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Je zde jarní číslo
obecního zpravodaje
v novém moderním
„kabátku“! Snad se
Vám bude jeho
grafická podoba líbit
stejně jako obsah
tohoto
jubilejního
vydání…
Kromě
tradičních příspěvků
sdružení, spolků a
institucí v něm
naleznete také něco
z historie a luštění
pro volné chvíle. 

Velikonoční tvořivé odpoledne
- třída Berušek, MŠ Zborovice

 Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s děním v našich obcích
za uplynulé období.
V únoru tohoto roku Zastupitelstvo obce Zborovice na
svém veřejném zasedání schválilo rozpočet na rok 2012. Ten
byl sestaven jako vyrovnaný, a to ve výši 15,606.000,- Kč.
Nejnákladnější akcí letošního roku bude „Revitalizace
návsi“. Cena díla bude 2,494.085,- Kč včetně DPH. Na tuto
akci jsme požádali Zlínský kraj o dotaci, tato byla kladně
vyřízena a obec získala dotaci ve výši 997.000,-Kč (40 %
z ceny díla). Za tuto dotaci bych chtěl jménem
Zastupitelstva obce Zborovice i jménem občanů
Zlínsk ému k raji poděk ovat. Stavební práce budou zahájeny
počátkem května a bude je provádět firma SÚS Kroměřížska
s. r. o., ukončení díla je naplánováno na červenec.
V rámci zlepšení přístupu ke hřbitovu plánujeme
vybudovat u hřbitova parkoviště pro osobní automobily
a bude zpevněna plocha v okolí kontejneru na hřbitovní
odpad.
Vlastními silami a využitím pracovníků z Úřadu práce
Kroměříž opravíme chodník k nádraží kolem pilanské zdi,
opravíme dětské hřiště v parku a zpevníme chodník z ulice
Sportovní do parku. Bude také opraven povrch vozovky
k moštárně.
V Medlově bude v jarních měsících zahájena rekonstrukce
kanalizačních žlabů kokem hlavní silnice, oprava mostu pod
Medlovem (Železňák) a následně bude opraven povrch

vozovky přes Medlov. Počítáme s úpravou místní komunikace
od domu pana Sidka po dům pana Švejcara. Na budově
hasičské zbrojnice v Medlově bude provedena výměna oken.
V jarních měsících bude provedena výsadba 8.000 kusů
sazenic lesních dřevin na zrekultivované skládce Srnov.
Výsadbu provede odborná firma.
Pan Džuga nám oznámil svůj záměr prodat dům č. p. 13
v ulici Hlavní. Obec Zborovice je vlastníkem domu č. p. 5,
který s domem č. p. 13 tvoří jeden celek. Zastupitelstvo
obce se rozhodlo dům č. p. 13 od pana Džugy odkoupit.
Následně bude provedena prohlídka domu statikem a na
základě jeho posudku se zastupitelstvo obce rozhodne, jak
bude s domem v budoucnu naloženo.
Novelou zákona č. 202/1990 Sb. O loteriích a jiných
podobných hrách dochází k přidělení části výtěžků do
rozpočtů obcí. První platby na účty obcí lze očekávat
v dubnu 2012. Samotný podíl prostředků pro sport činil více
než 50 %. Z tohoto důvodu nás představitelé sportovních
složek žádají, aby uvedené finance získané nad rámec
rozpočtu obcí byly opět využity pro sport a kulturu. Finanční
prostředky získané nad rámec rozpočtu z loterií a sázek
budou přerozděleny sportovním a kulturním složkám v obci.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem do následujícího
období popřál hodně zdraví, spokojenosti a pohody.
Jaromír K unc, starosta obce
Další důležité informace obecního úřadu naleznete na straně 2.
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 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 Přistavení kontejnerů
V pátek 27. dubna 2012 budou přistaveny
velkoobjemové kontejnery, k dispozici budou po celý
víkend ve Zborovicích před masnou (parkoviště ve
Sportovní ulici) a před prodejnou Sokolínských (Za
Nádražím), v Medlově před prodejnou COOP. Apelujeme
na občany, aby přinášeli pouze objemný odpad - to znamená
koberce, matrace, lina, starý nábytek apod. V žádném
případě NE biologický odpad (tráva, větve), stavební
suť, nebezpečný odpad, elek troodpad a pneumatik y!
Nastaly by problémy se zatříděním odpadu na skládce, čímž
se zvyšují náklady za uložení odpadu.
Takhle nějak
vypadal přeplněný
kontejner naposledy…

UPOZORNĚNÍ 
Upozorňujeme občany na dodržování obecně závazných
vyhlášek . Obecně závazná vyhláška č. 03/2009, kterou se
stanovuje:
 pohyb psů na veřejných prostranstvích pouze na
vodítku a od kohoutkové výšky 30 cm i s náhubkem
 majitel psa pohybující se se psem na
veřejném prostranství je povinen odstranit
psí exkrementy.
Dále upozorňuji občany na zák az vypalování trávy a spalování
rostlinných zbytk ů dle zákona č. 86/2002 Sb., § 3 odst. 5. Pokud
občan poruší toto ustanovení, bude mu uložena pokuta dle § 40,
odst. 10 citovaného zákona.

Nabídka staré dlažby 
Před započetím akce „Revitalizace návsi“ nabízíme občanům
odprodej stávající dlažby, kdy budou mít občané možnost sami si
vytěžit a odvézt dlažbu v potřebném množství za 3,- Kč za
dlaždici. Termín a organizace prodeje Vám bude včas oznámen
místním rozhlasem.

 Zubní ordinace
Od letošního dubna obec uzavřela smlouvu na pronájem
zubní ambulance se zubní lékařkou
MUDr. Zuzanou Plesník ovou,
čímž je nadále zajištěna stomatologická péče.
Zdravotní středisko, Hlavní 8, tel.: 573 369 001
Ordinační hodiny:
pondělí 7:00 – 12:00 13:00 – 15:30
úterý 12:00 – 18:00
středa 7:00 – 13:00
čtvrtek 7:00 – 12:00 13:00 – 15:30
pátek 7:00 – 12:00

Revitalizace návsi 
Na tomto místě Vám přiblížíme hlavní rysy revitalizace, a tak
můžete třeba již v příštím čísle posoudit fotografie naší návsi,
v čem se změní… Bude především položen nový asfaltový povrch
na silnici od zdravotního střediska až po penzion a směrem od
COOP k autobusové zastávce. Dále bude tato komunikace
v některých místech rozšířena tak, že vzniknou nová parkovací
místa. Úplně bude rekonstruován i chodník v celém zmíněném
úseku, vybudován bude pak chodník nový od autobusové zastávky
směrem k prodejně COOP. Změny se budou týkat i zeleně
a vývěsních skříněk na návsi. Prostranství kolem pomníku obětem
světových válek bude znovu vydlážděno.

V současnosti také
probíhá čištění
koryta místního
potoka. V některých
místech bylo koryto
zanesené více než
ze 60 %.
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 CO NOVÉHO V NAŠICH
KNIHOVNÁCH 
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 Knihovna Medlov
V knihovně bylo zaregistrováno 35 čtenářů, z toho 5 dětí.
Zapůjčeny byly v loňském roce 1003 knihy, zakoupeno 53 nových
knih.

 Knihovna Zboroviee
V roce 2011 se zaregistrovalo v naší knihovně 142 čtenářů,
z toho 38 dětí do 15 let. OÚ v loňském roce uvolnil z rozpočtu
na nákup nových knih 10 000,-Kč. Za tuto částku bylo nakoupeno
v 1. pololetí 88 svazků nových knih.
Čtenáři mají k dispozici dva
soubory knih z výměnného fondu
Knihovny Kroměřížska.
V měsíci září se uskutečnila
výměna starých nevyhovujících
oken za nová.
Na Ministrstvo kultury ČR je
zaslána žádost o dotace na nákup
nového počítače, čtečky čárových
kódů a výpujčního protokolu. S tímto příslušenstvím by se využil
elektronický katalog při půjčování knih. Poděkování patří paní
Ivaně Drobníkové z Knihovny Kroměřížska za spolupráci při
zpracování žádosti o dotaci.
Studenti, pokud u nás nenacházíte tituly z doporučené četby,
napište nám do vzkazů na webových stránkách, které to jsou.
Budeme se snažit je zakoupit. Internetové stránky knihovny:
http://www.knihovnazborovice.webk .cz/.
Co nás trápí, je pozdní vracení knih. Někteří čtenáři nereagují
ani na upomínky. Je to nepříjemná věc, hlavně pokud mají půjčeny
knihy z výměnného fondu. V takových případech můžeme dle
Knihovního řádu pozastavit půjčování knih.
ČTENÁŘI: VRACEJTE KNIHY VČAS!!!
Ivana Růžičk ová
knihovnice

 Školní vrabčák
Občas se nám stává, že na
okenním rámu v kabinetu posedává
malý opeřenec a zobáčkem
klepajícím na sklo upozorňuje, že
jsme zapomněli na „jeho snídani“.
V zimě jsme na římsu sem tam
nasypali něco dobrého a jeden
z účastníků pravidelné hostiny si na
hodování zvykl. Zbylá semínka
slunečnic konzumuje s nebývalou chutí a z lidí pohybujících se
uvnitř místnosti si pranic nedělá, dokonce se nenechá vyrušit ani
hovorem, který se line z otevřeného okna…
-lk -

Co se děje v DOZP 
V Domově pro osoby se zdravotním postižením
Zborovice pro klienty stále něco organizuje a připravuje. Co
nás v současné době čeká?
V měsíci dubnu ve spolupráci s Policií ČR Kroměříž
a s BESIP Kroměříž připravujeme modelovou situaci
v bezpečnosti silničního provozu s besedou a s kvízem
v areálu domova. Již tradičně koncem měsíce budeme
stavět máj.
Nacvičujeme taneční vystoupení a maňáskové
představení „O chytrém Budulínkovi“ na jarmark
s přehlídkou zájmové činnosti klientů sociálních služeb.
Jarmark se uskuteční na Velkém náměstí v Kroměříži
24.k větna. Srdečně jste zváni. Budete moci si prohlédnout
a nakoupit výrobky zájmové činnosti klientů všech
zúčastněných domovů.
Mimo výlety a vycházky se s klienty připravují obložené
chlebíčky, poháry, peče se s nimi cukroví. Klienti se zapojují
do sportovních a vědomostních soutěží a kvízů. V rámci
zájmové činnosti a terapie se zhotovují různé výrobky.
V červnu se zúčastníme již XI. sportovních her pro lidi
s handicapem na Velehradě. V letních měsících budeme
s klienty opékat špekáčky na ohništích v areálu domova,
uskuteční se výlet do ZOO Hodonín, turistický výlet
z Tesáku na sv. Hostýn a další akce.
Ludmila Burešová
vedoucí PSS
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 Český zahrádkářský svaz Zboroviee - Medlov
ČZS Zborovice – Medlov je zájmovou organizací, která svoji
činnost rozvijí po celý rok. Po zhodnocení práce výboru a celé
organizace za r. 2010 na výroční členské schůzi dne 13. 2. 2011
byly schváleny záměry organizace v zahrádkářské činnosti na
rok 2011.
V zimním období se převážně zaměřujeme na realizaci
zájezdů. Dne 1. 2. 2011 jsme uskutečnili zájezd do Janáčkova
divadla v Brně na divadelní představení „Madame Butterfly“.
Následně jsme 8. 3. 2011 navštívili Mahelovo divadlo v Brně, kde
jsme zhlédli činohru „Moravské sekretářky“.
V březnu jsme zajistili dovoz umělých hnojiv pro zájemce
zahrádkáře i občany obce, dále pak dovoz ovocných stromků
v počtu 18 ks (jabloně, meruňky, slivoně, broskvoně, třešně,
višně), z bobulovin pak 3 ks angreštů. Zakoupili jsme rovněž
stromek „oškeruši“, kterou jsme vysadili na pozemku
u moštárny, aby v budoucnu mladí lidé tento druh ovoce
poznávali. Na pozemku jsme vysadili ještě dvě meruňky.

 KČT Zborovice
Letošní rok jsme zahájili výroční
členskou schůzí, na které jsme předali
dlouholetému
turistovi
Vladimíru
Pištěckému ocenění – Diplom čestného
členství odboru klubu českých turistů
s průkazem a zápisem do kroniky. Naše
základna se rozrostla o pět nových členů,
z čehož máme velkou radost.

Na každý měsíc máme naplánovány túry,
rozpis je ve vitrínce před obecním úřadem.
Také uskutečníme několik zájezdů, a to
v měsíci květnu třídenní do Českého Ráje,
v červnu jednodenní do Jeseníků s exkurzí
do elektrárny Dlouhé Stráně a v září opět
třídenní do České Kanady. Všechny zájezdy
jsou v rámci naší republiky. V horách
a v přírodě si vždy odpočineme,
načerpáme nové síly a získáme krásné
zážitky.
Velice nás mrzí, že se mezi našimi
občany najdou takoví, kterým na ničem
nezáleží a dovedou ničit věci a práci
druhých - jako propálení turistické mapy u
autobusové zastávky před obecním
úřadem. Nevíme proč?!?
Ludmila Burešová
předsedkyně KČT Zborovice

V průběhu jara jsme půjčovali secí strojek, postřikovač na
záda a motorový postřikovač. Ten je vhodný pro jarní postřiky
ovocných stromů, v létě pak na postřiky brambor, jelikož
umožňuje postřik i spodní části listů brambor.
V dubnu jsme navštívili hudební divadlo v Brně (Městské
divadlo), kde jsme zhlédli muzikál „Mary Poppins“- pohádka pro
děti i dospělé.
Dále jsme vlastními silami provedli nátěr plotu
u moštárny včetně brány, uvnitř pak nátěr kotlů na vaření
povidel a drtiče ovoce včetně nátěru lisu na ovoce.
Během května jsme v moštárně opravili mechanické části
elektrického ohřívače. Dále jsme objednali vymalování dvou
místností (schůzová místnost a kuchyňka). Brigádu na vyklizení
místností dne 15. 5. 2011 a nastěhování zpět 2. 6. 2011 jsme
zajistili spoluprací s p. Šebestíkovou, jejími syny, p. Černochem
z Medlova a p. Prachařovou. Všem tímto srdečně děkujeme.
V jarních měsících zajistil přítel Urbánek průklesty stromů
a vymýcení části keřů na pozemku „Zmola“ v Medlově, jakož
i sečení a sušení trávy tamtéž. Na měsíc červen r. 2011 má naše
organizace smutnou vzpomínku. Dne 6. 6. 2011 ve věku 76 let
pan Jan Urbánek náhle zemřel. V době úmrtí zastával funkci
místopředsedy organizace. Jako dlouholetý člen zastával různé
funkce včetně funkce předsedy a současně zajišťoval dokončení
druhé etapy výstavby moštárny včetně panelového
prostranství a oplocení.
V červnu jsme posekli a usušili trávu u moštárny, 19. srpna
jsme provedli dosečení trávy na svahu u hřiště, zúčastnilo se šest
našich členů. Od srpna do konce října jsme zajistili moštování
a vaření povidel pro všechny zájemce.
V měsíci říjnu jsme dne 9. a 10. na oblastní výstavě ovoce,
zeleniny a květin v Míškovicích vystavovali výpěstky některých
našich členů (jablka, hrušky, slívy, dýně), celkem 42 výpěstků,
z nichž 4 byly vybrány na výstavu „Floria“ v Olomouci.
Poděkování patří všem našim členům a jednomu příznivci za
prezentaci naší organizace v rámci okresu. Dále jsme zajistili
dovoz 12 ks ovocných stromků a bobulovin.
V podzimním čase jsme zorganizovali ještě zájezd do
divadla v Brně na představení „Opereta Gala“ v Janáčkově
divadle. Poslední akcí byl dovoz sadbových brambor (23. 11.
2011) pro členy i občany našich obcí.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali při plnění našich úkolů,
členům, občanům a v neposlední řadě i Obecnímu úřadu ve
Zborovicích za jeho pochopení a podporu naší činnosti.
Závěrem ještě informujeme občany, že zahrádkáři ze
Zborovic a Medlova se připravují na pořádání výstavy ovoce,
květin a zeleniny v letošním roce u příležitosti 50 let od
založení organizace zahrádk ářů a ovocnářů v naších obcích.
Uvítali bychom, kdyby široká veřejnost ze Zborovic a Medlova
svými výpěstky obohatila připravovanou výstavu ovocem,
zeleninou, květinami živými i sušenými, sušeným ovocem,
zavařeninami (např. okurky, ovoce, zelenina) atd. Předpokládaný
termín výstavy je počátek měsíce října. Děkujeme za pochopení
a těšíme se na obohacení výstavy zahrádkářů vašimi výpěstky.
Jednáme s Radou územního sdružení ČZS v Kroměříži, aby se
chystaná výstava ve Zborovicích stala zároveň výstavou
oblastní. Chtěli bychom upozornit na důležitost výstavy, aby
byla důstojnou reprezentací zahrádkářů k 50. výročí od založení
této organizace a chloubou občanů našich obcí.
Josef Šmíd
předseda ČZS Zborovice - Medlov
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 Z ČINNOSTI PIONÝRU 
V letošním roce jsme zapojeni v projektu Klíčení a náš oddíl ověřuje
program příznačně nazvaný Putování se psem. A tak tedy putujeme….
Jednou se vydáme za poznáváním přírody – učíme se věci, které
potřebujeme pro pobyt v přírodě, táborničení, ale i bezpečnou práci
s nářadím; pak zase zkoumáme různé druhy i méně známých sportovních
disciplín a ověřujeme si naše dovednosti v těch známějších nebo
vyrábíme nejrůznější drobnůstky pro radost i k potřebě. Soutěžíme,
hrajeme si, poznáváme sebe i naše kamarády, prozkoumáváme okolí blízké
i vzdálenější. Něco ale neděláme určitě. Nenudíme se! Prostě na nudu nám
nějak čas nezbývá.

Květinkový den 
Stejně jako v letech minulých se i letos budete
16. k větna potkávat s našimi žluťásky. Své heslo „chceme
pomáhat“ naplňují pionýři touto aktivitou již několikátým
rokem. Věříme, že i v tomto roce nezůstanete lhostejní
a připojíte se k nám. Dvacetikoruna není zase tolik, ale
pomoci může každá kytička, kterou se rozhodnete koupit.
Děkujeme za vstřícnost!

Letní pionýrský tábor 

Každý týden oddílová schůzka, podzimní sportovní prázdniny
(mimochodem s několika medailemi z krajského kola vybíjené i uzlařské
regaty), výprava do bazénu, odpoledne deskových her, odpoledne
s rukodělkami, sportovní turnaje, strojení stromečku pro zvířata, účast na
celostátní akci Ledová Praha, vítání jara v Chřibech, víkendovka u koní,
Noc s Andersenem… a dalo by se ještě pokračovat. I přesto, že školní rok
se pomalu chýlí ke svému závěru, před námi je ještě spousta akcí, které
plní naše kalendáře.
Jestli máte chuť, můžete se také přidat – přijďte na některou z akcí
nebo na oddílovku. Rádi vám ukážeme, jak to u nás chodí a třeba se vám
s námi zalíbí. Tak na viděnou!
-lk -

Pro děti školního věku je i v letošním roce připravován
letní tábor. Uskuteční se začátkem srpna (4.-11. 8.) opět
v Rajnochovicích. Pokud se chcete o prázdninách pobavit
v kolektivu vrstevníků, prožít pár dní v lese, spát pod
stanem, posedět u táboráku, hrát si a soutěžit a taky se
něčemu novému přiučit, pak neváhejte. Bližší informace se
dovíte na oddílových schůzkách, které probíhají každý
čtvrtek od 15.00 hodin nebo z informačních letáčků, jež děti
již obdržely. Tábor je určen všem dětem, členství v Pionýru
není podmínkou účasti.

 Pohádková noc 2012
Páteční večer se pomalu nachýlil, začíná poslední březnový víkend
a s ním i naše Noc s Andersenem. Již po páté ji ve Zborovicích pořádá
naše pionýrská skupina. Malí nocležníci se spacáky a batůžky se pomalu
scházejí a v prostorách třídy začíná být docela těsno. „Zelení jsou moji,
ty máš žluté“, ozývá se hlas jedné z vedoucích družinek – starší členky
oddílu. A úderem osmnácté hodiny začínáme!
„Máte rádi pohádky? Které znáte? Víte, kdo je napsal….“ tak začalo
povídání, hraní, tvoření i soutěžení. A protože mnohé malé účastníky
čeká první noc bez maminek, je potřeba, aby nás všechny někdo pohlídal.
Vznikají strašidýlka všech tvarů a velikostí (jejich základem je obyčejný
kelímek na pití). „Aby naše strašidýlka věděla, kde jsou a koho mají hlídat,
půjdeme s nimi na malou procházku!“ Skupinka více než čtyř desítek
účastníků se vydává na výpravu naší obcí. Zvuky, které se linou cestou,
nenechají nikoho z obyvatel na pochybách. Strašidelná výprava právě
prochází! Setmělé ulice i vítr, který fouká a pěkně hlasitě hvízdá
v uličkách, jsou jako stvořené pro připomenutí pověstí, jež se k obci
vztahují. Povídáme si o studánce Hejtmance, o ohnivém kočáru, o zlém
pánovi… A k našemu překvapení děti pověsti docela znají. Výprava
končí před školou, kde vzniká letošní „strašidelný strom pohádkovník“.
A pak už se střídají různé činnosti – hledáme správné odpovědi
v pohádkovém kvízu, vyprávíme si o Jiřím Trnkovi a animovaném filmu
vůbec, připomeneme si Boženu Němcovou a společnými silami se
pokoušíme v družinkách dát do pořádku dvě její pohádky, které skřítek
popleta pěkně pomíchal. V knihovně vyhledáváme naše oblíbené knížky,
čteme si v nich a pak je představujeme ostatním kamarádům. Pokoušíme

se připojit na chat, ale v letošním roce se to ne a ne podařit.
Vzdáváme se a raději přidáváme další hry a soutěžíme v poznávání
pohádkových písniček. Nějak rychle ten čas utíká, těm nejmenším se
tak trošku klíží očka, je čas najít si svůj spacák a nechat si některou
z pohádek zdát. Ale spát se chodí přece až po Večerníčku! Tak
jsme si stejnojmennou písničku společně na dobrou noc všichni
zazpívali za doprovodu kytary. A prvním spáčům se do snů pomalu
vkrádalo vyprávění o docela malých tvořečcích – Broučcích.
„Dobré ráno, snídaně čeká!“ Některým se z teplého pelíšku
moc nechtělo, ale vánočka k snídani nakonec přesvědčila všechny
spáče. „Šup, šup, ať to lítá… nebo zajíčky nestihneme!“ Sbaleno, a
zatímco většina vedoucích už uklízí, vznikají v andersenské dílničce
velikonoční zajičkové. Kolem půl desáté svačíme, ale to už se trousí
první rodiče, aby si své ratolesti odvedli domů. „Ještě můj
strašidlák“, ozývá se před školou a rodiče postupně odstrojují
strašidelný strom.
Sbaleno, uklizeno… všechna „strašidýlka“ se rozešla do svých
domovů, a kromě společných zážitků si domů odnášela také
přívěsek – pionýrského pejska. Někdo je přece musí hlídat, ne?
Zuzk a Sak ařová
Článek o výpravě na „Ledovou Prahu“ je na str. 6.
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 SDH Zborovice
Ke konci ledna jsme s Mysliveckým sdružením Zborovice-Medlov
zorganizovali IV. hasičsko-myslivecký ples v prostorách sokolovny. Tato
akce se stala již dobrou tradicí, o čemž svědčí i to, že se na něj sjíždí
bavit občané nejen ze Zborovic, ale i z okolních vesnic. Tradiční bohatý
doprovodný program, skvělé občerstvení, speciality myslivecké kuchyně,
dobrá hudba – to jsou všechno důvody, proč se ples vydařil.
Mladí hasiči se v zimním období zúčastnili branného závodu
v Trávníku. V únoru hasiči uspořádali rej masopustních masek s voděním
medvěda.
V letošním roce v rámci 115. výročí založení sboru se budeme
podílet na zajišťování odborného vzdělávání členů, výchově mládeže
a dodržování kulturně-společenských tradic: v květnu stavění a kácení
máje, I. kolo požárního sportu, v červenci Memoriál Martina Horáka
a Josefa Pospíšila, na hody pak tradiční fotbal a zábava. Soutěžní družstva
mužů, žen, starých pánů se zúčastní různých soutěží v okolních obcích,
družstvo mladých hasičů bude plnit celoroční hru „Plamen“.
Věříme, že spolupráce s Obecním úřadem a ostatními spolky v obci
bude nadále úspěšně pokračovat.
Pavel Nosek , velitel sboru
ŠtefanValigursk ý, starosta sboru

 Ze Zborovic do Prahy

Činnost SDH Medlov 
4. listopadu 2011 jsme pořádali Světluškový průvod. Sraz byl
v 17:00 u obecní místnosti. Sešla se zde spousta dětí, jak místních,
tak i přespolních. Na své světlušky se přišli podívat rodiče a také
prarodiče. Ale i ti, kteří se průvodu nezúčastnili, si jej nenechali ujít
a dívali se z oken svých domovů. Průvod končil na druhém
konci Medlova, u hasičské zbrojnice, velkým ohňostrojem
doprovázeným hudbou. Průvod byl sice u konce, ale večer ne. Po
ohňostroji následovala dětská diskotéka prokládaná mnoha hrami
a soutěžemi, po kterých na děti čekaly sladké odměny.
26. 11. 2011 proběhla výroční schůze sboru.
3. 12. 2011 se po setmění hasičská zbrojnice zaplnila čerty
a anděly. V čele průvodu samozřejmě nechyběl sv. Mikuláš, který
se svou družinou prošel celou obcí. Děti si připravily básničky,
písničky či modlitbičku. I když některým strach svazuje jazýčky,
jedná se o krásnou tradici, která se všem zapíše do paměti při
vzpomínkách na dětství.
18. 2. 2012 se konaly Ostatky (neboli Masopust či Vodění
medvěda). Masek bylo hodně. Obcí se procházeli myslivci, žid,
cikánka, vodník, řezník, policista… a samozřejmě medvěd. Pro
průvod bylo v mnoha rodinách připravené občerstvení
a nechyběly tradiční i netradiční koblížky.

Počátek měsíce února byl jako stvořený pro plánování, protože jsme
se chystali opět na Ledovou Prahu. Někdy mívám pocit, že po těch
letech by bez nás snad ani nebyla! „Zuzi, nám to nepasuje… my máme moc
rožků…“, tak to byly první ohlasy po vysypání obálek. Dětičky se trošku
zapotily, než zjistily, že rozstříhané pohlednice jsou vlastně dvě a různé –
pojedeme přece ze Zborovic až do Prahy, ne? Při všem tom plánování
jsme si připomínali, jak se máme chovat „mezi lidmi“. Komických situací
bylo dost a dost, protože nápady dětí postupně ztrácely jakékoliv
hranice.
„Hlavně tam nezmrzněte“, to byla nejčastější slova, když jsme se
v pátek v šest ráno snažili nalodit naši dvacetičlennou výpravu do místní
lokálky a pak už hurá, Praha čeká. Tři dny jsme si užili. Podívali jsme se na
Pražský hrad, prohlédli Katedrálu svatého Víta, „zazpívali“ jsme si
v Betlémské Kapli, navštívili Muzeum Bedřicha Smetany (tam se
z mnohých stali dirigenti), zaujala nás výstava v Národním Muzeu, pobyli
jsme mezi indiány a eskymáky v Náprstkově muzeu, zaposlouchali jsme se
do písniček na finále Dětské Porty, pobavili se na koncertě Děti dětem
v Kongresovém centru … a hlavně živí a jakž takž zdraví (rýma a kašel se
nepočítají) jsme v neděli už téměř za tmy dojeli opět domů.
Pro udržení čistého Medlova se konal 31. 3. 2012 sběr železa.
Na bundách a taškách
Nejedná se o jedinou činnost zaměřenou na čistotu obce. První
ještě stále nosí modré
placky a hrnou se jako
víkend v květnu je naplánováno vypuštění a čištění hasičské
velká voda - je zase
nádrže.
čtvrtek…
Tentokrát
29. dubna budou hasiči slavnostně pokládat věnce na pomník
jsme se na schůzce oddílu
obětem I. a II. světové války.
chtěli věnovat zdravoNyní se připravujeme na první hasičskou soutěž v sezóně, již
vědě, ale dopadlo to
pořádáme. Jedná se o soutěž „O Pohár starosty obce“. Doufáme
trošku jinak. Nechápu, že
v pěkné počasí a velkou účast nejen soutěžících. Tímto Vás
už je nebolí pusy, jak
srdečně zveme.
stále brebentí! O tom, že
Zdeněk Bršlica, SDH Medlov
mají ještě dost sil, nás
přesvědčili při následném povídání. Došlo i ke
vzpomínání na nedávnou návštěvu Prahy. „Tam v muzeu byly takové drátky, co spojovaly, jakou krev mu dáš, a on pak neumře…. Byla tam úplně
rozbitá buňka a mohls ji poskládat…“ – kdo byl na výstavě o vynálezcích v NM, chápe. Snažili jsme se posunout naše vyprávění „o zdravovědě“
ještě o kousek dál, ale vzpomínky byly silnější…
Jak to tak vidím, tak ta další Ledová Praha zase bez nás nebude. Už teď si někteří plánují, kam se chtějí podívat za rok. A třeba nás překvapí
i počasí – už jsem zažila Ledovku jen ve svetru, další tak namrzlou, že jsme nedokázali bez pádu přejít od lanovky k rozhledně na Petříně, krásně
sněžící po celé tři dny, Ledovku, kdy z oblohy padaly provazy deště … tak počkáme, čím příroda přispěje v dalším roce.
Zuzk a Sak ařová
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 KULTURA A ŠKOLSTVÍ 
 Školská a kulturní komise
Na letošní rok máme v plánu jak tradiční akce, tak i něco nového.
V první řadě se musíme vypořádat s faktem, že v sokolovně přestalo
fungovat topení, což nás donutilo zrušit jarní plánované představní Vládi
Hrona a po dohodě s jeho managerem a se starostou Zdounek bylo
představení „přesunuto“ do Zdounek. Tímto krokem jsme se snažili
neochudit příznivce tohoto baviče.
Dne 30. června proběhne opět oblíbené „Hurá na prázdniny“, které
letos trochu pozměníme a věříme, že se bude líbit ještě více. V letních
termínech, kdy není třeba v sokolovně topit, chceme uspořádat setkání
zastupitelů se seniory. Součástí této akce bude i kulturní program.
O hodovém víkendu na konci srpna bude jako již tradičně rušno.
V pátek hasiči na hřišti pořádají hodovou zábavu, kde vystoupí hudební
skupina Kasanova, která je v našich končinách nová, ale věříme, že se
bude líbit. Na nedělní ráno připravujeme koncert. Kdo bude hrát, není
ještě potvrzeno, ale mohu slíbit, že jistě zazní dobrá dechovka a určitě se
zalíbí…
Oprava topení v sokolovně se připravuje, tak jen doufejme, že se to
do podzimu stihne, protože v plánu je tradiční divadelní představení (o
umělcích jednáme).
Lumír Cheryn, předseda ŠK K
Dětský karneval 2012

 Nová učebna ve škole
Základní škola Zborovice v loňském roce podala žádost
o příspěvek Nadace ČEZ v grantovém řízení „ORANŽOVÁ
UČEBNA 2011“. Cílem grantu je zkvalitňovat výuku fyziky, chemie
a dalších předmětů na různých typech škol ve všech regionech ČR
vznikem nových nebo modernizací stávajících odborných učeben
a laboratoří. Projekt naší školy s názvem „Zapojení moderních
digitálních technologií do výuky fyziky-chemie“ nedostal sice
v první fázi zelenou, ale na podzim 2011 svitla ve „Druhé šanci“
naděje, že ještě nemusí být všem dnům konec. Soutěžní video žáků
VIII. třídy na téma „Hodina snů fyziky“ svou originalitou
uspělo u poroty a ZŠ Zborovice jako jediná škola Zlínského kraje
získala příspěvek téměř 200.000,- Kč na nové vybavení odborné
učebny fyziky - chemie.
Po rozsáhlé rekonstrukci jsme za přítomnosti významných hostů
ve středu 18. dubna 2012 slavnostně novou učebnu otevřeli a nyní
už může plně sloužit při výuce především přírodovědných
předmětů, ale i v mimoškolních aktivitách. Máme k dispozici novou
interaktivní tabuli SMART Board s příslušenstvím a výukovými
programy, nejmodernější sady měřicích přístrojů PASCO pro
experimentální vyučování, nové pracovní stoly, výmalba a další
estetické doplňky. Pro tyto nutné investice byla zapotřebí i
spoluúčast samotné školy, jejíž částka se vyšplhala až na 100.000,- Kč.

Poznej a chraň 
V letošním roce se žáci čtvrté třídy pokusili navázat na loňské
úspěchy svých starších spolužáků a vydali se na oblastní kolo
přírodovědné soutěže. Družstvo ve složení Ellen Cherynová,
Vojtěch Adámek a Martin Dosoudil se vypravilo 22. března do
Holešova "na zkušenou". Přípravě soutěžního plakátu na téma „Na
svatého Jiří vylézajú hadi a ščúři“ věnovali spoustu času a za pomoci
mnoha spolužáků ze třídy ho stihli dokončit včas. I přesto, že
některé soutěžní úkoly oblastního kola se pro čtvrťáky ukázaly
složitými, plakát zaujal porotu natolik, že naše trojice si přivezla
ocenění za jeho provedení a plakát je v současné době k vidění na
KÚ ve Zlíně. Za své snažení si děti jistě zaslouží pochvalu, ale
poděkování patří také paní asistentce Koplové, která pomohla
s přípravou a panu Adámkovi za to, že se ochotně ujal role
dopravce.
-lk -

Lidice 2012 
Žáci naší Základní školy ve Zborovicích se v průběhu roku
zapojují do mnoha soutěží naukových, sportovních i kulturních.
V rámci výtvarné výchovy a praktických činností vznikají mnohé
soutěžní práce, ale někdy je třeba jejich dokončování věnovat
i další čas a tak se mnohdy „pracuje“ i o volných hodinách,
odpoledne či o víkendu.
V letošním roce jsme se vedle celé řady výtvarných soutěží
zapojili také do mezinárodní soutěže Lidice 2012, jejíž téma
„Loutka a loutkářství“ nás nadchlo. V praktických činnostech
v osmé třídě vznikala opravdová loutková divadélka (z krabic, jak
si je někteří starší pamatujeme ještě z dětství), vyráběli jsme
loutky – statické i pohyblivé. Mladší děti ze čtvrté a páté třídy
přidaly své výkresy. Ze všech obrázků bylo vidět, že někteří
loutkoví herci si získali srdce svých diváků.
Vybrat práce, které nás budou reprezentovat, nebylo zrovna
nejlehčí. Ale stalo se. Zabaleno, odesláno a… i kdybychom se
v letošním roce neumístili na předních příčkách, tak už teď víme,
že i naše práce jsou součástí obrovské mezinárodní akce, které se
účastní desítky států ze všech pěti kontinentů světa.
-lk -

Jak zaznělo v projevech
přítomných hostů, mezi
kterými jsme přivítali mimo
jiné zástupce společnosti
ČEZ Ing. Jana Sk ipalu
nebo radního Zlínského kraje
pro školství Mgr. Josefa
Slováka, tato událost je pro
naši školu a obec velmi
významným počinem z hlediska atraktivity a zájmu
okolí, především rodičů
budoucích žáků. V moderním školství 21. století už
nestačí jen křída s černou tabulí a úsilí pedagogů ve
Zborovicích dokazuje, že je možné udělat maximum pro
zlepšení podmínek ke vzdělávání žáků, aby výuka byla pestrá,
zajímavá a pro jejich další studium užitečná.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se jakoukoliv měrou
podíleli na zdárném průběhu projektu i samotné organizaci
slavnostního otevření, největší zásluha pak patří autorce
projektu Mgr. Vladimíře Jáchimové.
Bc. Jiří Jablunk a
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 Osmisměrka

Historické pohlednice (1) 

Tentokrát najdete v osmisměrce některé místní podniky,
firmy a podnikatele. Mělo by jich být celkem 11
a legendu mimořádně neuvádíme… Zkuste na všechny
názvy přijít sami, určitě to zvládnete velmi rychle!
Pro případnou nápovědu navštivte web obce
(www.obeczborovice.cz)…
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 Vzpomínka

Okénko do minulosti 

Před 65 lety (1. března
1947) se v Kroměříži narodil
později známý muzikant
a skladatel Jiří Vrána .
Žil
ve
Zborovicích,
později ve Zdounkách. Od
roku 1962 začal studovat
na konzervatoři v Kroměříži
hru na klarinet, klavír
a kontrabas, povoláním byl ale
mistrem ve strojírenské
výrobě. Působil v dechových
hudbách Zborovanka, Rošťanka a Zdounečanka, vedl
taneční orchestr ve Zborovicích. Aby plně uspokojil
příznivce dechovky, zahájil činnost svého vlastního
hudebního vydavatelství. Vydával své vlastní
skladby a také autorizovaná aranžmá pro malé
dechové orchestry. Nečekaná a náhlá smrt ukončila
jeho životní dráhu v roce 2006 (zemřel 8. 6. 2006
v Horní Lipové). Napsal přes 170 skladeb pro
dechový orchestr a přes 20 aranžmá, které hrají
muzikanti nejen v celé naší vlasti, ale i v okolních
státech. V posledních 10 letech svého života
spolupracoval převážně s dechovou hudbou
Stříbrňanka, pro kterou se stal dvorním skladatelem.
Zanechal spoustu krásné hudby a tóny jeho skladeb
nám budou stále dávat možnost prožívat něco
výjimečného a krásného…

V bývalém „učiteláku“
na Sokolské ulici č. p.
229 se našly tři
opravdu
historické
fotografie, které vidíte
vpravo. Na jedné
z nich je zobrazena
dechová kapela, druhou zdobí lidové kroje
a třetí vystihuje podle
popisku z druhé strany
mateřskou školku v letech 1911-1912.

ZPRAVODAJ obcí Zborovice a Medlov
číslo 20, jaro 2012

bezplatná tiskovina
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Díky novému webu www.fotohistorie.cz Vám nabídneme v novém
seriálu přehlídku historických pohlednic a fotografií naší obce. Ta první je údajně
z roku 1899 a ač je to opravdu hodně dávno, nalezneme hlavní objekty na svých
místech i nyní…

