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Do rukou se Vám
dostává podzimní
číslo
Zpravodaje.
Najdete v něm nejen
důležité informace
a zajímavosti z dění
v našich vesnicích,
součástí je i kalendář
akcí na nejbližší dobu.
Děkujeme všem za
zaslané příspěvky
a fotografie. Věříme,
že i v roce 2013
nám zůstanete věrni!
Příjemné čtení!

Plody podzimu – žáci IV. třídy ZŠ Zborovice

 Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás touto formou seznámit
s děním v naších obcích za uplynulé období.
Největší a nejnáročnější akcí letošního roku byla
„Revitalizace návsi Zborovice“. Akce byla ukončena
v dohodnutém termínu. V současné době probíhají
zákonné lhůty pro stanovení dopravního značení
a v měsíci listopadu přistoupíme ke kolaudaci.
Po několikaletém jednání bylo v průběhu měsíce
března a dubna provedeno firmou Povodí Moravy a. s.
vyčištění potoka, od mostu u moštárny až po most na
konci vesnice směrem na Zdounky. Z profilu potoka
bylo vytěženo 120 nákladních aut zeminy, což je asi
700 m3. Snížilo se riziko záplav v dolní části obce.
Vlastními silami byl předlážděn chodník spojující ulici
Lesní a vlakové nádraží.
V Medlově na budově hasičské zbrojnice a knihovně
byla vyměněna okna firmou V okno Skaštice. Dojde
i k výměně vstupních vrat do hasičské zbrojnice, jejich
výměnu zajistí hasiči, obec zaplatí pouze pořízení vrat.
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizačních
žlabů v Medlově, oprava mostu mezi našimi obcemi
a výstavba parkoviště u hřbitova. Požádali jsme
římskokatolickou církev ve Zborovicích o dlouhodobý

pronájem hřbitova. Obě strany se již dohodly, zbývá
podepsat smlouvu. Po podpisu smlouvy obec zajistí
projekt na „Statické zabezpečení hřbitovní zdi“.
Probíhá rovněž příprava projektu na dostavbu
kanalizace ve Zborovicích a Medlově. Je to práce
náročná, výstavba kanalizace povede přes 130
pozemků. S majiteli pozemků bude nutné uzavřít
smlouvy na vstup a provedení díla na jejich pozemcích.
Bylo zahájeno jednání o pořízení nového územního
plánu obce. Od roku 2015 musí mít obec nový platný
územní plán.
Probíhají jednání s vedením České obce sokolské
o bezúplatném převodu budovy sokolovny do majetku
obce Zborovice.
Pracovníci obecního úřadu v současné době
provádějí sečení trávy a úklid spadaného listí.
V mateřské škole ještě v letošním roce vyměníme
plot. Eternitové vlnité plotny budou vyměněny za nový
plot z drátěného poplastovaného pletiva.
Nejnáročnější akcí příštího roku bude bezesporu
výměna oken a zateplení Základní školy Zborovice.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál do
dalšího období hodně zdraví, pohodové a klidné prožití
svátků vánočních a v novém roce 2013 mnoho osobních
a pracovních úspěchů.
Jaromír K unc
starosta obce
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 Rozhovor se starostou obce
Dnešním vydáním zahajujeme připravovaný seriál rozhovorů, ve kterém
nabídneme postupně medailonky představitelů obce a jednotlivých zastupitelů.
Začít nemůže nikdo jiný, než samotný starosta obce Jaromír Kunc. Toho si na
paškál vzali žáci IX. třídy a v rámci mediální výchovy pod vedením p. uč. Jablunky
jej v pátek 19. října 2012 náležitě vyzpovídali! Práci reportérů si aktivně
vyzkoušeli Denisa Zaoralová, Klára Badanková, Denis Cheryn, Anežka Šmídová
a Veronika Králíková, do diskuze se přidala i Veronika Cherynová. Zde je zkrácená
verze reportáže, ve které se dozvíte něco ze starostova soukromí, zajímavosti
z jeho práce a rovněž aktuální problémy v našich obcích i plány do budoucna..
 Stejně jak o my jste navštěvoval tuto
šk olu. Jak é jsou Vaše vzpomínk y na toto
období?
„Vzhledem k tomu, že jsem rodilý Zborovčák,
chodil jsem do školy celých 9 let. Na školu
vzpomínám velmi rád, dala mi hodně poznatků
a dobře mě připravila na další studium, a to
Střední zemědělskou školu v Kroměříži, obor
veterinární.“
 Byl jste se podívat na zahrádk ářsk é
výstavě a zhlédl jste i naši podzimní
výzdobu?
„Ano, byl jsem jeden z těch, kteří tuto výstavu
zahájili. Mohu říct, že jsem byl až dojat tou
krásou. Musím touto cestou poděkovat všem,
kteří se o vyzdobené prostory postarali. Všichni
odvedli kus práce a zviditelnili nejen činnost
našich zahrádkářů a škol, ale i samotnou obec.“
 Jak á je naděje na již dlouhou dobu
plánovanou opravu budovy šk oly?
„Na 99 by letos dotace z EU měla konečně
vyjít, alespoň z posledních informací Fondu
životního prostředí. Celková částka na opravu
se pohybuje na téměř 7 milionech. Dotace činí
60, takže obec doplatí přibližně 3 miliony
korun. Rádi bychom realizovali opravu již před
koncem školního roku, aby se vše přes hlavní
prázdniny stihlo.“
 Jak Vás vnímají Vaši přátelé mimo práci.
Jak o k amaráda nebo starostu?
„Výhodou, možná někdy i nevýhodou, je to, že
jsem místní a lidé mě znají především z domácích
zabíjaček. Když jsem chodil po domech, tak jsme
se s mnohými dobře znali. Jsou ke mně vesměs
vstřícní a i když možná mají respekt k mé osobě
jako ke starostovi, jsme i nadále dobrými
přáteli.“
 Jak é jsou Vaše k oníčk y a zájmy, jak trávíte
volný čas?
„Rád houbařím, teď zrovna houby konečně
rostou, takže ve volné chvíli vyrážím do lesa.
Jinak máme malou zahrádku, takže veškeré práce
na zahradě, chov králíků a slepic, manuální práce
a další. Dále také rád a často čtu, v oblibě mám
válečnou literaturu. V létě relaxuji nejlépe u vody,
ať už na koupališti nebo u rybníka.“

 Co byste dělal v budoucnu,
k dybyste už nebyl starosta?
„Celý život mě živila práce v živočišné
výrobě a zpracování masa. Když se
propouštělo a rušily se dílny v Masně
Kroměříž, byl jsem 3 roky zaměstnán
v masokombinátu v Tištíně. Když už jsem
tušil, že tato práce nebude nadlouho, začal
jsem navštěvovat kurz pro pracovníky
v sociálních službách. Takže kdybych už
nebyl ve funkci starosty obce, rád bych
chtěl pracovat v nějakém domově pro
seniory či postižené osoby.“

 Možná by něk teré zajímal Váš plat.
Nemusíte ale odpovídat.
„Já Vám to klidně řeknu, je to veřejná
informace snadno dohledatelná na
internetu. Starosta má základní plat
 Sledujete televizní noviny s příplatky dle počtu obyvatel a za
a publicistick é pořady věnující matriku. Mám 41.500 Kč hrubé mzdy, což
dělá po odečtení daní 30.500 Kč čisté
se politice?
„Ano,
snažím
se
pro mzdy.“
informovanost sledovat večerní  Kolik má obec obyvatel?
zprávy, v neděli pořad Otázky „Dohromady mají Zborovice a Medlov
Václava Moravce a někdy i pořad 1584 obyvatel, z toho v Medlově kolem
Máte slovo s paní Jílkovou.“
250 a započítáno je i 95 klientů DZP
Zborovice.“
 S jak ým programem jste do
k omunální politik y vstoupil, co  Jak é máte zk ušenosti s multik ulturním obyvatelstvem, zvláště s romsk ou
se zatím podařilo a co ne?
„Na volebních lístcích jsme měli národností?
motto ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ. „Měli jsme tu rodinu Džugových,
Povedla se spousta oprav, nové koneckonců jste je znali ze školy. Musím
chodníky, revitalizace návsi. Vše je říct, že až na pár záležitostí s nimi
ale otázka financí, ke zvelebování problémy nebyly. Vyjasnili jsme si hned
je toho stále dost. Snažíme se o pravidla. V současnosti jsou v Anglii a jiné
rekonstrukci od centra obce. Romy zde nemáme.“
Celkem je 5,5 km chodníků a z toho
je třetina v dobrém stavu, zbytek  Jak á je dlouhodobá vize pro život
čeká na předláždění. Co se rodin, mládeže a dětí? Co je v plánu
nepodařilo, je právě obnova školy – pro jejich volný čas?
„Již dvakrát jsme žádali o dotaci na
tedy výměna oken a zateplení, opravu sokolského hřiště, zatím neúspěšně.
jedná se již o náš čtvrtý pokus Uvidíme také, jak to dopadne s budovou
a jak jsem již řekl, mělo by to
tentokrát
vyjít.
Dále
se sokolovny. Co se týká volného času, je zde
zpracovává dokumentace na dostatek možností využití v různých
dodělání kanalizace, bude to práce spolcích a sdruženích. Snažíme se
náročná. Od 1. ledna 2013 budeme o pravidelné pořádání kulturních akcí.
bez
dluhu,
bude
splacena Mnoho z nich se koná také díky školním
rekultivace skládky, což bude mít aktivitám, což je velmi dobře.“
pozitivní dopad na nové možnosti.“
Děk ujeme za rozhovor!
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 Revitalizace návsi – před a po
Občanům naší obce nemohla uniknout jedna z nejrozsáhlejších oprav za poslední
dobu, a to proměna návsi ve Zborovicích. V minulém čísle (duben 2012) jsme po
uvedení snímků a přiblížení konkrétních změn slíbili pro tentokrát fotografie po
samotné revitalizaci, tady jsou. Snad bude střed obce po opravě pro všechny sloužit
další desítky let…
Fotografie před a po naleznete v barevném provedení na webu obce. –red-

 Zahrádkáři oslavovali 50 let
Místní organizaci zahrádkářů je přesně
50 let. K tomuto výročí se nám ve
spolupráci s územním družením ČZS
Kroměříž podařilo uspořádat ve dnech
6. a 7. 10. 2012 oblastní výstavu ovoce,
zeleniny a květin. Práce to byla velmi
náročná, protože letošní rok pěstitelům
v naší oblasti nakloněn nebyl. Ale i tak se
sešlo desítky různých odrůd ovoce
a zeleniny, nejen ze Zborovic, ale
i z blízkého okolí.
Návštěvníci výstavy a konzumenti
ovoce se zajímali o ovocné odrůdy
mnohem více než kdykoliv jindy. I když
mnozí z nich nemají s pěstitelstvím nic
společného, dobře ví, že není odrůda jako
odrůda. Byli zvědavi na chuť i trvanlivost
plodů. Chtěli být informováni, která jablka
musí zkonzumovat co nejdříve, která
vydrží do Vánoc, začátku jara nebo
dokonce do další sklizně. Znalost plodů
se tak stává záležitostí mnoha lidí, kteří už
z jakéhokoliv důvodu přichází s ovocem
denně do styku.
Součástí výstavy byl tedy poradenský
servis, prodej stromků rybízu a angreštu
od našeho člena přítele M. Vrány, který

má vyšlechtěnu a uznánu rezistentní
odrůdu angreštu „PRIM“.
Se svými produkty se předvedli místní
včelaři a zahradníci. Výstavu provázely
ukázky aranžování a vázání květin, které
předvedla floristka paní Svatava
Papuncová s tématem „netradiční
dušičky“.
Celou atmosféru vhodně umocňovaly
výstavy tvořivosti dětí místní
Mateřské školy a Základní
školy a také klientů DZP
Zborovice (Domov pro osoby
se zdravotním postižením).
Věříme, že z výstavy
odcházeli již řádní zahrádkáři
pěstující na svém třeba
i omezeném kousku půdy, kteří
pečlivě uvažují o nejlepším
využití svého pozemku, tak
aby měli čerstvé ovoce
a zeleninu po celý rok.
Poděkování patří všem,
kteří přispěli ke zdárnému
průběhu akce.
Josef Šmíd
předseda ZO ČZS
Zborovice - Medlov
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Putování
po naší vlasti 
Po několika společných vycházkách
a túrách do blízkého i vzdálenějšího okolí
Chřibů, Beskyd, Vizovických a Hostýnských
vrchů podnikli členové a příznivci KČT
v měsíci květnu třídenní zájezd do
Českého ráje. První den jsme prošli
Prachovské skály, kde jsme zdolávali jednu
vyhlídku za druhou a obdivovali krásné
přírodní scenérie, které nám tyto skalní
útvary nabídly. Další den vedly naše kroky
ke zřícenině hradu Frýdštejn, na skalní hrad
Vranov a vyhlídku Sokol. Poslední den byl
věnován prohlídce hradu Trosky a jeho
okolí.
V červnu jsme uskutečnili turistickopoznávací zájezd do Jeseníků s exkurzí do
elektrárny Dlouhé Stráně, na její nádrže
a potom do Rejvízu, kde jsme prošli
mechová jezírka a někteří šli na rozhlednu
Chlum.

Další třídenní zájezd jsme absolvovali
v září do národního parku Česká Kanada.
Putovali jsme podzimní přírodou,
obdivovali historická města Slavonice
a Jindřichův Hradec; navštívili zříceninu
hradu Landštejn. Do Jindřichova Hradce
jsme jeli vláčkem po úzkorozchodné trati.
Ze zájezdů a túr máme příjemné zážitky
a je vždy na co vzpomínat!
Ludmila Burešová
předsedk yně
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 KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI 
 Školská a kulturní komise
Členové ŠKK si dali za úkol obohatit ještě více kulturní život
v obci, a pořádat dvě akce z oblasti 1. ligy kultury, a to na jaře estrádu
či zábavný pořad a na podzim divadlo. Bohužel díky silným mrazům
zkolabovalo topení v sokolovně a plánovaný Vláďa Hron byl
přeorganizován v dubnu do Zdounek. Toto byla také poslední kapka
v poháru trpělivosti, který přetekl, a notně jsme přitvrdili v jednání se
Sokoly o převodu zmíněné sokolovny na Obec Zborovice.
Pravděpodobně se povedlo překonat odpor k převodu v řadách
některých členů vedení Župy Hanácké v Kroměříži a pokud vše bude
dobře pokračovat, Sokolovna by mohla být v majetku obce
počátkem roku 2013. V současné době se již pracuje na zapojení
nového kotle a věřím, že zimní sezona se obejde bez problémů.
Na pondělí 5. listopadu bylo naplánováno divadelní představení
„Hodný pan dok tor“, které uvádí agentura Harlekýn Praha. Kromě
Jana Čenského se diváci mohli těšit i na další známé herce.
První adventní neděle bude patřit tradičnímu rozsvěcování
vánočního stromu s jarmarkem na návsi. Všichni jste srdečně zváni na
společné setkání s kulturním programem, tentokrát tedy v neděli
2. prosince 2012 od 15:00 hodin.
Na předvánoční čas je v plánu koncert. Do Zborovic zavítají
Sourozenci Ulrychovi a skupina JAVORY, místnímu publiku se
představí ve středu 19. prosince 2012. Dále ve spolupráci se
sociální komisí přpravujeme i setkání zastupitelů obce se seniory.
V lednu bychom chtěli pro naše děti uspořádat divadlo. S umělci
jednáme a věříme, že se představení bude dětem líbit.
Závěrem bych chtěl vyzvat občany k námětům, co by chtěli
v obci v oblasti kultury vylepšit, změnit, udělat. Tyto podněty nám
pomohou v naší práci.
Lumír Cheryn, předseda ŠKK

 Místní knihovna
K 1. 10. 2012 je zaregistrováno 122
čtenářů, z toho 34 dětí a mládeže.
Knihovní fond byl v 1. pololetí tohoto
roku navýšen o 45 žánrově i tematicky
různých knižních novinek, např. o biografie
populárních osobností, o prózu válečnou i o detektivky, o beletrii
s romantickou, dobrodružnou i psychologickou tematikou.
Obohacením fondu knižních jednotek jsou již tradičně 2 soubory
zajímavých knih z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska. Naši
čtenáři vždy netrpělivě na nové knihy čekají.
Někteří občané věnují knihovně také časopisy (např. Otazníky
historie, Válka, Reflex, Instinkt), nově i DVD nebo knihy, které už
doma nepotřebují nebo nechtějí. Důležitou modernizaci knihovnické
práce znamená nákup nového počítače a výpůjčního protokolu, na
který obec získala dotaci ve výši 18.000 Kč z MK ČR.
Závěrečná slova této informace o práci knihovny musí obsahovat
jistou kritiku těch několika čtenářů, kteří porušují Knihovnický řád
konkrétně tím, že nedodržují výpůjční dobu či knihy vracejí
poškozené. Obracíme se na tyto čtenáře s žádostí, aby vraceli
zapůjčené knihy včas a nepoškozené.
Případné zájemce o zvýšení počtu stálých čtenářů uvítáme!
k nihovnice Antonie Gazdová, Ivana Růžičková

Zapište si…



ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

kulturní program, občerstvení, jarmark

neděle 2. prosince 2012
VÁNOČNÍ JARMARK VE ŠK OLE
čtvrtek 13. prosince 2012
VÁNOČNÍ K ONCERT

Sourozenci Ulrychovi & Javory

středa 19. prosince 2012

VÁNOČNÍ K ONCERT U JESLIČEK

DPS Zborováček a hosté

26. prosince 2012 (2. svátek vánoční)

Informace pro
občany 
V měsíci listopadu budou přistaveny
do našich obcí k ontejnery
na objemný odpad.
Prosíme,
!!!
NEVHAZUJTE
!!!
do kontejnerů:
elektroodpad, pneumatiky,
stavební suť a rostlinný odpad!!!
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 SDH Medlov
V dubnu se konala soutěž, kterou se otevírá hasičská sezóna, a to „O Pohár
starosty obce“. Této soutěže se účastnilo 17 družstev mužů, 7 družstev žen
a jedno družstvo starých pánů. První místa obsadily Vrbětice A – muži,
Zahnašovice – ženy a Medlov – staří páni. Jednalo se o velmi vydařenou akci
v
a přálo nám i pěkné počasí.
V květnu jsme uctili památku obětí obou světových válek slavnostním kladením
věnců na pomník.
Dne 24. srpna slaví svátek Bartoloměj, jemuž je zasvěcena medlovská kaplička.
K té příležitosti se zde konaly 18. a 19. srpna 2012 hody. Tradičně jsme
zorganizovali sobotní zábavu a nedělní hodový koncert. Obojí se konalo ve
sportovním areálu TJ Medlov pod širým nebem. Počasí vyšlo vstříc a dobrou
sváteční atmosféru podpořilo pravé letní počasí. Hodová zábava oficiálně
započala ve 20:00. K tanci a poslechu hrála Zdounečanka a taneční skupina PUK.
Lidé se bavili do brzkých ranních hodin. V neděli v osm hodin ráno se konala
bohoslužba u kapličky. Zpěvy při mši byly doprovozeny krojovanou
Zdounečankou. Po mši se mohli lidé v průvodu v čele s kapelou a místními hasiči
přesunout opět do areálu TJ a užít si již zmíněný koncert Zdounečanky. Veřejné
slavnosti byly polednem ukončeny.
Poslední srpnovou sobotu uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů soutěž
„O Medlovského žabáka“. Letos se konal již 15. ročník soutěže. Počasí sice nevyšlo
tak pěkné, jako předchozí týden na hody, ale během soutěže nepršelo a to bylo
hlavní. Do malé vesničky dorazilo celkem 24 družstev – 13 mužů, 8 žen a 3 staří
páni. Soutěž byla napínavá a bylo se na co dívat. S časem 18,68 sekund vyhrálo
družstvo ze Zahnašovic v kategorii mužů na 3B. Druhé místo obsadili muži
z Litenčic a bronz si odvezly Nětčice. Pohár za první místo v kategorii žen získaly
opět Zahnašovice (18,80 sekund na 2B), druhé místo obsadily Morkovice a třetí
Zdounky. V kategorii starých pánů zvítězilo družstvo z Pornic s časem 22,76
sekund na 2B. Druhé bylo domácí družstvo. Třetího postu dosáhlo družstvo
z Pačlavic. Během sportovního dopoledne byla zajištěna hudba i občerstvení.
Během sezóny jsme se zúčastnili několika soutěží v blízkém i vzdálenějším
okolí (například ve Zdislavicích, Pravčicích, Zahnašovicích, Roštíně, Morkovicích,
Vrchoslavicích). Na konci sezóny jsme se účastnili výběrové soutěže „O Zlatý
pohár hejtmana Zlínského kraje“ (Hřivinův újezd).

V současné době připravujeme hasičskou zbrojnici na zimu a za pomoci
obecního úřadu dojde k výměně oken a vstupních vrat.
Chystáme akci ne jen pro děti – Světluškový průvod, který se koná první
listopadový pátek. Letos to vychází na 2. listopadu 2012. Jedná se o velmi
oblíbenou akci naší vesnice a tímto všechny srdečně zveme.
30. listopadu 2012 proběhne výroční schůze a v prosinci Mikulášský průvod.
Jedná se o poslední zpravodaj v tomto roce, proto bychom rádi popřáli
svým spoluobčanům pěkné poslední měsíce v roce 2012 a hlavně zdraví
a spokojenost do roku 2013.
Zdeněk Bršlica, SDH Medlov

SDH Zborovice 
Sbor dobrovolných hasičů se během roku
podílel na zajištění odborného vzdělání členů,
výchově mládeže a na udržování kulturních
tradic v naší obci.
V letošním roce si připomínáme 115.
výročí založení hasičského dobrovolného
sboru ve Zborovicích, proto jsme v rámci
oslav pořádali 1. kolo v požárním sportu
organizované okrskem Zdounky – Zborovice,
v červenci
jsme
uspořádali
soutěž
v požárním útoku Memoriál M. Horáka
a J. Pospíšila na hřišti TJ Pilana ve Zborovicích.
Této soutěže se zúčastnilo 12 družstev mužů,
7 družstev žen, 3 družstva starších pánů, 14
družstev mládeže a také nejmladší žáci
z Morkovic. Během roku se naše soutěžní
družstva mužů, žen, straších pánů
a mladých hasičů zúčastňovala různých
soutěží v okresních a v rámci okresu.
Z kulturně-společenské
činnosti
jsme
uskutečnili tradiční stavění a kácení máje. Na
hody jsme s členy Mysliveckého sdružení
uskutečnili páteční přátelské utkání v kopané,
ve večerních hodinách hodovou zábavu
s muzikou Kasanova, v neděli jsme na
hodovém koncertu připravili pro své
spoluobčany posezení na zahradních lavicích.
Ve spolupráci s Mysliveckým sdružením
Zborovice-Medlov za podpory obce
Zborovice jsme uspořádali v sobotu 22. září
v okolí chaty UI Zajíčka VI. ročník Branného
závodu mládeže. Letos se zúčastnila družstva
mladých hasičů ze Zborovic, Litenčic,
Zdislavic, Nětčic, Zdounek, Roštína, Břestu,
Lutopecen a družstva žáků Základní školy
Zborovice v hojné účasti 93 závodníků. Trasa
vedla
sedmi
kontrolními
stanovišti
s tématikou střelby ze vzduchovky, uzlování,
zdravovědy, topografie, lanování, požární
ochrany a myslivosti v pěkném prostředí
zborovického lesa. Členové zásahové
jednotky se i v letošním roce podíleli na
požárních zásazích, zejména požár travnatých
porostů, na námětovém cvičení si procvičili
evakuaci osob v Ústavu sociální péče
v Pačlavicích. Na konci roku plánujeme
tradiční Mikulášskou nadílku. Spolupráce
s Obecním
úřadem,
okolními
sbory
a zájmovými složkami v naší obci jsou na
dobré úrovni.
ŠtefanValigursk ý, starosta sboru
Pavel Nosek , velitel sboru
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 Mateřská škola Zborovice
Mateřská škola Zborovice má pro školní rok 2012/2013
opět udělenu výjimku z počtu dětí a to až na 28 dětí ve třídě,
což povoluje zákon. Výjimka je udělena zřizovatelem vzhledem
k tomu, aby se vyhovělo co největšímu počtu zájemců o toto
zařízení. Celkem je tedy zapsáno 56 dětí z obcí Zborovice,
Medlov, Troubky, Zdislavice, Litenčice a Milovice.
Pedagogickou práci uskutečňují 4 pedagogické pracovnice
a o provoz se starají 3 pracovnice provozní. Cílem naší práce
zůstává rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou
přirozené výchovy a poskytnout základy celoživotního
vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
Nabízíme kvalitní, standardní a nadstandardní péči o všechny
děti naší školy. Po celý školní rok děti mohou navštěvovat
logopedickou prevenci, Metodu dobrého startu, Zdravý úsměv,
Tvorbu a ochranu životního prostředí a plavecký kurz.
Podrobnější informace o aktivitách školy najdete
na www.mszborovice.cz.
Hana K labalová, ředitelka školy

 Kam míříme v tomto školním roce?
V pondělí 3. září 2012 jsme se vydali na dlouhou plavbu novým
školním rokem 2012/2013. 138 žáků, vedení školy, osm učitelek na
plný úvazek, čtyři učitelé na částečný úvazek, dvě paní
vychovatelky (1,5 úvazku), tři asistentky pedagoga (2,5 úvazku)
a osm nepedagogických zaměstnanců. Zástupkyni ředitelky
Mgr. Vladimíru Jáchimovou od srpna 2012 po dobu mateřské
a rodičovské dovolené zastupuje ve funkci Mgr. Jiří Jablunka, do
pedagogického sboru přibyl další muž – fyziku na 2. stupni vyučuje
Ing. Petr Kovář.
A kudy povede trasa plavby? Plánů máme mnoho, jsou předem
zvážené a promyšlené, vychází z našeho školního vzdělávacího
programu Škola dobrých základů 1. Především chceme žáky
vzdělávat – učit. Všemi činnostmi, do kterých se ve škole pouštíme.
Práce dává smysl, jen pokud víme, jaký má být její výsledek. Jsme
připraveni strávit stovky hodin obklopeni dětmi, radovat se
z dílčích úspěchů i z malých náznaků spokojenosti a vyrovnávat se
s tradiční kritikou od okolí. Několik důležitých událostí už máme za
sebou, např. kurzy osobnostní výchovy v I. a VI. třídě, Zátopkovy
štafety, podzimní sběr papíru (děkujeme, že jste nám pomohli
nasbírat přes 8 tun suroviny). Velmi vydařený byl celoškolní projekt
Plody podzimu, spojený s víkendovou oblastní zahrádkářskou
výstavou u příležitosti 50. výročí založení základní organizace ČZS
– podzimně vyzdobenou školu navštívilo na 400 hostů, kteří
odcházeli okouzleni. V úterý 23. října 2012 proběhl den
otevřených dveří zaměřený na ukázky interaktivní výuky. Účast
pouhých čtyřiceti návštěvníků napovídá, že mnoho z těch, kteří by
jistě rádi přišli, je v době školní výuky v zaměstnání, a že další se
možná zbytečně ostýchají. Ve stejném dni proběhla sice původně
neplánovaná, zato velmi prospěšná a potřebná oprava počasím
a zubem času porušeného povrchu školního hřiště, kam byla
položena nová vrstva asfaltového koberce. Velké praskliny byly už
pro sportovní aktivity žáků nebezpečné. Budova školy patří obci,
volá po opravách, nejpalčivější je potřeba celkového zateplení,
protože náklady na energii jsou velmi vysoké a neustále rostou.
(Tvoří až 50 % ročního rozpočtu organizace na provoz, na úkor
oprav a zvelebování vybavenosti školy.) Pokud by se zateplení
v roce 2013 skutečně realizovalo, srovnají Zborovice krok
s okolními obcemi, kde už jsou školy opraveny (Zdounky,

Morkovice, Litenčice, Koryčany), a budeme na naši školu zase
více pyšní.
Jistě si vzpomenete na oslavu 100. výročí položení
základního kamene místní měšťanské školy v roce 2009, letos
bychom mohli slavit znovu – je to právě 100 let, kdy bylo ve
zborovické měšťance zahájeno vyučování. Od dokončení
přístavby a celkové rekonstrukce hlavní budovy
v osmdesátých letech již uplynulo hodně vody a tak se
potřeba oprav hlásí v obou budovách každou chvíli odjinud.
Určitě víte, že s děravou lodí se daleko doplout nedá. A co
připravujeme?
Připomenu jen několik zásadních akcí: Potkáme se při
rozsvěcení obecního vánočního stromu, opravdu srdečně vás
zveme do školy 13. prosince 2012 na školní Vánoční
jarmark , zápis předšk oláků k povinné šk olní docházce
proběhne ve středu 23. ledna 2013. Spolu s MŠ Zborovice
a sdružením rodičů a přátel školy KLAPKA přicházíme
s novinkou: místo školního plesu plánujeme v neděli 31. března
2013 uspořádat Velik onoční zábavu (to není apríl ). Na jaře
se setkáme se slovenskými přáteli z Tesárských Mlyňan, v roce
2013 si připomeneme 40. výročí vznik u družby mezi školami.
Hledáme pamětníky, kteří by se chtěli kontaktovat
s někdejšími kamarády ze Slovenska (přihlaste se nám jakkoli –
telefonicky, mailem, osobně, …). A mnoho dalšího – výuka,
činnost školní družiny, ověřování znalostí včetně různých typů
testování, exkurze, zapojení žáků do soutěží, besedy atd…
Cestou o žáky pečují nejen pedagogové, ale i pan školník,
paní kuchařky a uklízečky, bez nich by se chod školy brzy
zastavil. Neobejdeme se ani bez podpory rodičů žáků,
partnerských organizací a vlastně celé místní občanské
společnosti. Máme namířeno do cíle, kterým jsou každoročně
červnová vysvědčení v rukou spokojených žáků. V době, kdy
vychází tento zpravodaj, máme už za sebou první čtvrtinu
cesty. Pevnina je ještě daleko. Přejte nám šťastnou plavbu, ať
zvládáme bouře i bezvětří, ať nám nechybí síly ani vitamíny,
abychom vše dokázali udělat co nejlépe.
Mgr. Marcela Hanák ová, ředitelk a šk oly
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 Nej – jablko či hruška
V rámci celoškolního projektu Plody
podzimu uspořádali žáci deváté třídy
soutěž „o nejkrásnější jablko či hrušku“.
Do soutěže se sešlo celkem 60
exponátů. O pořadí nejúspěšnějších
rozhodovali všichni žáci a vyučující naší
školy. Jsme rádi, že v rámci víkendové
návštěvy naší školy se do hlasování
zapojili také mnozí návštěvníci z řad
veřejnosti. Výsledky jejich hlasování se
tentokrát shodovaly s hlasováním, které
proběhlo v pátek ve škole. Pomyslnou
bronzovou medaili si odnesla A. Vránová
ze třetí třídy, stříbro patřilo prvačce
K. Majdové a vítězným jablkem se může
pyšnit J. Majda ze třídy čtvrté. Pro
nejúspěšnější účastníky této soutěže si
pořadatelé připravili drobnou odměnu
a ručně malované diplomy.
Všem děkujeme za zapojení
a věříme, že se se stejným zájmem zapojí
i do dalších školních aktivit.
Deváťáci ZŠ Zborovice

 Z činnosti DZP Zborovice
25. září 2012 - Den poslední bitvy náčelník a Geronima
Mailem přišlo pozvání: V Lutopecnách na hřišti je indiánské setkání.
To mi teda věř, uskutečnila se mezi indiány velká řež!
Náčelník náš Geronimo vedl oddíl kurážně,
ale domov seniorů porážel nás převážně.
Ten, kdo nezná historii, tomu já to napovím,
náčelník ten Geronimo prohrál v boji posledním.
Kde se chyba mohla stát?
Už to vím – prohibici nařídil nám stát!
Proto voda ohnivá zakázána byla,
z našich těl se vytratila bojová to síla.
Nelze stále první být,
s prohrou musí člověk prostě žít!
Zbylí bojovníci z DZP Zborovice
Takových akcí a společných setkání s klienty domovů SSL
Uherské Hradiště a SSL Města Kroměříže pořádáme více. Vždy se na
ně naši klienti těší, potkají se se svými kamarády, pobaví se a vrací se
spokojeni.
Ludmila Burešová, DZP Zborovice
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Víkend Zlaté fazole



Poslední víkend v září, Náměšť nad Oslavou, více než
čtyři stovky účastníků……, tak to bylo republikové setkání
Pionýra, kterého se členové oddílu Mláďata zúčastnili.
Po nekonečné cestě k místu našeho čtyřdenního pobytu
jsme se sotva stihli ubytovat v přidělených chatičkách a už
začal nekonečný kolotoč her, soutěží, rukodělných činností,
sportování, setkávání s kamarády z celé republiky. Účastníci
si podle svých přání mohli
vyzkoušet celou řadu
neobvyklých výtvarných technik, vyrobit si vlastní
žonglovací míčky nebo placky, ale také se zapojit do
sportovních her, jejichž názvy (Kinball, Plachtovaná apod.)
nám před akcí nic moc neříkaly. Nezapomenutelným se
určitě stal i „folkový minifestiválek“, který zahájil Roman
Horký (skupina Kamelot), aby ho v zápětí vystřídali Vodníci
z Mohelnice, pak Honza a Figi z Olomouce, skupina D.N.A.
z Brna a nakonec ještě Kuba z Holešova. Za velký úspěch
považujeme účast dvou závodníků v republikovém finále
Uzlařské regaty (a k tomu navíc další čtyři lidi umístěné
v první desítce v rámci republiky v různých kategoriích
této soutěže). Stejně tak v logických deskových hrách, kde
našim hráčům patřila hned čtyři z devíti finálových míst.
Bronzovou medaili do Zborovic v této disciplíně přivezla
Eliška Bolfová.
Prožili jsme toho za pár dní skutečně mnoho a přívěsky,
které všichni účastníci našli při noční cestě za pokladem, nám
určitě budou krásné slunečné dny na konci září ještě dlouho
připomínat.
-lk -

Folkový guláš



V sobotu 13. října se v Olomouci uskutečnilo oblastní
kolo hudební pionýrské soutěže Dětská porta. Také pionýři
z oddílu Mláďata a jejich kamarádi se brzy ráno scházeli na
vlakovém nádraží. V letošním ročníku jsme měli hned pět
„želízek v ohni“. O postup do republikového finále, které se
uskuteční o pololetních prázdninách v Praze, jsme hráli
a zpívali o sto šet (možná i sto sedm). A podařilo se!
V podvečer jsme se vraceli domů s pěti medailovými
úspěchy a navíc čtyřmi doporučenými postupy do Prahy. Ve
hře na hudební nástroj se na bronzovém místě umístila Verča
Bolfová (akordeon), stříbrnou a postup si vybojoval Vojta
Adámek (zobcová flétna). V kategorii zpěvu s doprovodem
(tatínek a sestra) si druhé a postupové místo vyzpívala Ellča
Cherynová. Pomyslnou zlatou (s postupem) pak ještě ve starší
kategorii přidala Zuzka Sakařová. Největší „hurá“ se sálem
U-Klubu v Olomouci ale rozeznělo, když byl vyhlášen vítěz
a postupující zpívající
oddíl.
„Mláďata
pojedou do Prahy!“
Díky všem dětem za
čas, který věnovaly
přípravě a reprezentaci.
Rodičům
a dalším dospělým za
podporu našich aktivit. A držte nám
pěsti!
-lk -
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 Historické pohlednice (2, 3)
Pokračujeme v seriálu dobové dokumentace a díky webové prezentaci www.fotohistorie.cz Vám přinášíme další
– tentokrát dvě – historické pohlednice naší obce. První je z roku 1908 a druhá z roku 1914.

Pohled na ulici v obci s cuk rovarem
v pozadí (1908)

Národní šk ola, k ostel a hasičsk é sk ladiště,
dva záběry z obce (1914)

 Osmisměrka
Vyškrtávat můžete místní spolky, sbory, sdružení
a kluby. Jedná se o 12 názvů (nebo pojmenování
členů) činných zájmových spolků Zborovic
a Medlova:
HASIČI, MODELÁŘI, MYSLIVCI, PIONÝR, RYBÁŘI,
ŠACHISTÉ, TJ MEDLOV, TJ PILANA, TJ SOKOL,
TURISTÉ, ZAHRÁDKÁŘI, ZBOROVÁČEK
B Ě T
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Ř Ř L
Á M Á
B Y D
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R L Š
P I O
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Novinky v areálu Pilany 
Možná Vás zajímá, co se to děje v pilanském objektu a jaké novinky se
chystají. Zeptali jsme se ředitele Jozefa Kyrcze, který nám poskytl tyto
informace:
Firma v současné výrobě rozšiřuje kapacity a stávající prostory už
přestaly být dostatečné. Rozhodli jsme se, že zbouráme starou
administrativní budovu, která stejně byla ve špatném stavu a je těžko
opravitelná, na jejím místě bude stát nová budova. V přízemí bude
expedice a v prvním patře administrativa PILANY Saw Bodies. Letos dojde
ke zbourání a v příštím roce pak proběhne stavba. Celková investice je
11 milionů. Návrh, jak by to mělo asi vypadat – tedy vizualizace, je na
obrázku…
-red-
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