryčany.
-lk_________________________________________________________________________

obecní samospráva – pětisměrka
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do r. 1848 byl rychtář v obci dosazován
vrchností. Od tohoto roku si mohli občané
volit své zastupitelstvo v čele s představeným. Ve Zborovicích byl prvním
představeným v r. 1851 Tomáš Šamánek
z č. 41 a obecním písařem učitel Dohnal.
Občané volili podle majetku a výše přímých
daní, takže chalupníci a dělníci neměli
zastoupení, až od r. 1868 byli zastoupeni
malou menšinou. Obce dostaly do vlastnictví
dosud neobdělané pastviny a úhory, které
obec pronajímala zájemcům. Zborovické
obci připadla Pastviska a Záhumení. Pozemky
byly rozděleny na díly a obdělány na pole.
První zastupitelé vykonávali své úřady
zdarma. Jak se obecní agenda rozšiřovala
a vyžadovala více práce a času, dostávali
zastupitelé náhradu, např. v r. 1876
představený 30 zlatých ročně a obecní písař
25 zlatých ročně. V kronice jsou uvedeni
starostové od r. 1851 do r. 1945: Tomáš
Šamánek, Jiří Šopík, Pavel Jančík, Jan
Adamíček, Frant. Šamánek, Frant. Drlík,
Frant. Lehkoživ /byl starostou nejdéle, 19011919/, Josef Harásek, Bedřich Šamánek, Josef
Švrčina.
Další, poválečná jména starostů (předsedů),
jsme se pokusili připomenout aţ do současnosti.
Jejich 11 příjmení naleznete v připravené
pětisměrce...
Po vyškrtání všech příjmení
zůstane 22 volných písmen, která
– čtena po řádcích – tvoří tajenku.
/ připravil Jiří Jablunka /

PIŠTE, FOTOGRAFUJTE ...
Své příspěvky včetně fotografií do dalšího zpravodaje zasílejte
elektronickou poštou na: z p r a v o d a j - z b o r o v i c e @ e m a i l . c z

FOLTÝN, HANÁK, JABLUNKA, JURA,
KUBA, KUNC, KUNC, KYJOVSKÝ,
OLŠINA, SPÁČIL, VYBÍRALOVÁ
Julius ……

Alois ……

Antonín ……

Jaroslav ……

Alois ……

Vladimír ……

Věra ……

Josef ……

Jaroslav ……

Vítězslav …… Jaromír ……
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