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V pondělí 24. října 2011 zavítala do naší obce agentura
Harlekýn, přesněji oblíbení pražští herci Jana Švandová, Rudolf
Hrušínský a Josef Carda. Přijeli sice s malým zpožděním kvůli
zácpě na dálnici, ale všichni, kdo se rozhodli večer netrávit
doma u televize, na ně v místní sokolovně rádi počkali.
Umělci vystoupili v komedii italského dramatika Alda
Nicolaje NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ, kterou
režíroval Jiří Menzel. Humorem protkané představení o věčném
manželském trojúhelníku odměňovali místní i přespolní diváci
smíchem a potleskem. Vážné situace střídaly komické
a došlo i na prvky téměř detektivní. Co vše může vymyslet
žena, když se ocitne mezi dvěma muži a jak si s tím ti
zainteresovaní muži poradí, pobavilo snad všechny
z přítomných a nikdo nelitoval.
-dp-

Více fotografií z představení a další
zajímavé informace najdete na webu

www.obeczborovice.cz

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s děním v našich obcích
za uplynulé období.
V měsíci květnu byla provedena oprava chodníku v ulici
Sportovní. Dále bylo provedeno zateplení stropů
v bytovém domě č. p. 207 v ulici Sportovní, pod záklop
bylo nafoukáno 10 m3 minerální izolační hmoty. V měsíci
srpnu jsme provedli výměnu oken v místní knihovně ve
Zborovicích. Největší akcí uplynulého období je bezesporu
rekonstrukce chodníku (510 m2) na ulici Hlavní od
obecního úřadu po průmyslový podnik Pilana.
Rekonstrukce chodníku byla provedena tak, aby bylo
moţné provádět zimní údrţbu malou komunální technikou.
V obecním lese Debřa bylo provedeno vytěţení smrků
napadených kůrovcem. Finanční prostředky za dřevo
budou pouţity na zalesnění vzniklých mýtin. V uplynulém
období pracovníci obecního úřadu spolu s pracovníky
z Úřadu práce prováděli sečení travnatých ploch, úklid
obou obcí a údrţbu obecního majetku. Na vzhledu obcí
mají svůj zásadní podíl i občané, kteří udrţují prostranství
před svými domy. Touto cestou bych chtěl všem
poděkovat.
V minulém čísle zpravodaje jsem informoval, ţe obec
podala ţádost na OPŢP – Zelená úsporám na projekt
„Zateplení budovy ZŠ Zborovice“. Následně jsme byli
informováni, ţe veřejné budovy nebudou programem
Zelená úsporám dotovány s tím, ţe bude další výzva na
přelomu roku 2011/2012 a můţeme ţádat o dotaci znova.
Po upřesnění termínu výzvy bude ţádost o dotaci podána.
V současné
době
probíhá
příprava
projektové
dokumentace na akci „Revitalizace návsi“. Na tuto akci
bychom chtěli také vyuţít dotace.
V průběhu roku došlo ke změně správce vodního toku
Lipina (potok tekoucí přes obec). Novým správcem se stal
státní podnik „Povodí Moravy s. p.“. S vedením společnosti
bylo dohodnuto vyčištění potoka v místech od mostu na
ulici Hlavní aţ po mostek u budovy moštárny. Tato akce
proběhne dle příslibu v zimních měsících.
V současné době provádějí pracovníci poslední sečení
travnatých ploch, podzimní úklid obce a přípravu techniky
na zimní údrţbu obce. Do konce roku bychom chtěli
vyměnit okna, dveře a zateplit strop v zasedací místnosti
v Medlově. Probíhá výběr z podaných nabídek.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné
proţití svátků vánočních a hodně zdraví a spokojenosti
v příštím roce.
Jaromír Kunc, starosta obce
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co bylo a bude v oblasti kultury
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 R. Hrušínský, J. Švandová a J. Carda

oranžová
učebna



__________________________________________________________

Čas plyne jako voda a uţ je zase třeba
připravovat kulturní akce na zimu a jaro.
Ještě mi ale dovolte vrátit se o pár týdnů
zpět.
Nedávné divadelní představení „Nebyla
to pátá, ale devátá“ ukázalo, ţe lze pořádat
tato představení 2x do roka. Děkuji všem,
kteří pomáhali pořádat a hlavně těm, kteří se
přišli podívat a pobavit. Celkem 175 diváků
se dobře pobavilo a svou návštěvou přispělo
k tomu, ţe budeme pokračovat v nastoleném
směru pořádání divadel a koncertů. Musím
ale reagovat na námitky o výši vstupného.
Všichni členové ŠKK jsou si vědomi, ţe
v dnešní nelehké ekonomické situaci
mnohých rodin není jednoduché vydat
například 2x 180 Kč za vstupenku. Výše
vstupného se odvíjí od celkových nákladů na
akci a předpokládané návštěvy. Pro pořádání
dvou divadelních představení do roka je
nutné, aby se alespoň polovina nákladů
vrátila ze vstupného. Zbytek doplácí obec
z rozpočtu na kulturu. Uvedu příklad: na
poslední divadlo jsou celkové náklady
(honoráře, doprava, propagace, občerstvení,
autorská práva, pronájem a topení

Pomozte nám vyhrát oranţovou učebnu! I televizní
reklama upozorňuje, ţe Nadace ČEZ opět rozděluje
peníze neziskové sféře, také školám na zkvalitnění
výuky fyziky. ZŠ Zborovice předloţila ţádost o nadační
příspěvek uţ na jaře 2011, z prvního kola jsme
postoupili do druhého, kde je šance na dotaci
podmíněna natočením jednominutového videa na téma
„Hodina snů fyziky“. Naše video vzniklo iniciativou
paní zástupkyně V. Jáchimové, vyučující fyziky a autorky
projektu. Hlavními aktéry bylo devět ţáků osmé třídy,
kteří rovněţ navštěvují mediální krouţek pod vedením
p. učitele J. Jablunky. Ten na text Denisy Zaoralové
napsal a nazpíval píseň, která minutovým snem zní.
Video, jenţ nám pomohl natočit pan Křepelka, vznikalo
během jednoho odpoledne v prostorách školy, která
se rázem změnila na filmový ateliér.
O tom, která škola severomoravského regionu,
kam jsme byli zařazeni, získá ORANŽOVOU
UČEBNU, rozhodnou hlasy příznivců. Přidejte se i vy
a hlasujte na

http://ucebny.cezregionum.cz/videa.php?page=11

V roce 2011 jsme jediná škola okresu Kroměříţ
a jedna z mála ve Zlínském kraji, která o tuto dotaci
usiluje. Vraťme do naší vesnice – do místní školy
zlomek toho, co nás ročně stojí energie! Pro výuku
fyziky a pro ţáky i pedagogy, kteří do projektu
investovali energii a naději, by znamenala výhra mnoho!
Děkujeme za váš hlas.
Marcela Hanáková
ředitelka ZŠ Zborovice
Další informace na webu školy

www.zszborovice.cz

v sokolovně…) 60.000,- Kč. Ze vstupného je
příjem cca 29.000,- Kč. Jak vidíte, odhad
návštěvy se nám podařil a cenu vstupného
jsme stanovili dobře. Na podobná
představení se pohybují ceny běţně od 250,Kč a výše. Jistě, výjimky se najdou a někde
můţete i levněji, ale to jsou opravdu jen
výjimky. Nepočítáme k tomu dopravu atd.
Věříme, ţe i nadále zůstanou naši diváci
věrní a budou chodit! Ohledně jarního
představení jiţ jednáme s agenturami.
V sobotu 26. 11. 2010 bude tradiční
jarmark s rozsvícením vánočního stromu
na návsi. Začátek je v 15:30 hodin.
Vánoční koncert v letošním roce
uspořádáme
trochu
jinak.
Proběhne
22. 12. 2011 v 18 hodin v kostele sv.
Bartoloměje ve Zborovicích. Hrát budou
hudebníci ze Sdruţení přátel české hudby
a zazní známé i neznámé vánoční písně
a skladby v podání smyčcových nástrojů
a varhan.
V lednu a únoru budou jiţ tradiční plesy
a karneval. O termínech budou informovat
vţdy pořadatelé.
Lumír Cheryn
předseda ŠKK

jak držíš tužku?
_____________________________________________________________________________

Pro grafomotorické činnosti je důleţité
správné drţení tuţky. Přestoţe je moţné naučit
uţ dvouleté dítě, rodiče se často soustředí na
jiné dovednosti a po příchodu do mateřské
školy se učitelky snaţí o navození a fixaci
správného drţení tuţky. Pokud se jim podaří
získat pro spolupráci rodiče, jde to rychleji a lépe. Důleţité je seznámit je
s významem správného drţení tuţky. Rodiče někdy překvapí, ţe je důleţité
nejen k tomu, aby dítě ve škole dobře psalo, ale také k tomu, aby se mu
psalo co nepohodlněji a nebylo brzy unavené.
Správnému drţení tuţky napomůţe také nácvik „štipky“ – bříška palce
a ukazováku na sebe (kukátko, trhání papíru, dělání placiček z modelíny...).
Pak učíme děti „špetku“, t. j. bříška palce, ukazováku a prostředníku na
sebe (solení, ptačí zobáček...), a z ní nacvičíme správné drţení. Pomůţou
nám v tom trojúhelníkové tvary pastelek a tuţek, kterých je nyní na trhu
dostatek v různých velikostech. Myslíme i na správné sezení, výška
vodorovné plochy by měla být ve stoji i v sedě taková, aby dítě mělo ruku,
kterou kreslí, v lokti pokrčenou do pravého úhlu.
Dnešní hektická doba, kdy je člověk uhoněný technickým pokrokem,
nás přímo svádí k povrchnosti. V letu se dotkneme nějaké věci, záleţitosti,
nemáme čas se jí zabývat, promyslet, strávit nad ní pár chvil, protoţe
letíme dál k jiné věci....
Hana Klabalová, ředitelka MŠ Zborovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚKUJE…
I v této náročné a uspěchané době se našli ochotní, obětaví a pracovití
rodiče, kteří pomohli se stěhováním nábytku při rekonstrukci podlahové
krytiny. Poděkování si zaslouží: p. Vrána Radek, Ing. Neckař Milan,
Ing. Olšina Jaroslav, Tomeček Petr, Pospíšil Rostislav a Krejčíř Libor.

ZPRAVODAJ obcí Zborovice a Medlov

jako rybičky ve vodě
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Cílem doplňkového projektu v MŠ „Sportování to nás baví“ je
stimulovat a podporovat správný a zdravý růst dětí a jejich vývoj, zlepšovat
tělesnou zdatnost, zdravotní kulturu a rozvoj pohybových dovedností.
V letošním školním roce jsme po domluvě s rodiči vyuţili nabídku
z Aquacentra ve Zdounkách na předplaveckou přípravu pro starší děti.
Kaţdé úterý se skupina dětí společně s učitelkami dopraví autobusem do
Zdounek, kde na ně čeká příjemné prostředí a vyškolená instruktorka
plavání. Všichni se těší, co nového se naučí. Děti se seznamují s vodou,
odnaučují se strachu z vody a jsou u nich hravou formou pěstovány základy
plavání. Ke zvyšování odolnosti a zdraví dětí vyuţíváme i zdejší saunu.
Odpočinek a hry ve vířivé vaně slouţí jako relaxace za podaný plavecký
výkon.
Čeká nás deset lekcí a budeme opravdu jako rybičky ve vodě. O plavání
byl ze strany rodičů i dětí velký zájem a tak nás opakování zřejmě čeká i na
jaře.
Motto našeho projektu zní: „Co je dobře a správně uloţeno v malých
dětech, také v nich pravděpodobně zůstane“. A tak další úterý – hurá do
vody!
Ivana Balášová, učitelka MŠ Zborovice

halloween v naší školce
_________________________________________________________________________________________________________________________

Jako všechny děti, tak i děti z naší školky milují barvy. Podzim nám
k tomu dává spoustu příleţitostí. Na vycházkách jsme si nasbírali šípky,
kaštany, jeřabiny, ţaludy a barevné listí. Z krásných dozrálých dýní jsme si
ve skupinkách vyráběli strašidýlka. Kaţdé bylo jiné, mělo velké oči
a rozesmátou pusu. Dlabání nám šlo pěkně od ruky a přízdoba přírodninami
se nám také zdařila. Při činnosti jsme si zazpívali píseň Dýňové strašidlo
a přednesli báseň Dýň a dýně. Dýně nám hezky zdobí chodbu naší školičky.
Do naší výzdoby jsme zapojili také rodiče dětí. Vyhlásili jsme soutěţ
o nejhezčího dýňového panáčka nebo panenku a zapojil se i náš kolektiv
učitelek. Děti si s rodiči doma vše vyrobily a přinesly do školky.
V podzimní náladě se nese velká výstava, kterou jsme uspořádali před
mateřskou školou. Ani byste nevěřili, kolik různých dýní se dá vypěstovat
a vyzdobit! Pokud jste šli kolem, mohli jste se přesvědčit. Kaţdého za jeho
snahu čekalo malé překvapení.
Karla Jablunková, učitelka MŠ Zborovice

„zkuste to s námi…
__________________________________________________________________________________________________________________________

aneb dobrovolnictví se meze nekladou“,
tak to byl název výtvarné soutěţe, do které se
zapojili i někteří ţáci základní školy na konci
loňského školního roku. Mezinárodní porota
musela z více neţ dvou set obrázků vybrat
pouze deset finálových.
V září nás čekalo milé překvapení! Mezi
desítkou vybraných obrázků byl i obrázek Lucky
Daňkové nazvaný „Vychází slunce nad mořem.“
Hlasování veřejnosti rozhodlo o tom, ţe
Lucka se stala jednou ze dvou vítězek, jejichţ
dílka byla ceněna nejvýše. Začátkem října si pak
v Ostravě na slavnostním vyhodnocení převzala
věcnou i finanční odměnu. Její obrázek se stal
součástí putovní výstavy, která bude na Vánoce
instalována v Chrámu Panny Marie Vítězné
v Praze a od ledna 2012 pak v praţském Europe
Direct centru. Lucce blahopřejeme a děkujeme
za reprezentaci školy i obce.
-lk-

zapište si…
____________________________________________________________

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu
v obci s tradičním jarmarkem
sobota 26. listopadu 2011
od 15:30 hod. na návsi
_______________________________________
Den otevřených dveří
Vánoční jarmark ve škole
čtvrtek 15. prosince 2011
ZŠ Zborovice
_______________________________________
Předvánoční koncert
čtvrtek 22. prosince 2011, 18 hod.
kostel Zborovice
_______________________________________
Vánoční koncert u jesliček
pondělí 26. prosince 2011, 16 hod.
kostel Zborovice
_______________________________________
Hasičsko-myslivecký ples
leden 2012, sokolovna
_______________________________________
Školní ples
pátek 10. února 2012, sokolovna
hraje skupina ORION
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sdh zborovice

z činnosti mysliveckého sdružení

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

SDH Zborovice se během roku
podílel
na
zajištění
odborného
vzdělávání členů, výchově mládeţe a na
udrţování kulturních tradic v naší obci.
V oblasti výcviku odborných školení
pokračuje
dobrá
spolupráce
s Obecním úřadem a naší zásahovou
jednotkou. Členové zasahovali během
prvního pololetí na 4 případech poţáru
rodinných domů a zemědělských
usedlostí
v oblasti
Zdounecka
a Zborovic. Při soutěţích v poţárním
sportu soutěţí druţstva muţů, ţen,
starších pánů a mladých hasičů.
Úspěšně se zúčastňovala různých
soutěţí na úrovních okrsků a okresu.
V
kulturně-společenské oblasti
jsme tradičně stavěli máj, na hody jsme
sehráli se členy Mysliveckého sdruţení
fotbalové utkání a uspořádali hodovou
zábavu na hřišti, kde ke spokojenosti
všech hrálo TRIO BENE. Na nedělní
hodový koncert se Zdounečankou
jsme
připravili
posezení
pro
spoluobčany na lavicích.

Myslivecký rok začíná vţdy v březnu a od tohoto měsíce se myslivci zapojují do
spousty různých činností. Jednou z hlavních je péče o zvěř. Mnoho lidí si myslí, ţe
jedinou starostí myslivců je její odstřel. Neţ se však myslivec můţe „odměnit“
v podobě lovení některého druhu zvěře, musí si splnit spoustu povinností, které se
nevyhýbají ani našim myslivcům. Kaţdoročně probíhá sčítání zvěře, zhotovení a oprava
krmných zařízení, příprava krmiva pro zvěř a další související práce.

Ve spolupráci s myslivci jsme dne
1. října pořádali v okolí chaty U Zajíčka
branný závod mládeţe, kterého se
zúčastnila druţstva mladých hasičů
a ţáků škol ze Zborovic, Litenčic,
Zdislavic, Nětčic, Zdounek, Roštína,
Cetechovic,
Břestu
a
Němčic
u Holešova. Celkem přijelo 96
závodníků, kteří se utkali jiţ
v tradičních disciplínách jak z oblasti
poţární
výchovy,
myslivosti,
zdravovědy tak i v tělovýchovných
dovednostech. Všichni účastníci byli
odměněni za úsilí a snahu, se kterou se
soutěţí vypořádali.
Na prosinec plánujeme mikulášskou nadílku a v lednu oblíbený ples.
Pavel Nosek, velitel sboru
Štefan Valigurský, starosta sboru



členové MS
v roce 2009

Mezitím se myslivci starají o chatu U Zajíčka a ve Zmolách, kde je potřeba postarat
se i o zbudovaná střeliště, na nichţ se kaţdoročně v květnu koná střelecký závod
našeho MS a následně poslední víkend v červnu závod veřejný, na který jsou srdečně
zváni všichni občané našich i okolních obcí a přátelé myslivosti a loveckého střelectví.
Letos se tento závod uskutečnil 25. června a jeho vítězi se stali - 1. Jiří Falcman,
2. Václav Mith, 3. Jaromír Langr starší.
MS Zborovice – Medlov také spolupracuje se SDH Zborovice a společně
kaţdoročně, většinou v lednu, pořádají Hasičsko-myslivecký ples, který zabere také
mnoho hodin z volného času našich myslivců a na němţ mohou návštěvníci zhlédnout
něco z mysliveckých tradic, ochutnat myslivecké speciality a odejít s některou z cen ze
zvěřinové tomboly. Odměnou členům obou sdruţení je poté účast a spokojenost
přítomných. Další společnou akcí je Branný závod pro mladé hasiče, jenţ letos proběhl
1. října a kde myslivci zajišťovali 2 stanoviště – střelbu ze vzduchovky a myslivost, na
nichţ mohly děti poznat alespoň něco málo z činnosti myslivců.
Ve dnech 24. a 25. září 2011 uspořádal Okresní myslivecký spolek ČMMJ Kroměříţ
V. ročník Memoriálu Jiřího Bodejčka, lesní a barvářské zkoušky jezevčíků a teriérů se
zadáním titulů CACT a Res. CACT. Celá akce se konala pod záštitou hejtmana ZK
MVDr. Stanislava Mišáka a s podporou Zlínského kraje. Myslivecké sdruţení Zborovice
– Medlov zase po 2 letech tento memoriál organizačně zajistilo.
V průběhu dvou dnů bylo moţné vidět práci loveckých psů těchto plemen: jezevčíka
drsnosrstého, hladkosrstého, trpasličího-kraličího dlouhosrstého, border teriéra,
foxteriéra hladkosrstého a bullteriéra. K lesním zkouškám v sobotu nastoupilo 11 psů
(5 psů zvládlo zkoušky v I. ceně a 2 bohuţel zkoušky nedokončili). Barvářských zkoušek
se v neděli zúčastnilo 13 psů (8 psů zvládlo zkoušky v I. ceně a 1 bohuţel při zkouškách
neobstál, poté co se nevrátil z disciplíny nahánění). Po celou akci byli přítomni trubači
z Holešova, kteří svým hraním zpříjemnili chvíle strávené na chatě U Zajíčka všem
vůdcům, jejich doprovodu i ostatním hostům.
Vítězem Memoriálu (součtem bodů obou dnů zkoušek) se stala fenka drsnosrstého
jezevčíka Feli z Lokte s vůdcem Františkem Bábíkem z Ratíškovic u Hodonína a ten tak
získal hlavní cenu, kterou byla broková lovecká zbraň.
Obsah činnosti myslivců našeho sdruţení je skutečně velmi pestrý a za jeho realizaci
patří členům MS Zborovice – Medlov poděkování. Doufáme, ţe nám zachovají přízeň
občané Zborovic, Medlova i okolních obcí a přátelé myslivosti, bez nichţ by se některé
z výše zmiňovaných akcí nemohly uskutečnit.
MYSLIVOSTI ZDAR!
Mgr. Lenka Beranová,
http://www.myslivost.cz/OMS/zborovice
Ing. Irena Bodejčková
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děti a fotbal ?!

šachisté

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________

Po letech postupové euforie se zborovický
fotbal vrátil do I. B třídy KFS Zlín. Všichni jsme se
přesvědčili, ţe v současných podmínkách hrát
dlouhodobě vyšší soutěţ je téměř nemoţné. Po jarní
výkonnostní i herní krizi všech druţstev našeho
oddílu byla slyšet jen kritika všeho i všech, převládal
pesimismus a mnoho lidí se zřeklo za výsledky
klubu. Přesto, ţe se náš tým spojil s TJ Troubky,
moc se nezměnilo. Mládeţnická základna ve
Zborovicích je dlouhodobě bídná (ale podobná
situace je bohuţel i v okolí). Tým dospělých není
doplňován z vlastních řad tak kvalitními hráči, aby
mohli konkurovat starším. A právě na našich dětech
je třeba v budoucnosti stavět.
Pan Jiří Benedikt, který má zkušenosti
s mládeţnickou kopanou v HS Kroměříţ, přijal
v létě nabídku trénovat druţstvo ţáků, aby zvýšil
kvalitu a připravenost těch nejmladších do dalších
fotbalových let. Spolu s Ing. Jiřím Jablunkou se
náborem dětí snaţili přilákat nové zájemce z řad
dětí, se kterými začali pracovat.
Úspěchy se samozřejmě nemohou projevit
ihned, aţ čas ukáţe, zda tato cesta bude správná…
Proto i nadále vyzýváme rodiče, aby svým dětem
umoţnili hrát a pravidelně trénovat tento sport,
který sice na jedné straně přináší mnoho tvrdé
práce, ale na straně druhé mohou právě zde děti
ukázat individuální technické dovednosti ve
prospěch kolektivu. To můţe časem pozitivně
ovlivnit úroveň zborovického fotbalu.
Ing. Jiří Jablunka

V měsíci září 2011 proběhly dva
turnaje s účastí našich šachistů.
Bohuţel zájem byl neveliký i přes
snahu o co největší účast, která je
i přípravou na novou sezonu. Ta
začala 2. října 2011 prvním kolem
„B“ muţstva v Prusinovicích.

včelaři našich obcí

Memoriál Tomáše Baštince 2011
10. září se uskutečnil tradiční
memoriál v rapidu Tomáše Baštince
v Bezměrově. V konkurenci 49
šachistů bojovali i tři naši zástupci,
Mojmír Prachař, Míra Nezdařil
a Vlastik Nezdařil. V turnaji na
sedm kol si nejlépe vedl Míra
Nezdařil a se 4 body obsadil 22.
místo, následován Mojmírem s 3,5
body na 26. místě a kapitán týmu
„B“ Vlasťa vybojoval velmi hezké
29. místo se 3,5 body. Turnaj vyhrál
IM Plát Vojtěch s elo 2417. Je jen
škoda, ţe výprava ze Zborovic
nebyla početnější.

tzv. Burčákový turnaj - hraný jako
Otevřený přebor Moravy a Zlínský krajský
přebor 4-členných družstev.
TJ ŠO Zborovice reprezentovalo
druţstvo ve sloţení Mojmír Prachař,
Míra Nezdařil, David Prachař
a Michal Scheichenost. Startovalo 43
druţstev. Naše druţstvo bylo nasazeno
na 37. místě (podle průměru Elo).
Rozhodně kluci nezklamali a po tuhém
boji v celkem 22 partií získali 43 bodů
a obsadili v těţké konkurenci 30 místo.
Mojmír získal 12 bodů, Míra 8,5 bodu,
David 5 a Michal 9,5 bodu. Turnaj byl
skvěle organizován a burčák byl velmi
lahodný. Škoda je jen, ţe zájem našich
dalších šachistů byl takříkajíc nulový.

Boršický bleskový turnaj
Tréninky jsou kaţdý čtvrtek v 17
V neděli 25. září se v prostorách hodin v salónku Hospody U Přemka.
KD v Boršicích uskutečnil tradiční Případní zájemci o šachovou hru z řad
mládeţe i dospělých kontaktujte
p. Prachaře (tel. 776117845 nebo
osobně doma na Sokolské ul. 244).
Další informace o zborovickém šachu
se můţete dozvědět na stránkách
www.sotjzborovice.webnode.cz.
Mojmír Prachař

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zborovičtí a medlovští včelaři měli v letošním roce
u svých včelstev bohatou snůšku medu, čímţ si vynahradili
loňský rok, kdy počasí včelaření nepřálo a také medný výnos byl
nízký. V letošním roce nebylo v naší oblasti ţádnou zvláštností,
kdyţ ze silných včelstev včelař vytočil 50 aţ 60 kg medu.
Největší podíl činil med z květů ovocných stromů a řepky, ale
dobrá byla i snůška z lípy a v závěru sezóny byl i med
medovicový. Aby to však nebyla taková selanka, vlivem počasí se
včely koncem dubna a v květnu hojně rojily, takţe nebylo
výjimkou, ţe některým včelařům se vyrojila většina včelstev. Je
samozřejmostí, ţe včelstvo, které se vyrojí, jiţ nedá včelaři
téměř ţádný med.
Ovšem včelaři musí dbát i na zdravotní stav svých včelstev.
V podzimních měsících ošetřujeme včelstva, abychom zabránili
přemnoţení roztoče Varroa destuctor, který způsobuje
onemocnění varroázu. Při přemnoţení tohoto roztoče dochází
k úplnému zániku včelstva. Léčivo do včelstva aplikujeme
pomocí aerosolového vyvíječe, který jsme pro včelaře našich
obcí zakoupili v loňském roce s finančním přispěním obce
Zborovice. Můţeme zodpovědně říci, ţe zdravotní stav včelstev
v našich obcích je dobrý, hlavní věcí je, ţe nejen zde, ale ani
v okolních obcích se nevyskytl mor včelího plodu. Toto
onemocnění je fatální a všechna včelstva na stanovišti se musí
spálit. V našich obcích nyní včelaří 15 včelařů, kteří ošetřují 170
včelstev. Včelstev neubývá, máme dokonce nové včelaře.

 pan Petr Tomeček fumiguje včelstva

Je důleţité si hlavně s nadcházející zimou uvědomit, jak je
med prospěšný našemu zdraví. Je třeba jej však kupovat přímo
u včelaře a nikoliv v obchodě, protoţe med tam zakoupený má
s pravým včelím medem mnohdy společný jen název. Med
a slivovice jsou nejzdravější potraviny.
V letošním roce oslavuje Základní organizace svazu včelařů
Zdounky 100. výročí od svého zaloţení. Při této příleţitosti
sestavil předseda pan Jedlička Almanach.
Podrobnější informace o činnosti spolku si můţete přečíst na
http://www.vcelari-zdounky.ic.cz/.
Milan Neckař
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medlovští hasiči
________________________________________________________________________________________________________

SDH Medlov je činným sborem po celý rok. 5. března se
konal Masopustní průvod v čele s medvědem. Průvod byl
netradičně doprovázen několika členy Zdounečanky, která
upoutala pozornost mnoha občanů. Lidé si připravili pro průvod
občerstvení v různé podobě, ale hlavně nesměly chybět koblihy.
V dubnu se konala soutěţ, kterou se otevírá hasičská sezóna,
„O Pohár starosty obce“. Této soutěţe se účastnilo 17 druţstev
muţů, 7 druţstev ţen a jedno druţstvo starých pánů. První místa
obsadili Vrbětice A - muţi, Zahnašovice - ţeny a Medlov - staří
páni. Jednalo se o velmi vydařenou akci a přálo nám i pěkné
počasí. Téhoţ dne následovalo „Pálení čarodějnic.“ Děti si mohly
opéct špekáček a zúčastnit se různých her. Celý večer byl
doprovázený hudbou a smíchem.
Spolu s SDH Zborovice a panem farářem jsme připravili
slavnost Boţího Těla v neděli 26. 6. 2011.
Pěkné počasí jsme si objednali i na Medlovské hody a týden
na to na druhou hasičskou soutěţ, jeţ pořádáme. Medlovské
hody započaly jako vţdy v sobotu, tentokráte 20. srpna,
venkovní hodovou zábavou pořádanou v areálu TJ Medlov.
K tanci a poslechu hrála do nočních hodin Zdounečanka. Druhý
den v osm hodin ráno se konala mše svatá ve zdejší kapli.
Novému panu faráři se naše hody líbily, hlavně krojovaná kapela.
Ta se po mši v průvodu vedeným zdejšími hasiči přemístila opět
do areálu TJ Medlov, kde byl uspořádán její koncert. Všichni
přítomní mohli proţít příjemné sváteční dopoledne.
Soutěţ „O Medlovského ţabáka“ se konala 27. srpna. Přijelo
se jí zúčastnit 13 druţstev muţů, 7 druţstev ţen a 3 druţstva
starých pánů. Vítězi se stali Zahnašovice v kategoriích muţi
a ţeny a Nětčice za staré pány.

Organizační činnost tímto nekončí. Na první listopadový pátek
jsme tradičně připravili Světluškový průvod, coţ je velmi
oblíbená akce naší vesnice. 26. listopadu proběhne výroční
schůze a v prosinci mikulášský průvod.
Během roku se staráme i o udrţování čistoty obce, proto
proběhly kaţdoroční akce „Sběr ţeleza“ (březen), „Čištění
hasičské nádrţe“ (květen), v zimě jsme se snaţili udrţovat
průchodné chodníky a při přívalových deštích pomáháme
s odčerpáváním vody ze sklepů. Tato práce byla ztíţena loňskou
krádeţí plovoucího čerpadla, které jsme si mohli za pomoci
obce a kraje znovu zakoupit. Touto formou bychom chtěli za
finanční příspěvek znovu poděkovat.
SDH Medlov akce a soutěţe nejen pořádá, ale účastní se
soutěţí v blízkém i vzdálenějším okolí. Naše výsledky jsou
průměrné, někdy se nám daří více, jindy je to horší, ale my jsme
spokojeni. Bohuţel pro nedostatek aktivních členek se letos
nesloţilo druţstvo ţen.
Jelikoţ je to poslední zpravodaj v tomto roce, rádi bychom
popřáli svým spoluobčanům pěkné poslední dny v roce 2011
a hlavně zdraví a spokojenost do roku 2012. Zdeněk Bršlica

tj medlov
_________________________________________________________________________________________________________

Nohejbal na místním antukovém hřišti proběhl 28. května.
Přijelo celkem 6 druţstev a kvůli dešti se stihla odehrát jen tři
utkání. Účastníci byli pohoštěni gulášem z divočáka. Původní
termín Dětského dne byl přesunut na 4. června, kdy TJ Medlov
uspořádala jiţ pojedenácté tuto akci pro děti. Opět jsme, letos
díky sponzorům, mohli pozvat Lukáše Kobzu z Rádia Haná. Akce
se také účastnili kluci s Airsoftu a to letos v počtu jedenácti. Po
krátkém zahájení se ujal mikrofonu Lukáš a hned první soutěţe
naznačily, ţe se děti letos opět nebudou nudit. K dispozici bylo
spoustu odměn ve formě drobných hraček a sladkostí. Lukáš
obratně zapojil do her i rodiče a známé dětí. Táborový oheň
a opékání špekáčků jen umocnilo atmosféru Dětského dne.
Airsofťáci měli připraveno několik ukázek: zadrţení pachatele,
ukázku sebeobrany musado a aikido, zneškodnění teroristy a jiţ
tradiční stezku odvahy, po které celý den zakončili ohňostrojem.
V průběhu měsíce července proběhlo natření plechové boudy
a oploty. Akci provedl malířský mistr Václav Niedermertl.
Naše druţstvo se na Nohejbalovém turnaji v Kroměříţi dne
25. června umístilo na 9. místě ze 16ti zúčastněných.
23. července se konala Červencová noc. Naše TJ se poprvé
pustila do tak velké akce, jakou je zábava. Hrála skupina Audio
a akce se účastnilo 84 platících a 22 sponzorů, kteří dostali lístky
zdarma. Jako občerstvení se podával srnčí guláš, vepřový kotlík
a uzená ţebra. Akce byla z pohledu TJ úspěšná a zvaţujeme její
opakování v roce 2012.
13. srpna se hrál v Roštíně nohejbal. Naše druţstvo ve sloţení
Derka, Chytrý a Dřímal obsadilo po dlouhé době 2. místo
a dovezlo pohár.
20. srpen patřil Hodu kladivem a pití piva na čas. Jiţ po
desáté se letos sešli příznivci recesistické soutěţe v hodu
klasickým kladivem z místa. Akce probíhá vţdy na medlovské
hody a místní TJ připravila pro děti skákací hrad, který děti měly
aţ do 18:00 hodin zdarma. Počasí jiţ od samotného rána slibovalo
konečně slunný den a přípravy na letošní akci byly v plném
proudu. Děti, muţi a ţeny se připravovali na letošní klání
kladivářů. I kdyţ letošní účast byla menší neţ loni, nic nebránilo
tomu, aby první borci nastoupili ve 14 hodin k prvním hodům.
Rekord letos sice nepadl, ale některé hody byly hodně vyrovnané.
Dne 10. září naši borci dovezli z kroměříţského klání
v nohejbale 7. místo z 16ti druţstev. 24. září se hrál nohejbal
doma. Akce se účastnilo 6 druţstev, a proto se hrálo na dva
vítězné sety. Po tuhých bojích místní druţstvo obsadilo 4. místo.
Průběţně po celou sezónu provádíme brigády, údrţbu areálu
a sečení trávy. Na listopad připravujeme drakiádu a malování
křídou po silnici (12. 11.), 19. listopadu proběhne zazimování
areálu. V prosinci nás čeká promítání fotografií z akcí a výšlap na
Brdo, během dalších zimních měsíců budeme pořádat košt
slivovice, vepřové hody a košt klobás.
Bohuslav Dřímal
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opět nový farář ve zborovicích
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V minulém čísle jsme představili nástupce paní Medkové, faráře církve československé
husitské. Není to ale ani tak dávno (podzim 2009), kdy jsme Vás na tomto místě seznamovali
i s novým knězem naší římskokatolické farnosti. Jak jistě víte, během léta došlo k dalšímu
stěhování kněžích a nebyli jsme jedinou farností děkanátu Kroměříž, ve které nastala změna…
V naší farnosti sv. Bartoloměje je duchovním správcem od července 2011
P. Jan Lisowski, který pochází z Polska a nyní přichází ze Suchdolu u Prostějova. Kromě
Zborovic vede farnosti Hoštice a Litenčice. Narodil se roku 1964 v polském Piwniczna
Zdrój a po studiích na teologických fakultách měl jáhenské svěcení v roce 1998 (jáhenská
sluţba v Napajedlech). Na kněze byl v Olomouci vysvěcen roku 1999, jako kaplan působil
v Otrokovicích a ve Lhotě u Malenovic. Stal se duchovním správcem v obci Březolupy
a později v Bílovicích. Posledních osm let byl knězem ve farnostech Suchdol u Prostějova
a Brodek u Konice. Přejeme mu, ať se mu v naší obci spokojeně ţije, ať se mu ve
farnostech dobře daří a především, ať je zdráv!
-jj-

zborováček
a jiné školní
aktivity
____________________________________________________________

Školní pěvecký sbor vstoupil do
své šesté sezony a v lednu 2012 to
bude 5 let od vzniku Zborováčku.
A vlastně i od výuky nepovinného
předmětu Sborový zpěv. Ten
v letošním roce navštěvuje celkem
30 ţáků od IV. do IX. třídy. K jubileu
se sluší uspořádat oslavu a to my
uděláme na jaře! V dubnu Vás totiţ
pozveme na slavnostní koncert
sboru, na kterém nabídneme průřez
toho nejlepšího, co jsme za tu dobu
zpívali a hráli… Před tím plánujeme
soustředění, moţná po roční pauze
také účast na soutěţi.
Začali jsme připravovat vánoční
repertoár, protoţe nás během doby
adventní aţ do Tří králů čeká mnoho
vystoupení. Jiţ teď se můţete těšit na
školní vánoční jarmark, kde se kromě
hlavního sboru představí sbor
přípravný, jenţ tvoří nejmladší děti.
A to nebude všechno! S několika
zájemci z řad ţákyň V.-VII. třídy se
snaţíme navázat na školní divadelní
tradici a nacvičujeme vánoční scénku,
kterou zpestříme program tradičního
předvánočního setkání ve škole. To
je tedy kroužek divadelní. Osmáci
se v rámci mediálního kroužku
setkávají v pátek ráno u témat, která
doslova hýbou světem, pronikají do
tajů všelijakých médií, reklamy
a ţurnalistiky. Moţná i na jarmarku
potkáte zvídavé novináře a reportérky! Zapojili jsme se i do
soutěţe PaySecCup v rámci projektu
Bezpečně na internetu, takţe máme
plnou hlavu nejrůznějších kvízových
otázek…
Bc. Jiří Jablunka

ZBRUSU NOVÉ INTERNETOVÉ
STRÁNKY FARNOSTI:

farnost-zborovice.net63.net/

zamyšlení k svátku zesnulých
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podzim, dušičkový čas, blíţící se konec
církevního roku a začátek adventu nám
ukazují, ţe vše má svůj počátek i konec.
I náš ţivot. Na tento čas připadá svátek
zesnulých. Tak jako mnohé další svátky
i on je dnes naplněn shonem, byznysem,
mediálním humbukem. A tak se modlím za
to, aby přes to všechno byl jako ostatní
svátky připomínkou toho, co by mělo
v našem ţivotě být přítomno stále. Jednou
uţ nebudeme moct napravit, co jsme
pokazili. Nejsme první, kdo řeší těţkosti
ţivota.
Chodím na procházku kolem hřbitova,
kdyţ jsem na návštěvě ve své rodné vesnici.
Odnáším si z těchto návštěv velmi
obohacující podněty. Můţu vidět úplně
z jiného pohledu lidi, které jsem znal jako
dítě, či jako dospívající člověk. Mnohé jsem
nechápal. Nelíbilo se mi, jak ţijí, či jednají.
Teď jsem sám dospělý, mám děti.
Uvědomuji si, ţe ţiju v poměrně klidné
době, v dostatku. Moji předkové oproti
tomu zaţili bídu, nedostatek, válku, totalitní
reţimy. Kolik mi toho mohli říct, kdybych
jen trpělivě seděl a naslouchal. Povýšenost
mládí je pryč jako ranní mlha. I přes věci
nedobré zbývá většinou spíše obdiv
a vděčnost za všechnu tu úţasnou milost
a dobré věci, kterých se mi v ţivotě dostalo.
Stále znova mě fascinuje tato báseň,
kterou rád poslouchám jako píseň v podání
Hradišťanu. Vystihuje, co proţíváme, kdyţ
vzpomínáme na naše blízké, kteří nás
předešli na věčnost.

Mrtví
Jan Skácel
Stále jsou naši mrtví s námi
a nikdy vlastně nejsme sami
A přicházejí jako stíny
ve vlasech popel kusy hlíny
Tváře jakoby vymazané
a přece se jen poznáváme
Po chrpách, které kvetly loni,
slabounce jejich ruce voní
Tiše mne zdraví jako svého
hrbáčka času přítomného
Skácelovy verše ve mně vzbuzují tyto
představy – Vzpomínky na naše blízké
splývají, slévají se, přesto si je pamatujeme,
nemizí. A zbude to dobré – tak jako vůně
květin. Kdyţ ţijeme jen přítomností, jsme
jen nedokonalí mrzáčci, shrbení. Pohled
k perspektivě věčnosti nás napřimuje,
uzdravuje náš ţivot od toho, co jej
deformuje.
S vědomím vlastní omezenosti a velikosti Boţí lásky můţeme potom vděčně
spolu s ţalmistou vyznat: Člověk, jehoţ dny
jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí;
sotva ho ovane vítr, uţ tu není, uţ se
neobjeví
na
svém
místě.
Avšak
Hospodinovo milosrdenství je od věků na
věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho
spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří
dodrţují jeho smlouvu, kteří pamatují na
jeho ustanovení a plní je. (Ţalm 103, 15-18)
Marek Ryšánek
farář CČSH

Pozvání na tradiční Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 15. prosince 2011 odpoledne v přízemí ZŠ Zborovice proběhne
tradiční projekt Vánoční jarmark. Připravujeme pro všechny návštěvníky tematický kulturní
program a jarmareční rynek, kde budeme nabízet drobné dárkové předměty, výrobky ţáků
školy. Přijďte k nám své ratolesti pochválit, co se naučily, vybrat si z toho, co připravily,
potěšit se příjemnou vánoční atmosférou, inspirovat se výzdobou, zazpívat si koledy. Rádi
vás mezi námi uvítáme!
žáci a zaměstnanci ZŠ Zborovice

88
zajímavá
putování
__________________________________________________________

Klub českých turistů ve
Zborovicích zorganizoval pro své
členy a příznivce dva vícedenní
turistické zájezdy – v květnu do
Jeseníků
(Švýcárna,
Praděd)
a v září na Šumavu do oblasti
přehrady Lipno (Plešné jezero,
Plechý, Vítkův hrádek atd.). Byly
to zájezdy plné pohody, hezkých
výletů a překrásných záţitků.
V
červnu
jsme
uskutečnili
jednodenní zájezd do Štramberku
a jeho okolí – Bílá hora, Skalka.
Někteří turisté dokončovali plnění
V. cyklu Vrcholy Valašsko-Chřiby.
V činnosti pokračujeme, uskutečnili jsme túry v oblasti Chřibů,
v Bílých Karpatech v okolí
Luhačovic. V měsíci říjnu jsme
podnikli túru na Brdo - 7. výročí
otevření rozhledny, v listopadu se
chystáme na Křéby a v prosinci do
Hostýnských vrchů - Rajnochovicko. Rok zakončíme tradičně jiţ
21. ročníkem předsilvestrovského
výstupu na Brdo.
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Činnost pionýrského oddílu Mláďata ve
Zborovicích pokračuje i v tomto školním
roce a pro ty z vás, kteří ještě váhají, zda se
připojit, přinášíme pár informací o tom, co
se u nás děje.
Děti se scházejí pravidelně na oddílových
schůzkách
pod
vedením
zkušených
vedoucích s úplnou kvalifikací pro práci
s dětmi.
Ani letošní léto se neobešlo bez letního
pionýrského tábora, který se konal opět na
stanové
základně
v
Rajnochovicích.
Tentokrát se všichni táborníci zapojili do
řešení detektivní záhady a podporováni
radami samotného Sherlocka Holmese
zdárně došli aţ k cíli. Počasí nám sice
zdánlivě příliš nepřálo, ale věřte nebo ne –
v partě kamarádů se i ten soustavný déšť
snáší o poznání lépe!
Novinkou je také zapojení našeho oddílu
do ověřování výchovného programu
s názvem „Klíčení“ v kategorii mladších dětí.
K Putování se psem, tak se aktivita pro naši
věkovou kategorii nazývá, máme moţnost
přizvat (a někteří tuto moţnost přijali) i další
kamarády a nabídnout jim tak podíl alespoň
na některých akcích, které v Pionýru

připravujeme v průběhu celého roku. Jednou
z nabízených aktivit je účast na krajském
setkání oddílů ve Valašském Meziříčí, kde se
jiţ tradičně účastníme turnaje ve vybíjené
a soutěţe Uzlařská regata.
Ještě v předvánočním čase bychom chtěli
pozvat všechny zájemce na podvečer
deskových a jiných her, výtvarné dílny
a tradiční turnaj v pexesu. V dalším
kalendářním roce se můţete těšit na tradiční
akce – Ledová Praha, Noc s Andersenem,
víkendovky apod., ale připravujeme i pár
novinek.
Pokud se chcete přidat, máte moţnost se
v současné době připojit a registrovat děti na
některé ze schůzek oddílu, kde se můţete
také zeptat na vše, co vás zajímá, přímo
přítomných vedoucích.
Lenka Sakařová
vedoucí PS

podzimní prázdniny s pionýrem
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___

O našich zájezdech a túrách
píše hezké články do novin náš
příznivec Ing. Petr Kovář, za coţ
mu děkujeme.
Ve vitrínce u mapy před OÚ se
všichni občané mohou dozvědět
o našich plánovaných túrách
i zájezdech. Kdo máte zájem,
přidejte se. Jste všichni vítáni!
Ludmila Burešová
předsedkyně KČT Zborovice
NAPADÁ VÁS, JAK
OŽIVIT ZPRAVODAJ?
Své tipy, příspěvky a fotografie
do dalšího zpravodaje zasílejte
elektronickou poštou na:
zpravodaj-zborovice
@email.cz

Od čtvrtka do soboty trávila
dvacítka dětí své prázdniny na
Krajském srazu Pionýra ve Valašském
Meziříčí. Sotva jsme stihli uloţit
zavazadla a spacáky, které nám opět
pomohl ochotně přepravit jeden
z tatínků, a uţ se odváţlivci snaţili
o co nejlepší časy v soutěţi nazvané
Uzlařská regata. V nejmladší kategorii nakonec odvahu našli dva zástupci
a dařilo se jim! Domča Juřík se
umístil na druhém místě a zlato
v krajské soutěţi získala Peťka
Cvoligová. Ve starší kategorii se do
soutěţe zapojily Verča Králíková,
Kačka Nosková a Míša Juříková.
Holkám chyběl pověstný kousek
štístka, protoţe od finálových bojů je
nakonec dělila jedna jediná sekunda.
V kategorii instruktorů další zlato
přidala Zuzka Sakařová a v kategorii
vedoucích jsme ještě přidali další
bronz.
Procházka stmívajícím se
městem a návštěva „trošku jiného“
dětského hřiště, také trošku country
tanců a po večeři pak hurá do
hvězdárny.
Hvězdná
pohádka,
vyprávění o vesmíru a pozorování
oblohy hvězdářským dalekohledem…

Páteční ráno jsme se oblékli do sportovního.
Turnaj ve vybíjené začínal kolem desáté a kdyţ před
druhou odpoledne končil, měli jsme o další důvod
k radosti víc. V kategorii
starších získalo naše
druţstvo zlatou a mladší svou kategorii doslova
ovládli. Dvě druţstva a zisk zlaté a stříbrné medaile,
tak to uţ stojí za gratulaci! Po obědě pak rovnou na
krytý bazén, troška relaxace neuškodí. Podvečerní
procházka, pak společné hry s dalšími účastníky,
spousta smíchu a zábavy…
Sobotní dopoledne opět plné her - do Vrtule se
mnozí těšili jiţ od začátku akce - a potom uţ jen cesta
vlakem domů.
Únava, radost, nevyspání, noví kamarádi, spousta
záţitků, sportování, poznávání… To všechno a pár
fotek pro vzpomínku navíc. Takové byly naše letošní
super prázdniny!
-lk-
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