22

 www.obeczborovice.cz / zpravodaj-zborovice@email.cz jaro 2013

 Z obsahu
2

 Informace Obecního úřadu
 Knihovna  Noc s Andersenem 

3

 Kultura  Akce  DZP  Pionýr 

4–5

 Školství ve Zborovicích 

6

 SDH Medlov  SDH

Zborovice 

7

 KČT 

8

 Osmisměrka  Pozvánky 

ČZS  TJ Medlov



 Historické pohlednice našich

obcí 

Právě otevíráte další
číslo
obecního
zpravodaje. Touto
cestou
chceme
poděkovat
všem
našim
věrným
přispěvatelům, díky
jejichž
článkům
a fotografiím mapujeme dění v našich
vesnicích. Škoda jen,
že se redakční rada
nerozrůstá o další
potřehy a náměty.
Tak třeba příště…

 Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s akcemi, které
bychom chtěli uskutečnit v letošním roce.
V měsíci květnu bude firma SÚS Kroměříž pokračovat
v opravě cesty a kanalizačních žlabů v Medlově. Při této akci
bylo přislíbeno zpevnění místní komunikace od domu pana
Sidka po dům paní Švejcarové. Bude také opravena cesta
k moštárně.
Během měsíce května a června chystáme zateplení
obecního úřadu, což znamená výměnu oken, zateplení budovy
14 cm silným polystyrénem a nátěr. Zateplena bude také
střecha a bude položena nová krytina.
Největší akcí bude v letošním roce „Zateplení Základní
školy Zborovice“. Budou vyměněna okna, budova bude
zateplena a proveden nátěr. Dojde také k odstranění balkonů
na přístavbě školy. Na akci jsme získali dotaci ze Státního
fondu životního prostředí. Ve školní kuchyni je dále nutno
provést nákladnou opravu vzduchotechniky.
V současné době je zpracováván návrh na opravu ulice
Lesní k domu pana Nováka a zpevnění odstavné plochy
u domu pana Sedláčka. Tuto opravu bychom uskutečnili
v letních měsících.
S pracovníky obecního úřadu dosypeme v parku chodníčky
drtí a provedeme zpevnění cesty pro pěší z ulice Sportovní
do parku. Plánujeme také opravu chodníku na ulici Hlavní od
DZP směrem k Medlovu - výměna porušené dlažby

Den Země u studánk y Hejtmank y – děti z MŠ se svými rodiči…
…prožili Otvírání studánek a prohlédli si čističk u odpadních vod.

a srovnání propadných ploch.
Statikem byl zpracován posudek na bytové domy č. 5
a č. 13, od něhož se odvíjí další záměr – buď oprava
domu, nebo výstavba nového bytového domu.
V průběhu roku budou pracovníci obecního úřadu
provádět údržbu travnatých ploch, údržbu a drobné
opravy na obecním majetku.
Rád bych poděkoval všem těm, kteří pomáhali při
úklidu letošní bohaté sněhové nadílky, a požádal dle
možností o pomoc při údržbě zeleně před Vašimi
nemovitostmi.
Závěrem přeji všem spoluobčanům hodně zdraví,
pohodu, spokojenost a hezké léto…
Jaromír K unc, starosta obce
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 Společenská kronika
Narození v roce 2012

Timoteus Políček (Zborovice)
Natálie Chytrá (Zb.)
Adam Kobzinek (Zb.)
Ondřej Šubčík (Zb.)
Matěj Bilík (Zb.)

Úmrtí v roce 2012

Miroslav Gröger (Zb.)
Jan Idrný (Zb.)
Jiří Ježek (Zb.)
Libuše Langrová (Zb.)
Ilona Mlčoušková (Zb.)
Anna Svobodová (Zb.)
Vladimír Pištěcký (Zb.)
František Mlýnek (Zb.)
Miroslav Švejcar (Medlov)



Informace pro občany

UPOZORŇUJEME
majitele psů na obecní vyhlášk u o pohybu
a zabezpečení psa na volném prostranství, dle
které jsou majitelé psů povinni uklízet exkrementy po
svých psech. Obec je jimi doslova poseta.

Tereza Osinová (Zb.)
Rozálie Süčová (Medlov)
Jakub Spáčil (Zb.)
Tereza Opletalová (Medlov)

…………………………………………………………………………

Josef Pěnčík (Zb.)
Eva Tomková (Zb.)
Karel Bajer (Zb.)
Božena Juříčková (Zb.)
Robert Svoboda (Zb.)
Leonard Kvapil (Zb.)
Marie Mozgová (Zb.)
Pavel Slovák (Medlov)
zdroj: matrika OÚ Zborovice

Obrazem



 Náves
zdobí v květnu
tradiční májka
 Vzpomínka výročí
osvobození obce
 Nové výlepové
plochy – tabule na
několika místech
v obci

Více fotografií na www.obeczborovice.cz

 Místní knihovna
Od měsíce ledna se půjčují knihy pomocí počítačového programu
Clavius – REKS. Tento program zjednodušuje půjčování a také roční
statistiku knihovny.
V únoru byla provedena revize knih pracovnicemi
z regionálního úseku Knihovny Kroměřížska. Došlo k vyřazení 326 knih
(poškozené, neaktuální, nečtené). Kdo z občanů má zájem, může si na
burze knih každé úterý od 12 do 17 hodin odkoupit vyřazené knihy
(1 kus za 10,- Kč). Knihy, které se neprodají, budou darovány ZŠ do
sběru papíru.
Nadále máme v knihovně výměnné fondy z KK. V dubnu zakoupila
knihovna první letošní nové knihy (29 knih). Přes snahu zajistit žádané
tituly pro studenty se nám moc nedaří. V knihkupectvích jsou
vyprodány a vydavatelé neplánují nová vydání. Něco málo se nám
poštěstí snad zakoupit.
Na závěr pár čísel z „nudných“ statistik:
- v roce 2012 evidováno 6 238 knih
- zaregistrovalo se 139 čtenářů, z toho 47 dětí do 15 let
- 5 508 výpůjček
- přírůstek do knihovního fondu 182 knih
Ivana Růžičk ová, knihovnice

Připomínáme, že od 1. ledna 2013 vstoupila
v platnost Obecně závazná vyhlášk a
č. 02/2012 o ochraně nočního k lidu
a regulaci hlučných činností,
ve které se upozorňuje na dodržování nočního klidu
od 22,00 hod. do 06,00 hod.
a je stanovena povinnost zdržet se o nedělích,
velikonočních, vánočních svátcích a ve dnech
státního svátku 5. a 6. července v době od 00,00
hod do 24,00 hod. veškerých prací se zařízeními
a přístroji způsobujícími hluk (sekačky, křovinořezy,
motorové pily, cirkulárky atd.).
Je dobré také vědět, že při stížnostech spoluobčanů
tato věc podléhá řízení a následné sankci
u přestupkové komise v Kroměříži.

Noc s Andersenem 2013



Letošní ročník této již mezinárodní akce pořádali pionýři
i ve Zborovicích. V noci z 5. na 6. dubna bylo v zapůjčených
prostorách základní školy (děkujeme) velmi živo. Jak by také
ne, když se do pořádané aktivity zapojilo přesně padesát
nocujících!

Součástí letošního programu bylo čtení i povídání
o knížkách, společné hry, biograf vzpomínek, dílnička
věnovaná ilustrátorství i origami, vycházka noční obcí,
rukodělné činnosti, ale také společné posezení s promítáním
fotek z akcí z uplynulého období… Novinkou bylo přímé
napojení na oddílový Blog, kam děti vkládaly své postřehy
z probíhající akce a rodiče se tak alespoň na chvíli mohli stát
našimi spolunocležníky. Když se těm nejmenším do snů
pomalu vkrádala pohádka na dobrou noc, starší se pokusili
ještě spojit s nocujícími dětmi v jiných částech naší země.
Sobotní loučení, předávání pamětních listů, stužek
i pohlednic – letošní ročník se stal minulostí. Tak zase za rok
s Andersenem na viděnou!
-lk -
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 KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI 
 Kultura v roce 2013

Zapište si…

Školská a kulturní komise plánuje v tomto roce tradičně hodně akcí pro zábavu
a kulturní vyžití obyvatel Zborovic a Medlova. Velmi nám k práci pomůže fakt, že se
Sokolovna v tyto dny po dlouholetém snažení zastupitelstva stala majetkem obce
a obec může započat opravy budovy a vylepšování zázemí pro pořádání kulturněspolečenských akcí.
Na sobotu 29. června 2013 jsme naplánovali již tradiční a úspěšné Hurá na prázdniny.
Začátek je ve 14:00 u Sokolovny. Program jako obvykle – skákací hrad, trampolína,
soutěže a letos i několik novinek, kterými se nechte překvapit.
Hodový víkend proběhne ve dnech 23. – 25. srpna 2013 v tradičním duchu, kdy
v pátek bude bohatý program na fotbalovém hřišti završený večerní taneční zábavou.
Na sobotní podvečer bychom chtěli připravit koncert některého z populárních zpěváků
nebo skupin. S umělci zatím jednáme. V neděli ráno proběhne koncert dechové hudby
u kostela. Jednáme s Vlčnovjankou a Mistříňankou.
Na podzimní dny připravujeme zábavný pořad s Vladimírem Hronem, který by měl
být šitý na míru Vašim přáním. Proto vás, milí spoluobčané, prosím o náměty a přání
k vystoupení tohoto zpěváka a baviče. Tato mi sdělte osobně nebo zanechejte vzkaz na
OÚ Zborovice.
Vánoční strom rozsvítíme v sobotu 30. listopadu 2013 a chybět nebude ani oblíbený
jarmark.
Za pořadatele všech kulturních akcí mi dovolte Vám poděkovat a věřím, že
i nadále zachováte přízeň.
Lumír Cheryn, předseda ŠK K

 Chtěli jsme překvapit... Povedlo se?
Po nastěhování do nového bydlení do
budovy C vyvstalo mnoho dohadů o tom,
zda všichni zvládneme svou sebeobsluhu
a péči „o náš malý byt“. Ukázalo se, že
s menší radou a pomocí personálu jsme
šikovní a dokážeme spoustu věcí sami.
S ostatními klienty se zapojujeme do
ergoterapie – vypomáháme při jarních
a podzimních pracích v areálu domova
(hrabání trávy, listí, sušení sena pro zvířátka
v Zoo koutku atd.), v prádelně; stříháme
a trháme molitan s vatelínem. V zájmové činnosti vyšíváme polštářky, dečky,
společně s pracovníky zhotovujeme různé výrobky, které se prodávají při
jarmarcích, výstavkách i v našem domově. Chodíme na vycházky do obce a okolí,
hospodaříme si s menším obnosem peněz, nakupujeme si v místních obchodech
a vyřizujeme si své záležitosti na poště i na obecním úřadě.
Nezapomínáme procvičovat své znalosti a dovednosti v rozumové výchově.
Rádi se účastníme výletů, sportovních her, různých akcí, plesů
a diskoték. Vystupujeme se svými programy na jarmarku v Kroměříži.
Sami jsme si v domově zorganizovali
diskotéky a maškarní bál s průvodním
slovem našich spolubydlících p. Havelky
a p. Heráka.
O svých aktivitách informujeme
v domovském čtvrtletníku „Zborováček“,
ve vitrínce v obci i v tisku. Budeme se snažit
být stále lepší a lepší, abychom se mohli
začlenit do běžné společnosti.
K lienti budovy C DZP Zborovice



HURÁ NA PRÁZDNINY!
hry, soutěže, atrakce a občerstvení
sobota 29. června 2013, 14:00,
areál u sok olovny
ZBOROVICKÉ HODY 2013
pátek 23., sobota 24.
a neděle 25. srpna 2013
ZÁBAVNÁ HUDEBNÍ SHOW
Vladimír Hron
podzim 2013

Pionýrský víkend



Začátkem března se skupinka dětí
i vedoucích z pionýrské skupiny Zborovice
vydala na víkendový pobyt na Skavsko. První
jarní aktivity se účastnilo celkem 27 lidiček.
Přestože počasí si s námi trošku pohrávalo
a občasný déšť nás donutil k menším změnám
plánovaného programu, užili jsme si to. Vedle
rukodělných činností - malování na sklo a práce
s kůží jsme si procvičili na vycházce do okolí
také práci s GPSkou, orientaci v přírodě a další.
Stihli jsme si zahrát několik her venku, ke slovu
přišly i deskovky všeho druhu. Čas se našel i na
společné hry v klubovně a zazpívání za
doprovodu kytary.

Víkend uplynul až příliš rychle, jak mnozí
z účastníků podotkli na závěr, ale alespoň se
můžeme společně těšit na některou z dalších
akcí, které pionýři ze Zborovic připravují. Rádi
vás na některé uvítáme.
-lk -
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 NAŠE ŠKOLSTVÍ 
 V mateřince se nikdo nenudí
Mateřská škola Zborovice je zapojena v rámci výchovně
vzdělávací práce do několika projektů, do nichž se aktivně zapojují
i rodiče dětí.
V prvním projek tu se zaměřujeme na ek ologick ou
a environmentální výchovu.
Jsme přesvědčeny, že právě v mateřské škole je velmi důležité
vytvářet základy správného vztahu k přírodě, učit se nebýt lhostejní
k prostředí, ve kterém žijeme.
V pondělí 22. dubna 2013 se ze
zahrady mateřské školy ozýval
veselý smích a zpěv. Kdo šel kolem,
musel se zastavit a podívat se, co
se děje. A k vidění toho bylo
opravdu hodně. Snahou bylo
zapojit děti metodou prožitku do
péče o přírodu, aby se alespoň
malými kroky zapojily do práce
o ptáčky, třídily odpad dle druhu
materiálu a také toho, co do
přírody
patří
či
nepatří.
V odpoledních hodinách jsme pak
všichni společně s rodiči i zastupiteli obce navštívili studánku za vsí.
„Hejtmanku“ probudilo první jarní sluníčko svým teplým pohlazením
ze zimního podřimování a podmračené nálady.
Básněmi, písněmi, říkadly i tanečky našich dětí jsme studánku konečně
po dlouhé době otevřely. S její historií nás seznámila p. uč. I. Balášová
a pan starosta J. Kunc nám nastínil její budoucí osud, který ji v brzké
době čeká. Završením celého dne byla exkurze na čistírnu odpadních
vod s odborným výkladem pana starosty. Všichni plni nových zážitků,
dojmů a informací jsme – snad důstojně – oslavili Den Země.
Druhým projek tem je „Zdravý úsměv“.
Jak napovídá název, tento
program je zaměřen na
prevenci, správnou dentální
hygienu a péči o dětský chrup.
Děti se zde učí nejen jak správně
čistit zoubky, ale dozvěděly se
i mnoho nových informací.
Například to, že kartáček se má
vyměňovat každé dva měsíce
a že také zubní pasty při čistění
není třeba, důležitější je správný
kartáček.
K dalším projek tům patří „Sportování, to nás baví“.
Děti zde navštěvují již čtvrtý cyklus lekcí předplavecké výchovy
v aquacentru ve Zdounkách. V rámci tohoto sportovního projektu
Vás všechny občany, rodiče a příznivce MŠ zveme 1. června 2013
ve 14:00 hod. na „Sportovní den“ plný sportovních vystoupení
a aktivit dětí naší školy.
Děkujeme všem rodičů, sponzorům a přátelům školy za jejich
aktivní přístup, finanční a materiálovou pomoc.
Hana K labalová
ředitelka MŠ Zborovice

Kde žije
myš?
U počítače,
co se
ptáš?!

Jsme mateřskou školou, která chce jít „s dobou“. Snažíme
se dětem předškolního věku nabídnout ty nejmodernější
elektronické vzdělávací pomůcky a nejrůznější simulační hry
ovládané třeba i pomocí dotykového displeje.
Interaktivní hry, které byly dětem v naší mateřské škole
pořízeny, nabízí spousty úkolů z oblasti rozumového rozvoje,
předčtenářské a předmatematické gramotnosti, řešení cest
a labyrintů, algoritmů…. Jsme si plně vědomy toho, že prostě
zakazovat dětem techniku a nutit je místo toho běhat venku
je strategie, která v současné společnosti už rozhodně
neobstojí. Pro učitelky je tedy velmi důležité hledat
správnou míru a ohlídat děti, aby je tato činnost příliš
neizolovala od přirozených dětských her.
________________________________________________________________

V období před
velikonočními
svátky se sešli
děti a rodiče
v mateřské
škole na dalším
tvořivém odpoledni. Společně malovali
kraslice a vytvářeli velikonoční dekorace. Všichni
odcházeli se svými výrobky
spokojeni a šťastni.
Více na www.mszborovice.cz

Zapojili jsme se
také do hasičské
soutěže „Požární
ochrana očima
dětí“. Děti obou
tříd
malovaly
obrázky o příčinách požáru a pomoci hasičů při
haváriích, nehodách či živelných
pohromách. Malí
umělci využili různé
výtvarné techniky.
Nabízíme
Vám
ukázku obrázků,
které reprezentují
naši MŠ.
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 Zborovická základka – plavba spěje
k prázdninám, břehy na obzoru!
Máme za sebou již více než 8 měsíců školního vyučování.
Výsledky vzdělávání pravidelně prověřujeme, např. se stalo
zvykem, že žáci 6. a 9. ročníku podstupují testování znalostí
matematiky, českého jazyka, angličtiny a obecných studijních
předpokladů SCIO, děkujeme rodičům za finanční příspěvek
umožňující tuto aktivitu – za úhradu poloviny ceny testů. Žáci,
škola i rodiče získají cennou informaci o tom, jak si testovaní
jednotlivci stojí ve srovnání s několika tisíci vrstevníky v ČR.
Tradičně se vydařil prosincový Vánoční jarmark. Všechny děti
velmi zaujala nová školní soutěž – v krasopise. Byla to velká
výzva, neboť písmo, podle některých obraz stavu duše, mají
v dnešní době úhledné jen ojedinělí písaři, zpravidla ti zralejší,
nižších ročníků narození. Snad by se rozšířený škrabopis
(a hrubkopis) dal přičíst na vrub neklidné době, počítačům
a nepřetržitému psaní SMS na mobilech. Opsaný vzorový text
odevzdali povinně všichni žáci školy a vybrat nejlepší písaře bylo
pro porotu opravdu obtížné.
K zápisu k povinné školní docházce
23.
ledna
2013
přišlo
s rodiči
24 předškoláků, z nich šestnáct uvítáme ve
škole v září 2013, rodiče dalších osmi dětí
požádali o odklad povinné školní docházky.
V únoru jsme nepořádali školní ples – zájem
rok od roku ochaboval, účast byla stále nižší
a tak jsme se rozhodli pro změnu. Kupodivu
byla po plesu poptávka!?
Březen – Měsíc umění, to je název velkého projektu, který
letos díky velkému úsilí a zápalu pro věc pana zástupce ředitelky
Mgr. J. Jablunky probíhal velmi intenzívně. Proběhla celoškolní
recitační, výtvarná a literární soutěž, žáci se na chvíli stali
hvězdami během projektového dne „Škola v nahrávacím
studiu“. Byl to obrovský a také nákladný zážitek, na tomto místě
je třeba poděkovat našim sponzorům: Ing. J. Olšinovi, firmám
Sok olínsk ý – LEDO a SEPIO spol. s. r. o. Výsledkem bude
profesionální školní hymna, text složili žáci, hudbu muzikanti
z nahrávacího studia, kteří byli nadšeni tím, že se ve škole rádo
zpívá a zejména sborem Zborováčkem. Premiéra školní hymny je
na obzoru! Žáci také reprezentovali školu v okresním a oblastním
kole soutěže O hanáckyho kohóta, v okresním kole recitační
soutěže, v okresním a krajském kole soutěže Poznej a chraň.
Ukončili jsme dvouletý projekt EU peníze školám. Díky
prostředkům z tohoto projektu máme ve škole řadu nových
pomůcek, na které bychom jinak nemohli ani pomyslet,
počítačová učebna je zajištěna softwarem proti škodlivým
činnostem, zejména při práci dětí s internetem, a byly posíleny
paměti stárnoucích počítačů, vytvořili jsme opravdu stovky
vzdělávacích materiálů do různých předmětů.
Duben přinesl personální změnu – rozloučili jsme se s panem
školníkem Jaromírem Štěpánkem, který byl v ZŠ Zborovice
zaměstnán celých 25 let; novou školnicí je paní Ilona Trávníčková.
Od 8. do 12. dubna jsme ve spolupráci s rodiči žáků a dalšími
občany dokázali nasbírat 5 665 kg starého papíru. Děkujeme!
Třináct deváťáků prošlo přijímacím řízením. Všichni, kteří jej
konali, úspěšně zvládli přijímací zkoušky a byli přijati na oba nebo
alespoň na jeden ze zvolených studijních oborů. S dubnem jsme
se rozloučili Májovou veselicí pořádanou spolu se sdružením
rodičů a přátel školy KLAPKA, o. s.. Nabízenou kvalitu však přišlo
vyzkoušet jen minimum občanů. Těm srdečně děkuji za podporu,

byla to pěkná akce
a je škoda, že je ve
Zborovicích a okolí
tak málo veselých
lidí, kteří se chtějí
Oslava Dne učitelů v VI. třídě
bavit. Poučili jsme se
– příští rok plánujeme znovu školní ples. To už přijdete?
Kudy ještě poplujeme? Musíme absolvovat druhé kolo
celorepublikové generální zkoušky – povinné testy ČŠI v 5. a 9.
ročnících. Testování NIQES (www.niqes.cz) zjišťuje, zda žáci
ovládají standardní učivo (tj., zda umí srovnatelně mnoho
s ostatními), opět v matematice, českém jazyce, cizím jazyce.
Testovací projekt SCIO GEPARD ověřuje, jak umí děti pracovat
s počítačem a informacemi, je určen páťákům a deváťákům a je
zdarma, zapojíme se podruhé.
Na 18. 5. 2013 jsme svolali brigádu na školním pozemku. Díky
projektu Příroda nás učí můžeme zbudovat na školní zahradě
výukové objekty, jako jsou např. bylinkový šnek, dendrofon,
kompostér a další.
Připravujeme se a těšíme na další Družební setkání se žáky,
pedagogy a zástupci obce Tesárské Mlyňany, připomene si mnoho
výročí: 40 let od navázání družebních aktivit, 10 let od obnovy
družebních vztahů, které se přerušily počátkem 90. let minulého
století, 20 let vzniku samostatných republik ČR a SR a 1150.
výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Během
setkání by žáci měli načerpat znalosti o všech těchto událostech.
Všechny občany srdečně zveme na veřejnou Družební ak ademii,
která se bude konat na sokolovně ve Zborovicích ve čtvrtek
23. k větna 2013 od 18:00 hodin. Po akademii se sál sokolovny
změní v diskotéku – letos mimořádně přístupnou i pro naše
absolventy, kteří se budou chtít vidět se slovenskými přáteli,
ovšem samozřejmě dětskou, takže nealko. Druhý družební den
budeme trávit na Velehradě. Navštívíme Stojanovo gymnázium,
velehradský chrám, expozici Živá voda Modrá a další zajímavá
místa Velehradu.
Něž zakotvíme v prázdninovém přístavu, plánujeme ještě
sběr léčivých bylin (pokud byste chtěli s dětmi sbírat, pak
zejména nať řebříčku, list jitrocele kopinatého, list kopřivy
dvoudomé, květ hluchavky bílé či sedmikrásky chudobky, také
květ černého bezu a lípy). V rámci školního projektu APODEMIA
(J. Á. Komenský – cestování za poznáním) vycestuje v červnu
několik žáků 2. stupně v doprovodu učitelek do Polska. Učitelé
mají před sebou pracovní výzvu – nové úpravy školního
vzdělávacího programu podle změněného rámcového
vzdělávacího programu, upravený ŠVP bude platit od 1. září
2013. Budovu školy čeká velká rekonstrukce obvodového pláště
– celkové zateplení a výměna všech oken. Dosud proběhlo
otevírání obálek, zřizovateli přejeme šťastnou volbu zhotovitele
tak, aby nedocházelo k průtahům a kolizím v časovém
harmonogramu prací. Pokud budou stavební práce zahájeny ještě
v červnu, jsme připraveni situaci zvládnout a bude zajištěno
řádné vyučování. Už se moc těšíme, až budeme
mít budovu školy jako ze škatulky!
Pokud byste si chtěli přečíst o škole
mnohem více a podrobněji, navštivte
naše školní
webové
stránky
www.zszborovice.cz – jsou velmi
obsáhlé a aktuální. Krásné léto všem!
Mgr. Marcela Hanák ová, ředitelka školy
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 Z činnosti SDH Zborovice
V prosinci minulého roku jsme uspořádali tradiční Mikulášskou nadílku
v Mateřské škole a poté v celé obci. Poslední den v roce 2012 jsme se
sešli na dopoledním tradičním posezení členů sboru v rámci rozloučení se
s odcházejícím rokem.
Na začátku února jsme ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Zborovice-Medlov
zorganizovali již V. ročník Hasičsko-mysliveckého plesu v prostorách sokolovny ve
Zborovicích. K tanci a poslechu hrála skupina Milenium, během večera vystoupila se svým
zdařilým programem taneční skupina Gradace z Kroměříže. Myslivci i hasiči pro účastníky
plesu připravili nejen bohatou zvěřinovou tombolu, ale také gurmánské speciality. Této
společenské události se zúčastnili hojně i občané z okolních obcí. Tím také podpořili úsilí
všech pořadatelů, kterým patří poděkování za velmi zdařilou kulturní akci.
Během února se družstvo mladých hasičů zúčastnilo zimního branného závodu mládeže
v Trávníku. V tomto měsíci jsme prošli obec v masopustním reji masek s voděním
medvěda.
V dubnu jsme provedli sběr železného šrotu v celé obci. I v dalších měsících letošního
roku se budeme podílet na zajišťování odborného vzdělávání členů sboru, výchově
mládeže a dodržování kulturních a společenských tradic. Květen je ve znamení stavění
a kácení máje. Na zborovické hody připravujeme přátelské utkání v kopané Hasiči –
Myslivci a večerní hodovou zábavu, na začátku podzimu také Branný závod mládeže
v okolí chaty U Zajíčka ve Zborovicích.
Soutěžní družstva mužů, žen a starých pánů se zúčastní hasičských soutěží pořádaných
v našem okrsku i okolních obcích a družstvo mladých hasičů bude plnit celoroční hru
Plamen.
Věříme, že spolupráce s Obecním úřadem Zborovice a ostatními složkami v obci
i v letošním roce budou pokračovat. O naší činnosti se více můžete dozvědět i na našich
webových stránkách www.sdh-zborovice.wz.cz.
ŠtefanValigursk ý, starosta sboru
Pavel Nosek , velitel sboru

 SDH Medlov

2. listopadu 2012
jsme
uspořádali
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. Sice byl průvod u konce, ale večer
ne. Po ohňostroji následovala dětská
diskotéka
prokládaná
mnoha
hrami
a soutěžemi, po kterých na děti čekaly sladké
odměny.
30. 11. 2012 proběhla výroční schůze
sboru.
7. 12. 2012 se po setmění hasičská
zbrojnice zaplnila čerty. V čele průvodu
samozřejmě nechyběl sv. Mikuláš s andělem,
který se svou družinou prošel celou obcí.
Děti si připravily básničky, písničky či

Poslední dubnovou sobotu (24. 4. 2013)
se konal 10. ročník soutěže „O Pohár
starosty obce“. Soutěže se zúčastnilo 15
družstev mužů a 6 družstev žen.
Z kategorie mužů vyhrálo družstvo ze
Zahnašovic s časem 14:96 a pohár za první
místo si odvezlo družstvo žen rovněž ze
Zahnašovic (17:46).
1. května jsme uctili památku padlých
obětí obou světových válek a slavnostně
jsme položili věnce na místní pomník.
Nyní se připravujeme na hasičskou
sezónu. Letos nás čeká ještě příprava hodů
a organizace oslav k 70. výročí založení
sboru spojených se svěcením nového
modlitbičku. I když některým strach praporu. Doufáme v pěkné počasí a hojnou
svazuje jazýčky, jedná se o krásnou tradici,
která se všem zapíše do paměti při účast. Tímto Vás srdečně zveme .
Zdeněk Bršlica, SDH Medlov
vzpomínkách na dětství.
9. 2. 2013 se konaly Ostatky (neboli
Tak jako každý rok, i v letošním
Masopust či Vodění medvěda). Masek bylo
roce zajišťují pionýři rovněž v naší obci
hodně. Obcí se procházeli myslivci, cikánka,
Česk ý den proti rak ovině – Květinkový
vodník, řezník, policista… a samozřejmě
medvěd. Pro průvod bylo v mnoha den. Tématem roku 2013 je prevence nádorů
rodinách
připraveno
občerstvení tlustého střeva. V polovině května jste opět
mohli v ulicích potkat naše „žluťásky“, kteří
a nechyběly tradiční i netradiční koblížky.
nabízeli
zakoupení kvítku měsíčku lékařského
Pro udržení čistého Medlova se konal
za symbolickou minimální cenu 20 Kč.
9. 3. 2012 sběr železa. Nejedná se
Děkujeme všem, kteří se do republikové
o jedinou činnost zaměřenou na čistotu
sbírky spolu zapojili, přispěli
obce. Na květen je naplánováno vypuštění
a pomohli tím dobré věci…
a čištění hasičské nádrže.
-red-

ZPRAVODAJ obcí Zborovice a Medlov

 KČT o své činnosti
Letošní rok jsme zahájili výroční
schůzí,
které
se
zúčastnila
i předsedkyně oblasti Valašsko-Chřiby
Mgr. Libuše Valentová a místostarosta
obce MUDr. Vladimír Řezáč. Mimo jiné
jsme ocenili dlouholetého aktivního
člena odboru Karla Dostála „Diplomem
čestného členství odboru KČT“.
V dalších měsících jsme uskutečnili
plánované turistické akce: výšlap kolem
Kroměříže pod vedením F. Pospíšila;
Vitčický les (ze Zborovic přes Věžky
a Vlčí Doly do Vitčického lesu
k rozhledně Štátula, přes Srbce a Dřínov
zpět); Vizovické vrchy
(Vizovice, Jasenná – zde
prohlídka
soukromého
muzea
Mikuláštíkovo
fojtství, Ublo, Vizovice);
Chřiby (Cetechovice, Vlčák,
Buchlov,
Barborka,
Břestecká skála, BřestekChabaně – zde roste
sekvojec severoamerický,
vysoký 175 m, je to rarita).
Někteří turisté se zapojili do plnění VI. cyklu Vrcholy ValašskoChřiby. Náš odbor zajišťuje kontrolu na vrcholu Buchlovský kámen.
Uskutečníme turistické zájezdy – v měsíci květnu třídenní zájezd do
Rychlebských hor, v červnu jednodenní zájezd na Králický Sněžník,
koncem srpna vícedenní zájezd do Novohradských hor. Mezitím
spoustu jednodenních túr a vrcholy. Všichni se při těchto akcích rádi
setkáváme, obdivujeme krásy hor a přírody, odpočineme si od
každodenních starostí a načerpáme no vé síly.
Ludmila Burešová, předsedkyně KČT Zborovice

 TJ Medlov třicetiletá
9. února uspořádala TJ Medlov soutěž o nejlepší ovocnou pálenku.
Letos pálenku zaslalo do soutěže 12 soutěžících. Pro porotce bylo
připraveno drobné občerstvení. Po sečtení bodů proběhlo vyhlášení
a předání drobných cen. 1. místo - Hana Brázdilová, 2. místo Jaroslav
Derka a Hana Brázdilová, 3. místo Josef Matysík, Roman Chytrý
a Mirek Daďa.
17. února proběhl výšlap do Nětčic. 9 účastníků se v neděli po
obědě vydalo přes Zborovice do Nětčic. V místní hospůdce jsme si
trochu odpočinuli a pak se vydali na zpáteční cestu, kterou jsme
zvolili přes les směrem k myslivecké chatě U Zajíčka. Odtud jsme
pokračovali na Troják a směrem na Hambalky zpět do Medlova.
TJ Medlov připravila na sobotu 23. února vepřové hody. Ani mírná
nepřízeň počasí neovlivnila zahájení hodů. Letos se akce uskutečnila
již pošesté. 21 účastníků se složilo na vepřová kolena, hlavy, plecko,
ovar, srdce, játra a ledvinky. Podávala se ovarová polévka a vařené
dobroty. Završením hodů byla černá polévka, kterou si účastníci
odnášeli jako výslužku.
8. března se konala Výroční schůze k 30. výročí založení TJ Medlov,
zúčastnilo se 22 členů a 5 hostů. Schůze proběhla v přátelské
atmosféře, vedení TJ předalo ocenění za dlouholetou činnost v TJ
zakládajícímu členu a prvnímu předsedovi panu Jaroslavu Derkovi. Na
závěr byli přítomní pozváni k občerstvení. Hanka Brázdilová
a Michaela Valigurská připravily vynikající vepřový řízek
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Zahrádkáři informují



Po dlouhotrvající zimě a sněhové přikrývce do konce
března zahrádkáři marně – jako většina občanů – vyhlíželi,
kdy bude možno zahájit jarní práce na zahrádkách či polích.
Až téměř v polovině dubna bylo možné započít s pracemi
a dohánět tak zpoždění přírody v letošním roce. I přes
nepříznivé počasí zajišťovali zahrádkáři v měsíci březnu
dovoz umělých hnojiv, v dubnu pak dovoz ovocných
stromků. V průběhu roku budeme před zahájením sezony
moštování a vaření povidel zajištovat vlastními silami opravu
části střechy nad místností pro schůze zahrádkářů, kterou
chceme také vybavit novým interiérem pro zlepšení
vzhledu a pohodlné posezení při schůzích či různých akcích
zahrádkářů. Pro realizaci jarních prací uvádíme několik
doporučení zahrádkářů pro střídání zeleniny na zahrádkách.
Dobří sousedé
fazole – mrkev, květák
zelí – keříčkové fazole
mrkev ranná – cibule
mrkev pozdní – por
salát – ředkvičky, kedlubny
rajčata – petržel, celer

Špatní sousedé
tyčková fazole – cibule
hrách – fazole, rajčata
okurky – rajčata
brambory – rajčata
zelí – cibule z výsevu
salát – petržel

Na závěr ještě doplněk, že střídáním plodů se dociluje
zejména zlepšení výnosů, kvality plodů, snížení
rozmnožování škůdců a snížení únavy půdy.
Co se týká drobného ovoce, správným sortimentem
odrůd je toto ovoce dlouhodobě a nepřetržitě v dosahu
dospělých a zejména dětí. Děti nejlépe vědí, k čemu může
být zahrada dobrá. Je dobré získávat je pro zájem, péči
a lásku k zahrádkaření, což jim může být vhodné
i v dospělosti.
Do závěru jarních prací a následně do vlastní sklizně
v dalších měsících tohoto roku přejí zahrádkáři občanům
obou obcí hodně sil, pohody, zdraví a radosti.
Výbor ZO ČZS Zborovice

s bramborovým salátem, za což jim patří náš dík.
Již pošesté jsme uspořádali košt klobás. Letos se akce,
která proběhla v prostorách Obecní místnosti, účastnilo
rekordních 18 vzorků, převážně domácí výroby. Od 19
hodin se 20 porotců pustilo do hodnocení jednotlivých
vzorků. Za jeden a půl hodiny bylo rozhodnuto. První místo
s celkovým počtem 91 bodů obsadila Hana Brázdilová.
Druhé místo s 87 body obsadil Jiří Kozák a na třetím místě se
s celkovým počtem 84 bodů umístil Bohuslav Dřímal.
Výsledky po celou dobu pečlivě zpracovávala Michaela
Valigurská.
Bohuslav Dřímal, TJ Medlov
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 Historické pohlednice (4, 5)
Pokračujeme v seriálu dobové dokumentace a díky webové prezentaci www.fotohistorie.cz a archivu rodiny Badankovy
Vám přinášíme dvě historické pohlednice obou našich obcí. Máte-li doma také nějaké dobové materiály, nenechávejte je pro sebe!

autor:

 Osmisměrka

Pozdrav ze Zborovic (1918)
Vila, obchod J. Čočka, cukrovar, měšťanská škola

J. Jablunka

Pozdrav z Medlova (rok neuveden)

Tentokrát obsahuje osmisměrka příjmení 14 ředitelů
zborovick é šk oly od roku 1925 do současnosti.
V srpnu roku 1929… (tajenk u tvoří zbývajících 30 písmen
čtených shora po řádcích – jde o zajímavost z historie
zborovické měšťanky, ve které se vyučuje již 101 let!).
Antonín VRBECK Ý, Cyril FIŠER,
Anežka BRADÍK OVÁ, Leopold SEDLÁČEK ,
Josef NOVOTNÝ, Bedřich ZBOŘIL, Alois FOLTÝN,
Bohuslav MRHÁLEK , Miroslav MÜLLER,
Oldřich GEJDA, Aloisie NĚMCOVÁ, Petr JUSTIN,
Oldřiška ŠIMČÍK OVÁ, Marcela HANÁK OVÁ
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TÁBOR 

Zabýváme se sociálně
výchovnou
činností,
pracovní,
sociální
a výchovnou rehabilitací
dětí z náhradní rodinné péče, poskytováním
odborného poradenství. Zajišťujeme besedy
a přednášky na různá aktuální témata. Nabízíme
aktivity pro rodiny s dětmi, aktivity zaměřené
na ochranu dětí a mládeže před nežádoucími
a negativními jevy. Zaměřujeme se také na
podporu a poradenství pěstounským rodinám.
Na
našich
webových
stránkách
www.idomino.eu naleznete naši komplexní
nabídku prorodinných aktivit, ale i táborovou
nabídk u na léto 2013.

inzerce

Nabízíme všem dětem
(nerozhoduje
členství
v Pionýru,
ani
místo
bydliště…) od 6ti let
možnost
prožít
část
prázdninových
dní
na
Letním
pionýrsk ém
táboře, který se koná ve
dnech 3. – 10. srpna 2013
v Rajnochovicích. Letošní
název celotáborové hry
„U nás v Kocourkově“
možná mnohé napoví, takže
se můžete těšit na hry
i soutěže, poznávání a učení
se novým dovednostem,
noci
pod
hvězdami
i u táboráku a v neposlední
řadě také na partu kamarádů
a zkušených vedoucích
a dalších pracovníků, kteří se
na zajištění tábora podílejí.

Bližší
podáme
jednání.

informace rádi
při
osobním
L. Sak ařová

