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Podzimní pohled na dětské hřiště v parku

ZPRÁVA STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a proto mi dovolte,
abych Vás seznámil s výčtem akcí,
které jsme uskutečnili za 10 měsíců
tohoto roku:
 Začátkem roku 2008 v bytě p. Hasaly
v domě č. 50 došlo k poruše
plynového kotle a byl vyměněn – cena
29.375,-Kč.
 Bylo zakoupeno 5 zařízení pro dětské
hřiště v parku, dobudovány dopadové
plochy, celková hodnota činí 55.000,Kč. Rovněž byly zakoupeny lavičky
a odpadkové koše – cena 26.000,-Kč.
 Zahájili jsme opravy na prodejnách
v centru obce, začali jsme prodejnou
masa.
Byla
provedena
sanace
a odizolování štítové zdi. Zatím činily
náklady 126.200,-Kč.
 V Medlově jsme provedli rekonstrukci
218 m cesty, projektová dokumentace
53.250,-Kč, následná rekonstrukce
cesty byla zhotovena za 2,479.814,-Kč
firmou DELTA Polkovice.
 Bylo nutné opravit veřejné osvětlení,
cena činí 77.249,-Kč. V obci Zborovice
byl dobudován bezdrátový veřejný
rozhlas za 117.800,-Kč, v Medlově byl
zbudován již v minulých letech.
 V budově
obecního
úřadu
byly
opraveny podlahy, osvětlení a malba
v hodnotě 67.753,-Kč.
 Firmou VaK Kroměříž bylo provedeno
čištění kanalizace v ulicích Nerudova
a Wolkerova a následně kamerový
monitoring stavu kanalizace. Tato akce
byla nutná pro přípravu projektové
dokumentace pro rekonstrukci výše
zmíněných ulic, cena akce 44.500,-Kč,
zhotovení a příprava projektové
dokumentace pro rekonstrukci obou
ulic činí 210.200,-Kč

 V bytě domu č. 8 došlo k havárii vody,
při opravě byl zjištěn havarijní stav
elektrického vedení a odpadů v celém
domě. Proto byla provedena výměna
elektrického
vedení,
vodovodu,
odpadů
i
celková
rekonstrukce
kuchyně
a
sociálního
zařízení
v hodnotě 349.000,-Kč. Souběžně
s touto akcí proběhlo zřízení nového
odkanalizování domu č. 8, zrušení
septiku a napojení na přivaděč do ČOV
– hodnota 273.000,-Kč. Dále byl
proveden odkup 2/36 majetku domů
č. 50 a č. 8 od p. Millera za 228.000,Kč. Tímto jsou oba domy celé
v majetku obce.
 Státní fond životního prostředí ČR

požadoval
náhradní
zdroj
okysličování biohmoty na ČOV
Zborovice. Z tohoto důvodu bylo
zakoupeno náhradní turbodmychadlo
v hodnotě 140.000,-Kč.
Během celého roku byl pracovníky
obecního úřadu prováděn úklid celé
obce, sečení travnatých ploch, údržba
zeleně a drobné zednické a údržbářské
práce (výkopy el. vedení, omítnutí
márnice, zeď u bytovky č. 207,
předláždění chodníků, čištění místní
kanalizace atd.). V současné době
probíhá úklid listí, prořezávání stromů,
bude provedena deratizace.

Plánované akce na další období
V letošním roce byl obnoven projekt na
energetické zabezpečení budovy základní
školy, což znamená výměnu všech oken
a zateplení celé budovy. Celkové náklady
včetně projektu činí téměř 18 mil. Kč.

Projektová dokumentace byla zaslána na
patřičná ministerstva se žádostí o dotace.
Taktéž v letošním roce byla dokončena
projektová dokumentace na rekonstrukci
ulic Nerudova a Wolkerova. Nyní je
projekt ve stádiu schvalování. Na tuto
akci budeme žádat o dotaci z evropských
nebo státních dotačních fondů. Hodnota
díla by měla být téměř 6 mil. Kč.
Již v roce 2007 byla zahájena příprava
projektové dokumentace na II. etapu
kanalizace Zborovice. Jedná se o
odkanalizování části Medlova a Zborovice
dosud nepřipojených na ČOV Zborovice.
Taktéž na tuto akci budeme žádat
patřičné dotační fondy o finanční
spoluúčast. Příprava projektu stála zatím
120.000,-Kč. Na tuto akci navazuje
záměr zasíťování a zřízení 9 stavebních
míst. Vzniknou zokruhováním ulic Za
nádražím I. a II. Tento záměr může být
realizován až po zbudování II. etapy
kanalizace Zborovice. Dále bychom chtěli
dokončit
opravu
budovy
masny
a pokračovat v opravě fasád dalších
obchodů včetně zdravotního střediska.
Do rozpočtu na rok 2009 bychom chtěli
zařadit připojení budovy MŠ na kanalizaci
vedoucí na ČOV. Je nutné také
odkanalizovat dešťové vody od budovy
MŠ. Také v roce 2009 plánujeme využít
pracovníky na úklid obce, sečení
travnatých ploch, údržbu zeleně a drobné
stavební a údržbářské práce.
Veškeré výše uvedené plánované akce
bude možno realizovat pouze v případě
naplnění státního rozpočtu a dosažení na
dotace některého z fondů.

Jaromír KUNC
starosta obce
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VOLBY

Informace Obecního úřadu

2008

Volby do Zastupitelstva kraje

Výsledky hlasování
ve volebním okrsku č. 1 - Zborovice
____________________________

Výsledky hlasování
ve volebním okrsku č. 2 - Medlov
____________________________

název strany

994
368
368
366
36,8

Počet voličů dle seznamu
Počet vydaných úředních obálek
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Účast voličů v %

počet hlasů

název strany

178
83
83
81
45,5
počet hlasů

KSČM

93

KSČM

KDU-ČSL

21

KDU-ČSL

6

Koalice nestraníků

12

Koalice nestraníků

1

14

Strana zelených

3

Strana zelených

-

Moravané

1

Moravané

1

Strana zdravého rozumu

3

Strana zdravého rozumu

-

Republikánská strana Československa

2

Republikánská strana Československa

-

SDŽ - Strana důstojného života

-

SDŽ - Strana důstojného života

-

Nezávislí starostové pro kraj

50

Pravý blok

3

Nezávislí starostové pro kraj
Pravý blok

13
-

ODS

45

ODS

16

ČSSD

128

ČSSD

30

Dělnická strana

5

Již dva roky v naší obci funguje
amatérské volejbalové družstvo. Ve školní
nám

Hanáková
trénovat.

umožnila
každé
Od

zúčastňujeme

ředitelka
pondělí

jara

do

zápasů

ZŠ

paní

v podvečer
podzimu

se

v Těšánkách,

Zdounkách, Divokách, Medlově a Hulíně,
s dobrým

a

někdy

Dělnická strana

-

Co nového v DZP Zborovice?

VOLEJBAL

někdy

2008

Volby do Zastupitelstva kraje

Počet voličů dle seznamu
Počet vydaných úředních obálek
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Účast voličů v %

rok

VOLBY

s horším

umístěním. Letošní sezónu nám pan Kollár
přispěl sponzorským darem na nové dresy.
Všem nám jde hlavně o to zasportovat
si a dobře se pobavit.

Martina KOLÁČKOVÁ

Od letošního roku v našem domově již neprobíhá pracovní terapie, ale pouze zájmová činnost
s klienty. Tato činnost spočívá v dobrovolnosti klientů, proto je pracovníci nemohou do ničeho nutit.
Snažíme se správnou motivací klienty zapojovat do všech činností – pracovní, výtvarné, rozumové,
hudební, tělesné a dalších. Většina klientů si chce procvičovat své dosavadní znalosti a dovednosti
a chce vypomáhat při pracovní činnosti – v prádelně, v kuchyni, v zoo koutku, na obou budovách, na
zahradě a při úklidu parku domova. V rámci možností se klienti zúčastňují sportovních a společenských
akcí, výletů a rekreací. Pořádáme pro ně v domově každý měsíc různé soutěživé hry, vědomostní
a pěvecké soutěže. Na dobré úrovni je spolupráce se ZŠ a MŠ ve Zborovicích – vzájemné návštěvy,
účast na akcích pořádaných všemi zúčastněnými složkami. Snažíme se získávat sponzorské dary od
různých organizací, firem a úřadů, abychom mohli klientům dopřát rekreace, lázeňské pobyty
a celodenní výlety. Všem za to moc děkujeme.
Nadále
pokračuje
zavádění
standardů kvality sociálních služeb, které
jsou nástrojem pro sledování a řízení
kvality sociálních služeb. Pro úspěšný
výsledek je nezbytné zaměstnance
zapojovat do celého procesu uvádění
standardů kvality, vyjasňovat, vysvětlovat
a diskutovat. Standardy jsou důležité pro
uživatele služeb, neboť jim zajistí kvalitní
službu v jejich nepříznivé sociální situaci.
S platností nového zákona o Sociálních
službách a vyhlášky 505/2006 přišlo do
sociálních služeb mnoho nového. Důraz
na práva uživatelů, vycházení z potřeb
uživatele
při
nastavování
služby
a individualizace jsou změnami, jejichž
důsledné uplatňování vede k lepší úrovni
služby. Ať se nám daří!
Návštěva z TV Nova – moderátorská dvojice Voříšek a Fialová

Ludmila BUREŠOVÁ, vedoucí PSS
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Podzim už teď vládu má…

Školní rok v MŠ Zborovice

Léto je již nenávratně pryč a podzim se ujal vlády. Vždy nás
něčím novým překvapí. Stromy se začínají zabarvovat a postupně shazují
své nádherné listy, které se rozletí do širokého okolí. Děti si všímají
podzimu v jeho proměnách, jak hraje všemi barvami od červené až po
žlutou. Jak jsou listy pokryté ranní rosou, která se třpytí jako drahokamy.
To by nedokázal namalovat žádný malíř. A „hurá“ do přírody, vždyť ta je
pro děti tak zajímavá.

Školní rok v mateřské škole začíná již posledním týdnem
v srpnu. Připravují se třídy, aby se novým školákům u nás líbilo. Nové
děti jsou rozdělovány do dvou heterogenních tříd tak, aby byly vždy
sourozenci pohromadě.

Děti se učí vnímat krásy a dary přírody. Vědí, že přírodě se musí
pomáhat. Rozhlížíme se, povídáme si a sbíráme jeřabiny, kaštany, šípky,
bodláčí, šišky, listí. Děti kladou zvídavé otázky, které nás vedou k širšímu
zamyšlení nad souvislostmi a k poznání jak důležitý je vztah člověka
a přírody. „ Proč padá listí? Proč uschne?“ Na tyto otázky společně
hledáme odpovědi. Vycházka končí a my se vracíme do školky. Všechno
jsme si prohlédli a dali se do práce. Hrátky s přírodninami mohou začít.
Děti s obrovským nadšením vyrábějí stromy, otiskují listí, navlékají
jeřabiny, z listí tvoří housenku....
Do podzimních hrátek se s chutí zapojují i rodiče. Děti nosí
ovoce a zeleninu,malé i velké dýně, z brambor vznikají babičky v šátku...
Vše vystavujeme v šatnách, abychom tu podzimní krásu ukázali rodičům
a všem návštěvníkům školy. Podzim už teď vládne v naší mateřské škole.

Září je měsíc, kdy si malí školáčci zvykají na nové kamarády,
prostředí školy i zaměstnance. Přechod z rodiny znamená pro nové děti
také přizpůsobení se určitému režimu a kolektivu.
Jaký je záměr naší mateřské školy?
Snažíme se rozvíjet dětskou osobnost všestranně. Mateřská
škola má ve své koncepci zakotveny jako hlavní prvky podporující zdravý
životní styl, spolupráci s rodiči a výchovu environmentální. Nad rámec
běžných činností v mateřské škole probíhá stomatologický program
Zdravý úsměv, který se uskutečňuje ve spolupráci se SZŠ Kroměříž, dále
ekologický program Lov pro ZOO v rámci spolupráce s terénním
ekologickým centrem Divoky, pravidelná logopedická prevence, kterou
provádí učitelky mateřské školy a pravidelná tvořivá odpoledne s rodiči.
Veškerá výchovně vzdělávací práce je zapracována do Školního
vzdělávacího programu, který má název Hrajeme si každý den.

Hana KLABALOVÁ, ředitelka školy

Zpráva Školské a kulturní komise

ZAJÍMAVOSTI


Při zahájení činnosti komise
v novém složení jsme si dali
za úkol č.1 pozvednout
úroveň
kulturního
dění
v obcích
v rámci
nám
daného rozpočtu. Všichni
členové a spolupracovníci
se maximálně snaží, aby se
tak stalo, protože dovézt, koupit nebo vytvořit
dobrý kulturní pořad či akci není snadné
a vyžaduje hodně úsilí. Já jim tímto všem hned
v úvodu mnohokráte děkuji!
Dalším cílem bylo zapojení více spolků
nebo organizací do společenského života obcí.
Toto se také z části podařilo, protože se slibně
vyvíjí spolupráce hasičů a myslivců - příkladem
toho je výborně připravený již druhý ročník
branného závodu pro děti v lese dne 27.9.2008.
Tohoto závodu se za hezkého podzimního počasí
zúčastnilo i několik přespolních družstev.
A jak se zdá, připravují i společný ples.
Jen tak dále! Doufáme, že se najdou i další
spolky a zapojí se do společenského života obcí.
Z akcí přímo pořádaných ŠKK bych rád
připomenul letošní hody, kdy opět zahrála na
nedělním
koncertě
Stříbrňanka
a
nutno
podotknout, že celý hodový program od pátku
do neděle se vydařil. Co se hodového dění
v našich obcích týká, tak musím podtrhnout
i organizační snahu hasičů v Medlově, kde i přes
nepřízeň počasí byly hody velmi pěkné.
V minulém
čísle
zpravodaje
jsem
přislíbil konání koncertu nebo hudební show na
podzim. To se také stalo a 17.10. vystoupil
v Sokolovně zpěvák Pavel Novák se skupinou.
Musím přiznat, že zajistit jeho představení

nebylo snadné, protože jeho program je i přes
vážné Pavlovo onemocnění doslova nabitý
akcemi a koncerty, které jak sám podotknul, mu
dávají sílu. Přišlo se podívat a zazpívat si
nestárnoucí písně 130 platících diváků, kteří si
jistě odnesli pěkný kulturní zážitek. Ranní
koncert pro školu a školku byl také velmi pěkný
a důkazem toho bylo roztančení většiny žáčků
a žáků.
Uvádíme také seznam akcí, které ŠKK
připravuje na nejbližší období:
29.11.2008 Rozsvěcení vánočního stromu
13.12.2008 Vánoční koncert s cimbálovou
muzikou nebo dechovkou
1.2. 2009 Loutkové divadlo pro děti
14. 2. 2009 Školní ples /ŠKK je spolupořadatel/
28. 2. 2009 Karneval pro děti
1. 3. 2009 Divadelní představení
/ještě není upřesněno/

Může se stát, že některá akce bude
změněna nebo přesunuta na jiný termín.
O tomto bude ŠKK informovat a veškeré akce
budou včas plakátovány a oznámeny místním
rozhlasem.
V květnu 2009 nás čeká kulaté výročí
založení školy ve Zborovicích. ŠKK se bude také
podílet na přípravách této akce.
Závěrem mi dovolte, milí spoluobčané
našich
obcí,
poděkovat
za
vaši
přízeň
a návštěvnost na koncertech, divadelních
představeních a dalších kulturních akcích. Velmi
si toho vážíme a budeme rádi, když tomu bude
i nadále.
Lumír CHERYN, předseda ŠKK

Jako každý rok i letos nastala
změna letního času na zimní.
Tak se stalo v neděli
26. října ve 3 hodiny ráno.
Snad nikdo nezapomněl
přeřídit všechny své hodiny
o hodinu nazpátek ☺. První
změna času u nás proběhla
během první světové války
v roce 1916, kdy se objevila
potřeba šetřit energií. Po válce
se však od změny času upustilo
a zase se k ní přistoupilo
v roce 1940.


V dnešní moderní době
většina lidí přichází do styku
s počítačem, hlavně
„brouzdáním po internetu“.
O naší obci lze najít spoustu
zajímavostí na mnoha
webových stránkách.
Stačí zadat do vyhledavače
(např. Seznam, Google..)
slovo zborovice
a objeví se např.:
www.pamatkyjvm.cz
/zámek Zborovice/
http://dopravni.net
/žel. trať KM- Zborovice/
http://cs.wikipedia.org/
wiki/Zborovice
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Krátce ze základní školy
1. září 2008

•

1. září 2008 jsme přivítali 18 nových prvňáčků, celkem do školy
přišlo 144 žáků. To je málo - škola je již druhým rokem v tzv.
výjimce. Kam se ztrácí mladí lidé? Zamysleli jste se někdy nad
tím, kdo ve Zborovicích či v Medlově zůstal natrvalo a kdo se
sem vrací pouze o svátcích? Prázdných domů a domů, kde žijí
pouze senioři, přibývá mnohem rychleji než novostaveb. Je to
škoda, život na venkově může být i příjemný.

•

Kromě prvňáčků k nám přišly i dvě nové paní učitelky.
Mgr. Vladimíra Jáchimová absolvovala zborovickou základní
školu v roce 1986. Má aprobaci pro výuku matematiky, fyziky
a informatiky. Bc. Lenka Beranová je rovněž bývalou žákyní
místní základní školy (absolventka v roce 1990), má pedagogické
vzdělání zaměřené na sociální pedagogiku. O jejích učitelských
vlohách jsme se přesvědčili v minulém školním roce, kdy škole
vypomohla dlouhodobým zástupem. Práce ve zborovické základní
škole bude pro obě paní učitelky určitě i srdeční záležitostí.
Do starobního důchodu odešli Mgr. O. Šimčíková a L. Vašák,
rozloučili jsme se také s paní učitelkou J. Hoffmanovou.

•

V roce 2008 se dožívá dvou významných jubileí pan učitel
Luděk Růžička. Kromě toho, že v srpnu oslavil krásné
60. narozeniny, je také třeba vzpomenout, že již 35 let působí ve
školství a celý svůj kantorský život zasvětil jediné škole - té naší.
Třídami, kde učil, prošlo již několik generací a na třídních
schůzkách už léta mluví o svých žácích se svými bývalými žáky.
Mnozí z nás na něj máme nezapomenutelné vzpomínky. Vnáší do
školy to, co obecně dnešním školám schází - mužský element.
Pane učiteli, děkujeme!

Každého
příchozího
prvňáčka
doprovodili ke
slavnostnímu
přivítání a
předání šerpy
nejstarší žáci
školy

•

V květnu 2008 jsme absolvovali skvělé dvoudenní setkání se žáky
a učiteli ZŠ Štefana Moyzessa v Tesárských Mlyňanech. Nyní je
na nás, abychom se zhostili milé povinnosti přivítat přátele ze
Slovenska ve Zborovicích.

•

K realizaci projektu našeho zřizovatele Obce Zborovice nazvaného
"Obnova školy" dosud nedošlo, proto jsme museli v létě
provést rekonstrukci hygienicky nevyhovujících sociálních zařízení
v přízemí hlavní budovy, investice do opravy šla z rozpočtu školy.

•

Pozvání: Těšíme se na Vás 11. prosince 2008, přijďte na
Vánoční jarmark! 14. 2. 2009 chceme ve spolupráci s MŠ
Zborovice, se školskou a kulturní komisí a sdružením KLAPKA
uspořádat "Školní ples". Předběžně na 6. 6. 2009 plánujeme
zorganizovat oslavu 100. výročí založení měšťanské školy
ve Zborovicích.

•

V září 2008 vyšlo první číslo školního bulletinu, ve kterém se
můžete dočíst o běžných školních dnech i o mimořádných
událostech. Připravuje se další.

Více informací na: w w w . z s z b o r o v i c e . c z

Sportovní úspěchy žáků ZŠ
I v jarních měsících loňského školního roku se žáci zapojili do
republikových soutěží vyhlašovaných časopisem Školní sport a k zisku
několika ocenění z uplynulého období přidávali další úspěchy.
Na
reprezentaci se podílely především dívky z letošní osmé a deváté třídy,
jejichž družstva v některých soutěžích (v souladu s pravidly) ochotně
doplňovali chlapci z týchž tříd.
V soutěži „5xbasket“ se podařilo družstvu ve složení A.Náplavová,
L.Tyčiaková, N.Cherynová, M.Králík, P.Tesařík a D.Solař dosáhnout na
bronzovou příčku ve své kategorii. Úspěchem bylo také umístění družstva
letošní deváté třídy na 6.místě v tomto republikovém měření sil.
Ve „Fotbalovém šestiboji“ si družstvo dívek z letošní osmé třídy
vybojovalo 1.místo a ve starší kategorii pak družstvo letošních deváťaček
přidalo ještě místo druhé.
Dívky se také jako jediné odvážné zapojily do chlapecké soutěže „Fit bez
puku“ a v konkurenci chlapeckých družstev obsadily 9. a 12. místo.
Ve „Skorobiatlonu“ se naše družstva umístila na 5. (osmačky), 6. (mix dívek
osmá a devátá třída) a 7. místě (deváťačky).
V olympijské vědomostní soutěži, do které se zapojili téměř
všichni žáci letošní osmé a deváté třídy, byla oceněna P. Günzlová.
Zvlášť úspěšné byly pro nás poslední soutěže. V „Kuličkiádě
2008“ se družstva z letošní třetí a čtvrté třídy umístila na prvním, třetím,
pátém, šestém a dvanáctém místě. Dívky z nejvyšších ročníků pak přidaly
ještě 2., 3. a 4.místo ve své kategorii. Letošní ročník „Fíťa cupu“ byl zcela
v naší režii. Družstva složená z žáků loňských 2.-9. tříd v tomto běžeckém
závodě zvítězila ve všech čtyřech kategoriích. V soutěži „Školních
sportovních rekordů“ se všichni naši školní rekordmani umístili mezi prvními
třemi v republikovém pořadí.
Jak je vidět sportovní výsledky žáků naší školy jsou velmi dobré
a potěšitelné jistě je i to, že obrázky žáčků letošní třetí třídy se staly
ilustracemi zářijového čísla časopisu, který všechny jmenované soutěže pro
žáky vyhlašuje.
Přeji všem, kteří se nebojí trošky pohybu, hodně úspěchů
i v soutěžích letošního školního roku!
-lk-

Mgr. Marcela Hanáková
ředitelka školy
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Přehled akcí
pořádaných
TJ Medlov
 17. května 2008 - Turnaj v nohejbale trojic.
Akce byla z organizována Jaromírem Horákem
a účastnilo se jí celkem 5 družstev:
Haná; TJ Medlov; Pelda; Medlov elita; Pivko
 31. května 2008 proběhl již tradiční Dětský den s rádiem Haná.
Místní sportovci pozvali pro děti moderátora Lukáše Kobzu z Rádia
Haná. Ten ve spolupráci s TJ vytvořil vynikající atmosféru, která
za překrásného počasí umožnila dětem a jejich rodičům strávit příjemné
odpoledne v Medlově. K vidění byla ukázka výcviku psů pod vedením
členů kynologického klubu a příslušníka policie ČR, předvedena byla
poslušnost psů na povely a ukázka zadržení pachatele. Děti měly
možnost vyfotit se se psy, byla jim umožněna prohlídka výstroje policie
a ti odvážnější si mohli zkusit střelbu ze služební pistole. TJ pozvala
kluky z Airsoftu z okolí Morkovic, aby předvedli svůj velký koníček ukázku obsazení budovy a zadržení nepřítele i bojové umění Musado.
Dětem dovolili zastřílet si ze samopalu Kalašnikov a umožnili jim
prohlídku výstroje a výzbroje. Po krátkém odpočinku se hoši vydali
v plné polní pěšky směrem na Morkovice, jak řekli, "trochu si zacvičit".
Moderátor Lukáš měl celé odpoledne akci pod kontrolou a s přehledem
připravoval pro děti jednu soutěž za druhou. Na své si přišli jak malí,
tak i ti odrostlejší a podařilo se mu zapojit i dospělé, např. ve hře na
indiány a ve velké míčkové bitvě. V této hře bylo celkem 100 gumových
míčků, které si děti po hře mohly posbírat a vzít. Opékáním špekáčků
byla ukončena první část programu. Následovalo fotbalové utkání
a diskotéka pro děti. TJ Medlov děkuje všem účastníkům, kteří přispěli
k pěknému průběhu dětského dne. Z akce jsou pořízeny fotky.
 21. června 2008 TJ
uspořádala autobusový zájezd
do
Adršpašských
skal.
Zájezdu se účastnilo celkem
43 turistů, jak členů, tak
i příznivců turistiky.
 V červenci proběhlo několik
akcí zaměřených na nohejbal
a volejbal.
Nejvíce
využity
bývají víkendy, kdy je zajištěno
občerstvení na plecháču. Dále
probíhají drobné údržbové práce
v prostorách sportovního areálu.
 9. srpna 2008 proběhl nátěr
laviček, houpaček, kolotoče
a studny.

S
D
H
M
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O
V

 18. srpna 2008 se i za mírně nepříznivého počasí uskutečnil
další ročník v hodu kladivem (8 kg) a soutěž ve vypití
jednoho piva na čas. Pro letošní soutěž byla zakoupena dvě
nová kladiva pro hod mužů, a tak letošní výsledky budou
počítány jako novodobý rekord a od něj se bude vycházet pro
ostatní ročníky. I když počasí odradilo některé účastníky, akce
se uskutečnila s celkem pozitivní účastí. Celkem se účastnilo 44
soutěžících. Nově byla zavedena disciplína pití piva na čas také pro
kategorii žen. Děvčata závodila s vypitím 0.3 litru piva. Ceny do soutěží
věnovala TJ Medlov, Václav Niedermertl, Pavel Matějek a pivovar Zubr.
Výbor TJ děkuje všem sponzorům, pořadatelům a rozhodčím za pomoc
při organizaci akce, z
níž byly rovněž pořízeny fotografie.

Hod kladivem - děti do 10 let:
1. Holas Jakub KM 16.95m
2. Jelínek Tomáš SO 15.20m
3. Jelínková Tereza SO 13.75m

Hod kladivem - děti nad 10 let:
1. Vrána Daniel
HU 25 m
2. Holas Ondřej
KM 23.80 m
3. Svoboda Pavel 17.95 m

Hod kladivem - ženy
1. Süčová Draha ME 15.60 m
2. Derková Petra ZB 15.40 m
3. Vránová Zdena HU 15.25 m

Hod kladivem - muži
1. Brázdil Gusta LU 13.00 m
2. Raclavský Alois ZD 11.75 m
3. Lasota Vít
ME 11.20 m

Pití piva - muži
1. Holas Stanislav KM 4.88 s.
2. Raclavský Alois ZD 6.53 s.
3. Brázdil Gusta LU 6.72 s.

Pití piva - ženy
1. Vránová Zdena HU 6.94 s.
2. Süčová Draha
ME 7.21 s.
3. Valigurská Míša ZB 9.15 s.

 13. září 2008 se zástupci TJ ve složení Horák, Chytrý, Dřímal
a Brázdilová zúčastnili nohejbalového turnaje na Pionýrské louce.
Akci organizoval Nohejbalový klub Haná Kroměříž, Horní Zahrady. Náš tým
se umístil na 7. místě.

B. DŘÍMAL

Letos, jako každý rok, se medlovští hasiči zúčastnili během sezony mnoha soutěží s průměrnými výsledky – někdy
se dařilo lépe, někdy hůře.
Medlovští hasiči nejen na soutěže jezdí, ale také je pořádají, a to rovnou dvě. První se konala 26. dubna – „O Pohár
starosty obce“. Přestože počátkem jara nebylo počasí moc přívětivé, zúčastnilo se soutěže 17 mužstev. Druhá soutěž byla na
konci léta - 30. srpna a účast byla také velká – přijelo 21 mužstev. Domácí mužstvo se umístilo na pěkném druhém místě.
Hasiči byli k vidění i na Okresní soutěži, kde se umístili šestí a rovněž přijali účast na soutěži „O Pohár hejtmana
Zlínského kraje“. Své dovednosti jeli ukázat za Brno do Stanoviště a nedopadli nejhůře – z padesáti družstev skončili ve druhé
desítce. Hasiči z Medlova nedělají jen hasičský sport, jsou také pořadateli dalších akcí, jako je volejbalový turnaj a medlovské
hody. Volejbalový turnaj se stal tradicí a většina účastníků se na něj již těší. Koná se ve sportovním areálu na plážovém písku
vždy první sobotu v červenci.
Na hody se v sobotu 16. srpna konala hodová zábava v areálu TJ Medlov, na které k tanci a poslechu hrála dechová
hudba Zdounečanka. Premiérově a s příznivým ohlasem především u mladších medlovských tanečníků vystoupila v průběhu
večera i nově založená moderní sekce, jejímiž členy jsou čtyři muzikanti z kapely. Krojovaná Zdounečanka rovněž již tradičně
zahrála i v neděli při slavnostní hodové mši svaté u kaple a na dopoledním koncertě v areálu TJ.

Z. BRŠLICA
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Pionýrské cyklistické závody

Skok na koštěti

Čarodějnická
olympiáda
Ve středu 30. dubna se konal
další ročník čarodějnické olympiády
a v okolí myslivecké chaty U Zajíčka bylo
pěkně živo. Akci pro všechny děti
uspořádali členové Pionýrské skupiny ve
Zborovicích.
Příchozí děti si zasoutěžily
v netradičních disciplínách a všichni si
mohli vyzkoušet také své schopnosti
střelby z luku.
Letošní rekordní účast - 65
osob - ukazuje, že akce se stává mezi
dětmi oblíbenou. Potěšila nás velká účast
rodičů, kteří přišli nejmenší závodníky
doprovodit a povzbudit při soutěžním
zápolení. Závěr akce patřil společnému
táboráku s opékáním špekáčků. Kolem půl
osmé večer se už rozesmáté a unavené
děti a všichni starší účastníci pomalu
vraceli do svých domovů.
Náš dík patří i firmě Pfanner,
která čarodějnickou olympiádu podpořila
dárkem - kouzelnými brčky - pro všechny
účastníky. Poděkování také mysliveckému
sdružení, které nám ochotně zapůjčilo
prostory pro konání akce.
Vítězům
letošního
ročníku
čarodějnické olympiády ještě jednou
blahopřejeme. Těšíme se na viděnou zase
příště, při některé z dalších pionýrských
akcí.

Zuzka, PS Zborovice

Krajský sraz
Pionýra
V květnu (9.-11.5.2008) se
uskutečnil krajský sraz Pionýra. Tentokrát
se všichni účastníci sjeli na Skavsko.
I naše pionýrská skupina tam měla své
zastoupení, i když oproti zvyklostem velmi
málo početné, neboť většina členů oddílu
Mláďata v tomto termínu účinkovala na
Akademii pořádané základní školou.
Ale ani to našim zástupcům
nebránilo v zapojení se do soutěží tohoto
víkendového zápolení a v závěru pak na
slavnostním nástupu k převzetí ocenění
naší PS jako třetí nejlepší pionýrské
skupiny za uplynulé období v rámci
- lk Zlínského kraje.

Účastníky letošního ročníku cyklistických závodů
přivítalo proměnlivé ranní počasí. Ale již v průběhu prezence
vysvitlo sluníčko, aby prosvítilo celé dopolední sportování 48
zúčastněných.
Přípravu i průběh celého závodu ve čtvrtek 1. května
zajišťovali starší členové Pionýra a kamarádi naší pionýrské
skupiny, na „dopravní kontrole“ znalosti dětí prověřovala paní
Bartošová. Po ukončení soutěžního klání ještě čekala
malé účastníky beseda z oblasti dopravní výchovy (paní
Bartošová) a z oblasti zdravovědy (Zuzka, členka PS).
A vítězové letošního ročníku?
V kategorii nejmladších se vítězem stal tehdy teprve pětiletý
D. Juřík. V kategorii mladších se na nejvyšším stupínku umístila
A. Solařová, v kategorii starších si letošní prvenství vybojoval
T. Sokolínský. Vítězům ještě jednou blahopřejeme.
Letošní vítězové

Zuzka, PS Zborovice

Malované
chodníky
BRÁNA 2008
Oblastního kola (chřibsko-karpatská oblast) hudební soutěže
v žánru folk-country a přidružené formy se v sobotu
20. září 2008 v Blatnici pod sv. Antonínkem zúčastnila opět
Zuzka Sakařová. Letošní, již třetí účast na této soutěži, byla
pro ni svým způsobem premiérová, neboť v tomto roce se
věkově posunula do vyšší kategorie a musela se proto smířit
s myšlenkou, že zase bude jednou „tím nejmladším“.
O to víc je
jistě potěšující zpráva, že
i v letošním roce si
vyzpívala
postup
do
republikového
finále
soutěže,
které
se
uskuteční
ve
druhé
polovině listopadu v Brně
a
porotci
jí
bylo
doporučeno pokusit se o
účast i v soutěži „dospělé
Porty“. Tak ať jí to zpívá!

Krásný a slunečný červnový
pátek s datem 13. 6. se stal příležitostí
pro všechny malé malíře. Chodníky před
školou se v tento den zaplnily obrázky
desítek dětí. Soutěž v malování na
chodníky uspořádala Pionýrská skupina
Zborovice ve spolupráci se základní
školou.
Barevné obrázky rostly pod
rukama malých malířů a všichni
kolemjdoucí si nemohli nevšimnout
zaujetí, s jakým se do výtvarné činnosti
děti pustily.
Škoda, že počasí dopřálo
výstavě
pod
širým
nebem
jen
několikadenní trvání. Nezbývá než ji zase
za rok uspořádat znovu!
- lk -
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Český den proti rakovině
Letos 14. května se opět vydaly do ulic stovky
dobrovolníků, aby pomohli shromáždit penízky na výzkum
prostředků k boji proti této zákeřné nemoci a dovybavení
některých center léčby. I my jsme byli mezi nimi.
Do žlutých triček se hned po ráno obléklo 11 sběračů
z naší pionýrské skupiny, aby se na třech místech našeho okresu
(Zborovice, Zdounky a Hulín) pokusili svým přispěním pomoci.
Výsledkem našeho snažení bylo odevzdaných 15.385,50 Kč.
V rámci celé České republiky se do této akce zapojilo
78 pionýrských oddílů a skupin a celková částka, kterou Pionýři
shromáždili, dosáhla 1 953 362 korun.
Děkujeme Vám všem, kteří jste nezůstali lhostejní
a pomohli jste i tentokrát.
Zuzka, PS Zborovice

Folkový guláš

Uzlařská regata

V sobotu 11. října 2008 se tři
členové
našeho
pionýrského
oddílu,
v doprovodu svých blízkých, vydali na soutěžní
pěveckou přehlídku do Olomouce. Letošní
ročník se konal ve vysokoškolském U-klubu.
Zastoupení jsme měli ve třech kategoriích, svůj
křest „soutěžním ohněm“ si v sobotu odbyli
mladší zástupci. V kategorii JA - nejmladších si
2. místo vyzpívala V. Cherynová, v kategorii
JB bylo stejným místem oceněno duo – VETO
(V. Cherynová a T. Sokolinský), v kategorii
JC patřilo 3.místo Z. Sakařové, která si navíc
odnesla i stříbrné ocenění z autorské soutěže za
vlastní píseň „Poznání“.
Poděkování patří soutěžícím za
přípravu i reprezentaci (A že se všechno
nepovedlo? No a! Za rok bude soutěž znovu.),
ale také rodičům všech zúčastněných za
zajištění dopravy a podporu v této činnosti.

O víkendu 17.- 19. října 2008 se ve Valašském
Meziříčí uskutečnila pionýrská krajská soutěž v uzlování. Pobytu
jsme se také zúčastnili. Za „naše barvy“soutěžilo celkem 18
lidiček ve všech pěti kategoriích. Kromě soutěže nás čekala
i spousta her, návštěva Klubu Vrtule - deskové a jiné hry pro
všechny, návštěva nově otevřeného aquaparku.
Nejmladší děti vázaly lodní smyčku, škotův, dračí
a ambulantní uzel. Všichni ostatní navíc ještě zkracovačku
a rybářskou spojku.
Mezi nejmladšími se ve finálovém boji se časem 38,15
sekund umístila na 3. místě Lucinka Žáčková. V mladší kategorii
do finálových bojů postoupila Míša Juříková (6. místo) a Radka
Litvinová( časem 41,74 sec. zisk 3.místa). V kategorii starších
obsadil Míša Trávníček 3. místo a v novém osobním rekordu čas 29,72 sec. - se o zisk 1. místa postarala Zuzka Sakařová.
Mezi instruktory jsme měli také své zastoupení. Ve finále se stal
držitelem bronzové Honza Brázdil.
V nejvíce vyrovnaném finálovém soutěžení veteránů
ještě přidala Monča Stančíková bronz (čas 29,50 sec.) a Lenka
Sakařová zlato (čas 27,01 sec.).
Pro pobavení si pak odvážlivci ještě vyzkoušeli
i „uzlování naslepo“ a časy některých i v této disciplíně byly víc
než dobré (nejlepší pod 40 sekund).
Všem reprezentantům děkujeme za jejich sportovní
nasazení při soutěži a držitelům některého z ocenění ještě
jednou blahopřejeme.
- lk -

- lk -

PIONÝRSKÉ
LÉTO 2008

Na sklonku července se
třicítka dětí, vedoucích, instruktorů
a dalších pracovníků našeho letošního
letního tábora vydala na cestu do
Rajnochovic. Na nějakou dobu se všem
stala domovem stanová základna na
Vojtkově louce a táborníci se proměnili
ve skupinky osadníků, kteří osídlují
nové ostrovy daleko od civilizace.
Osadníci z ostrovů Hatatitla,
Dívčí ráj, Narnie, Ostrov snů, Lavimity
a Ambi se potýkali se spoustou
nástrah, které jim do cesty postavily
úkoly letošní celotáborové hry, ale také
rozmary počasí letošního léta. Nutno
podotknout, že i ti nejmladší je ale
zvládli se ctí a pod vedením svých
kapitánů nakonec všechny skupinky
svůj ostrov osídlily.
Poděkování jistě patří všem
táborníkům za jejich aktivitu a odvahu,
ale také všem pracovníkům tábora,
kteří svou práci na letním táboře
vykonávají zcela zdarma, v době vlastní
dovolené. Nemenší dík i všem, kteří
vypomohli s přípravou i průběhem
letošního tábora – od nákupu věcí, přes
zajištění některých odměn a potřeb pro
práci, až po odvoz a dovoz všeho
potřebného pro naši letní činnost.
- lk -

PIONÝŘI
PŘIPRAVUJÍ :
Na sobotu 6. prosince 2008 připravujeme pro všechny zájemce (bez rozdílu věku) zábavné
Mikulášské odpoledne. Můžete se zúčastnit výtvarných dílen, vyzkoušet si některou z netradičních
deskových či jiných her, pobavit se spolu s kamarády. Připravena bude i Mikulášská tombola a možná vás
čeká i další překvapeníčko. Bližší informace se dovíte na plakátech a letáčcích.
Již nyní se připravuje naše výprava na akci Ledová Praha 2009, která se uskuteční v termínu
pololetních prázdnin. Základní informace již byla předána dětem, některé další podrobnosti se můžete
dovědět také na internetových stránkách Pionýra. Máte-li zájem se akce zúčastnit, pak je nejvyšší čas.
Počet míst je omezený a nelze navyšovat.
- lk -
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Sbor dobrovolných hasičů
Zborovice

Český zahrádkářský svaz
Zborovice-Medlov

Sbor Dobrovolných hasičů se během letošního roku podílí na
zajištění odborného vzdělávání všech členů, výchově mládeže a také na
udržování kulturních tradic v naší obci.
V oblasti výcviku a odborných školení pokračuje dobrá spolupráce
Hasičského záchranného sboru, Okresního sdružení, Obecního úřadu
a také naší zásahové jednotky. Členové zásahové jednotky úspěšně
zasahovali v měsících duben až říjen při námětových cvičeních
pořádaných Hasičským
záchranným sborem v oblasti Morkovic.
V posledním případě se konalo námětové cvičení v Domově pro osoby
se zdravotním postižením ve Zborovicích.
V požárním sportu soutěží družstvo mužů, žen, starých pánů
a mladých hasičů a úspěšně se zúčastňují soutěží v okrscích i okrese.
V červenci uspořádal hasičský sbor soutěž v požárním sportu –
memoriál M. Horáka a J. Pospíšila. Soutěž se konala na hřišti TJ Pilana
Zborovice. Zúčastnilo se jí celkem 12 družstev mužů, 7 družstev žen,
3 družstva starých pánů a 12 družstev mladých hasičů. Soutěž
proběhla ve sportovním a přátelském duchu a ke spokojenosti všech.
V kulturně společenské činnosti jsme uskutečnili tradiční stavění
a kácení máje s večerním posezením členů a rodinných příslušníků na
dvoře Obecního úřadu.
Na popud členů Mysliveckého sdružení jsme uskutečnili
tradiční páteční přátelské utkání v kopané hasiči – myslivci, večer
hodovou zábavu s hudbou Dorádo.V hodovou neděli jsme na koncert
Stříbrňanky připravili na návsi posezení pro spoluobčany.
Ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Zborovice-Medlov a za podpory
obce jsme uspořádali v sobotu 27.září II.ročník branného závodu
mládeže v okolí chaty U Zajíčka. Tohoto závodu se zúčastnila družstva
mladých hasičů ze Zborovic, Zdounek, Roštína, Soběsuk a také 58 žáků
Základní školy Zborovice. Na trase bylo 7 kontrolních stanovišť, střelba
za vzduchovky, zdravověda, požární ochrana, topografie, lanování
a myslivost. K vydařenému závodu přispělo i pěkné prostředí
zborovického lesa. Ceny pro vítězná družstva a upomínkové předměty
pro všechny účastníky věnovali hasiči ze Zborovic, Myslivecké sdružení
a Obecní úřad.
Koncem roku plánujeme tradiční mikulášskou nadílku.
Celý rok byla dobrá spolupráce s Obecním úřadem, okolními sbory
i zájmovými složkami v obci.

V jarních měsících se zaměřili zahrádkáři naší organizace na
svých zahrádkách a záhumenkách na setí a sázení plodin, které budou
sklízet v podzimním období jako výsledky své práce i příznivých
klimatických podmínek. Svoji činnost zaměřovali rovněž na ošetření
ovocných stromů a keřů, okrasné dřeviny a květiny.
Výbor zahrádkářů zajistil v jarních měsících zrušení septiku u moštárny
a vybudování jímky pro splaškovou síť z WC v budově moštárny. Toto se
podařilo za pomoci obětavých členů organizace. Práce dále pokračují
uvnitř moštárny. Vedle pravidelných prací, jako je sečení trávy a úklid
v okolí moštárny jsme v srpnu zajistili posečení trávy na svahu u silnice
u fotbalového hřiště.
V měsíci červnu bylo zahájeno vaření povidel a v srpnu moštování, které
pokračuje dále každé úterý a čtvrtek od 18 hod., případně
i v sobotu a neděli nebo dle dohody.
V září se někteří členové zúčastnili výstavy „Ovoce, zelenina
a květiny“, která se konala v kroměřížské Květné zahradě ve dnech
20.-21. září. Výbor organizace děkuje touto cestou všem členům
i nečlenům, kteří svými výpěstky a dekorací přispěli k dobré úrovni
výstavy a tím i reprezentaci a propagaci naší organizace.
V říjnu a listopadu opět objednáváme a zajišťujeme dovoz
sadbových brambor a ovocných stromů a keřů.
Do závěru roku přejeme naším členům i ostatním občanům
obou vesnic, aby v pohodě zvládli všechny podzimní práce ve zdraví
a v zimním období nabrali síly do r. 2009.

Miloslav PECINA
velitel sboru

Výbor ČZS Zborovice-Medlov

Pojďte s námi do přírody!
Roháče 2008

Štefan VALIGURSKÝ
starosta sboru

Moravský rybářský
svaz
MO Kroměříž
Dokončením výstavby Dlouhého rybníka a vykoupením
pozemků se Moravský svaz stal majitelem celého areálu Podlavčí, to
znamená vodních ploch a pobřežních parcel. Průjezdu Podlavčím slouží
panelová cesta a polní cesty do Zmol, Troubek a Slížan. Pobřežní
pozemky slouží k obsluze rybochovného zařízení, v žádném případě
nemohou sloužit jako přístupy k soukromým pozemkům, či koňským
nebo motokrosovým projížďkám.
Stav obtokové strouhy Dlouhého rybníka je v současné době
rozježděn zemědělskou technikou a špatně plní svou funkci při deštích.
Uživatelé slížanské cesty by měli zničenou strouhu obnovit.
V době vegetačního klidu v zimních měsících bylo provedeno výchovné
odlesnění části areálu. Částečně byly vysazeny nové stromky.
V současné době jsou spouštěny jednotlivé rybníky,
slovovány a tříděny lovné ryby. Část je vysazována do revíru Morava
13A, část je komorována s tím, že bude použita k dalšímu pěstování.
Hospodářský rok bude zhodnocen až po výlovech všech
chovných rybníků Moravského rybářského svazu MO Kroměříž.

Drah. ŠVEC, MRS MO Kroměříž

Klub českých turistů slaví letos 120 let svého působení. Ve
Zborovicích byl KČT založen 14. 2. 1991. Od té doby členové uskutečnili
hodně túr, jednodenních a vícedenních zájezdů do různých hor, kde
obdivovali krásy přírody, vyšlapali na vrcholy a ušli spousty kilometrů.
I v letošním roce nezahálíme. Skoro každých 14 dní chodíme na túry. Za
návrhy tras je třeba poděkovat turistovi Fr. Hanákovi, který je vždy
s pečlivostí vybere a připraví. Návrhy akcí a tras jsou vyvěšeny na nové
turistické mapě před obecním úřadem. Ještě k ní musíme přidělat
vitrínku; již se na ni pracuje. Mezi větší zájezdy, které jsme podnikli, patří
dvoudenní turistický zájezd do Beskyd a čtyřdenní do Roháčů ve SR. Oba
zájezdy byly pro turisty a jejich přátele bohaté na různé varianty túr,
zdolávání vybraných vrcholů a příjemný pobyt v přírodě. O své činnosti
jsme informovali v knihovně Zborovic, kde nám byla umožněna půlroční
výstava. Děkujeme za pochopení a ochotu vedení knihovny. Poděkování
patří také obecnímu úřadu za finanční dar pro náš klub, který věnujeme
na činnost. Touto cestou bych chtěla pozvat Vás občany mezi nás
– pojďte s námi obdivovat krásy přírody, načerpat v ní nové síly
a relaxovat. Každý jste vítán!
Ludmila BUREŠOVÁ, předsedkyně klubu
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Z činnosti Mysliveckého sdružení
Zborovice-Medlov

Včelaři v našich obcích
Podzim je ve včelařském kalendáři vyhrazen
léčení včelstev proti nebezpečnému onemocnění, které se
jmenuje varoáza. Je to infekční onemocnění včel
způsobené roztočem VARROA DESTRUCTOR. Česky se
jmenuje Kleštík včelí, český název se však nijak zvláště
neujal. Tento roztoč pochází z Indie, kde jsou tamní
včely, narozdíl od evropských, proti němu rezistentní.
V ČR je rozšířen od 70. let 20. století. Napadá především
včelí a trubčí plod, ale i dospělé jedince, které oslabuje
sáním hemolymfy. Včelstvo postupně slábne, líhnou se
včely s nedokonale vyvinutými křídly či menším počtem
nohou. Dochází k výraznému zkrácení délky života včel,
které hynou často během zimy, popřípadě již na podzim.
Na přelomu let 2007-2008 způsobilo toto onemocnění
v ČR ztrátu 120 tisíc včelstev, tj. 1/3 z celkového počtu
včelstev. V našich obcích Zborovicích a Medlově je situace
v současné době díky odpovědnému přístupu včelařů
velmi dobrá.

Ing. Milan NECKAŘ, zborovický včelař

Z činnosti TJ
Sokol Zborovice
Dne 22. října 2008 se v Kulturním domě
v Kroměříži konala „Sokolská akademie“ při příležitosti
oslav 110. výročí založení Sokolské župy hanácké –
informovali jsme v minulém čísle Zpravodaje. Proběhla
zde mnohá sportovní cvičení a předvedeny byly i některé
sletové skladby. Součástí programu byl také koncert
pěveckého sboru Moravan.
Letní měsíce využila jednota na nezbytné
opravy Sokolovny. Na velkém sále a jevišti proběhla
částečná oprava elektroinstalace a výměna stropních
svítidel, a ta bezesporu přispěje ke zlepšení kvality
pořádaných kulturních akcí. Byla také provedena kontrola
a oprava střešních okapů, ryn a svodů dešťové vody. Po
delší době byl obsazen sokolský byt, což by mělo také
přispět k lepší údržbě a ochraně sokolské budovy
a přilehlých prostor.
Ze sportovních činností se na podzim rozbíhá
kroužek stolního tenisu pro ml. žáky a kroužek
badmintonu.
Kdo by měl zájem o tyto sportovní akce, může se
informovat
nebo
přihlásit
na
email.
adrese:
sokol.zborovice@seznam.cz. V současné a dohledné
době bude Sokolovna hlavně pronajímána pro kulturní
akce /koncerty, divadla, plesy/, společenské příležitosti
/soukromé oslavy/ a prodejní akce. Zájemci o pronájem
prostor se můžou informovat na již zmíněné email.
adrese.

TJ Sokol Zborovice

Tak, jako každý rok, tak i letos naplánovalo naše myslivecké
sdružení akce, které se uskuteční během roku. První společnou akcí
sdružení bylo pořádání střelecké soutěže, která se uskutečnila na naší
střelnici ve Zmolách. Dne 28. června se na myslivecké střelnici ve
Zmolách konal již třetí ročník závodu ve střelbě na asfaltové terče „holuby“. Počasí nám všem přálo, a tak to bylo znát i na hojné účasti.
Soutěže se zúčastnila necelá padesátka střelců myslivců z okolních
mysliveckých sdružení, ale i vzdálenějších, kteří se utkali ve třech disciplínách a to ve střelbě
na vysokou věž 20 terčů, loveckém kole 20 terčů a zajíc na průseku 10 terčů. Většina
zúčastněných střelců byla odměněna hodnotnými cenami, které věnovali sponzoři, za což jim
patří velký dík. Během soutěže byly prodávány losy do tomboly, která byla provedena po
skončení soutěže. I zde byly zajímavé ceny, které věnovali sponzoři, členové MS a samotné
MS. Pro soutěžící, diváky a organizátory soutěže bylo připraveno bohaté občerstvení
v podobě srnčího guláše, kotlíku z divočáka a dalších specialit z roštu či udírny. Celá soutěž
proběhla bez jakýchkoliv problémů a již se těšíme na pořádání dalšího ročníku střelecké
soutěže. I když byly po naší obci rozvěšeny plakáty, které zvaly i naše občany zúčastnit se
této akce, tak účast občanů byla velmi malá, je to velká škoda, vždyť podobná akce se v naší
obci nikdy nekonala.
Další naší akcí byl hodový fotbálek. Po loňském navázání spolupráce s místním
sborem dobrovolných hasičů, jsme připravili na hodový pátek (22.srpna) jistě zajímavou akci,
a to fotbalové utkání mezi myslivci a hasiči. I na tuto akci nám přálo počasí a ve slunném
odpoledni proběhlo na místním fotbalovém stadionu toto zajímavé utkání. Utkání se hrálo na
4x15 minut a zajisté nebyla nouze o zajímavé fotbalové okamžiky, které odměňovali diváci,
kteří sledovali toto utkání upřímným potleskem a někdy i smíchem. Celé utkání probíhalo
v duchu probíhajících hodů v naší obci a i aktéři na hřišti k tomu tak přistupovali a nakonec
utkání skončilo spravedlivou remízou, zakončenou společným fotem. O přestávkách i po
utkání všichni účastníci utkání probírali celou společnou akci, při dobrém jídlu z grilu a dobře
vychlazeném pivečku. Všichni se shodli, že příští rok se zde opět setkáme.
6. září byly naplánované v našem MS zkoušky psů – memoriál Jiřího
Bodejčka, pojmenovaný po našem bývalém členu. Bohužel, tyto zkoušky se nemohly
uskutečnit z důvodu malého počtu přihlášených psů ke zkouškám. Byli jsme však požádáni
členy klubu turistů z Kroměříže, zda bychom jim nemohli připravit nějaké pohoštění na naší
chatě U Zajíčka. Této akce se ujali Lukáš a Pavel Dostalíkovi, kteří připravili srnčí guláš a
další občerstvení. Všichni turisté odcházeli z naší chaty spokojeni a moc děkovali, že naše
sdružení bylo ochotno jim to zajistit.
Po loňském navázání spolupráce se sborem dobrovolných hasičů, kdy jsme
připravili branný závod pro děti, tak dne 27. září se uskutečnil druhý ročník tohoto
branného závodu. Start i cíl byl v lese u chaty U Zajíčka. Při slavnostním nástupu zatroubil
náš člen Jaroslav Plšek mladší na borlici slavnostní nástup, který doprovodil i slovy k této
znělce. Všichni zúčastnění s obdivem sledovali jeho jistě zajímavý výkon. Celá trať závodu
byla naplánována po lese, po jednotlivých úsecích byla stanoviště, kde soutěžící prokazovali
zdatnost ve střelbě ze vzduchovky, v uzlování, ve šplhu po laně, znalosti v oblasti zdravotní
přípravy, topografii, požární přípravy a znalosti myslivosti. Po ukončení závodu byla soutěž
vyhodnocena, byly předány diplomy za umístnění a účast, byly předány ceny vítězům
a upomínka všem zúčastněným v podobě balíčku plném sladkostí. Během závodu a také po
něm měli závodníci i pořadatelé možnost bohatého občerstvení v podobě srnčího guláše či
cigára z udírny. Všichni byli se závodem spokojeni, k této spokojenosti nemalou měrou
přispělo jistě i krásné slunné počasí. Poděkování patří našim členům, kteří svou prací přispěli
ke zdárnému průběhu závodu. Jsme přesvědčeni, že v započaté a jistě dobré spolupráci
s místním sborem dobrovolných hasičů budeme pokračovat i v dalších letech.
Na podzim naši členové provádějí přikrmování zvěře, aby v zimním období, když
je dost vysoká sněhová přikrývka zvěř netrpěla. To znamená, že jsme se museli během roku
postarat o dostatečné množství krmení pro tuto zvěř. Vypěstovali jsme si krmnou řepu, která
byla rozvezena do krmných zařízení našeho sdružení po celé honitbě, dále bylo rozvezeno
jaderné krmivo a velké množství usušené lucerky. Ve velké míře při této činnosti patří
poděkování našemu členu M. Jurčíkovi, který se obětavě postaral o dobrou sklizeň všech
plodin.
Do konce kalendářního roku má naše
sdružení naplánovaný společný hon na
drobnou zvěř, který se uskuteční
v měsíci listopadu. V prosinci je
naplánována
štěpánská
natláčka,
která se uskuteční v prostorách
našeho lesa, kde se bude hlavně lovit
zvěř myslivosti škodící. Zároveň
bychom chtěli prostřednictvím tohoto
článku občany požádat, aby v zimním
období, kdy se zvěř v nepříznivých
zimních podmínkách těžce pohybuje,
své čtyřnohé miláčky nenechali volně
pobíhat a také svým chováním přispěli ke klidnému přežití zvěře v tomto období.
O aktuálním dění v našem sdružení se můžete také dozvědět i na webových
stránkách http://www.mszborovicemedlov.wz.cz, kde je i sekce s fotografiemi.
Myslivosti zdar!

Lukáš a Pavel Dostalíkovi, členové MS
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Vnitřní prostory kostela sv. Bartoloměje
ve Zborovicích nově vymalovány
Drazí bratři a sestry, drazí spoluobčané!
Od konce měsíce dubna již opět po delší nemoci spravuji
farnost Zborovice. Ostatní farnosti Litenčice a Hoštice byly přesunuty pod
duchovní zprávu ve Zdounkách, kde k 1. 7. 2008 nastoupil nový kaplan.
O letních prázdninách jsme se ve Zborovicích pustili do
náročné vnitřní opravy kostela sv. Bartoloměje. Nejprve se
kompletně vyměňovala elektrická elektroinstalace. Staré elektrické
rozvody již nevyhovovaly předepsaným normám a protipožárním
předpisům. Oprava byla trochu komplikovaná i tím, že vnitřkem kostela
nebylo možné sekat drážky pro kabely a vše se muselo vést vnějším
pláštěm kostela. Uvnitř jsou boční oltáře a stěny zdobeny umělým
mramorem, a ten se nesměl poškodit. Zároveň s novou elektroinstalací se
do zdí zabudovaly i rozvody na případné nové ozvučení kostela, aby se už
potom nemuselo nic sekat.
Velký dík patří všem brigádníkům z farnosti, kteří jakýmkoliv
způsobem při opravách pomáhali. Velmi náročná práce připadla na ty,
kteří pomáhali stavět lešení. Samotné stavění lešení trvalo 4 dny,
rozložení se stihlo za 1 den.
Rekonstrukce vnitřního prostoru farního kostela byla
nakonec završena novou výmalbou. Výmalbu provedla firma Libor
Endlicher z Kroměříže. O namáhavou práci se celé dva měsíce také
staraly ženy z farnosti, které se vždy každou sobotu sešly na úklid
a nachystaly kostel na nedělní bohoslužbu. Patří jim za jejich obětavou
pomoc velký dík. Před hodovou mší svatou na svátek sv. Bartoloměje se
stihla ještě i uklidit sakristie a dát tam nová podlahová krytina.
Náklady na opravy překročí letos 500 tisíc Kč. Z části budou
pokryty sbírkami věřících, dotací Zlínského kraje a darem z obecního
rozpočtu Zborovic.

Oddíl kopané
S hodnocením našich výsledků za
předcházející sezonu 2007-2008 musíme nejdříve
začít u družstva mužů. Mužům se dařilo již
v soutěžním ročníku 2006-07 v I.B třídě, kdy od
začátku soutěže podávali kvalitní výkony a byli
neustále v těsném odstupu za vedoucím celkem
z Podkopné Lhoty. V závěru soutěže však dvakrát
zbytečně ztratili body v domácím prostředí
a připravili se tak o možnost bojovat o vítězství
v soutěži. V závěrečných zápasech ovšem znovu
podali dobré výkony a umístili se na konečném
druhém místě. Už tento výsledek byl nejlepším
umístěním v této soutěži od postupu v roce 1999
a k tomu ještě nám byla nabídnuta možnost
postupu do I.A třídy jako nejlepšímu druhému
celku ze všech třech skupin I.B třídy. Po
důkladném zvážení nabídky na postup do I.A
třídy jsme se rozhodli ji přijmout. Kádr mužstva
pod vedením trenéra Radima Husovského se
v letní přestávce doplnil a rozšířil o nové hráče
tak, aby zvládl utkání ve vyšší soutěži. Hned od
začátku soutěže podávali hráči kvalitní výkony
a dařilo se jim i výsledkově. Stejně tak vzrostl
divácký zájem o předváděnou kopanou
a návštěvy se na domácích utkáních zvedly.
Derby s Kvasicemi pak zhlédlo na 300 diváků.
Poté se nám potvrdilo, že rozhodnutí postoupit
do I.A třídy bylo správným rozhodnutím, neboť
mužstvo získalo novou motivaci - uspět ve vyšší
soutěži. Výrazně jsme zaváhali jen ve druhém
kole na hřišti Újezdce, porážkou 0:3. Těžili jsme
z domácího prostředí, kde jsme ztratili jen dva
body za jednu remízu. Úspěšnost na hřištích
soupeřů byla padesátiprocentní. Ze šesti utkání
jsme zvítězili třikrát. Tyto výsledky nás v závěru
podzimní části vynesli na první místo v tabulce

Díky tomu, že jsme ve farnosti dokázali spoustu věcí udělat v rámci
brigád, bude možné letos finančně pokrýt jak elektroinstalaci, tak i vnitřní
výmalbu kostela.
Od začátku školního roku v naší farnosti také již
probíhají různé pastorační aktivity.
Po dlouhé době začala ve Zborovicích od poloviny září příprava na svátost
biřmování. Zatím máme kolem 15 zájemců. Zájemci o přijetí této svátosti
musejí dosáhnout k datu biřmování minimálně 15 let (nejpozději v květnu
2009), být pokřtěni a přistupovat ke svátosti smíření a svatému přijímání.
Pokud se najdou i zájemci, kteří ještě nebyli jako děti u prvního svatého
přijímání a svaté zpovědi, je možné je zároveň připravit i k těmto
svátostem. Vrchní věková hranice u biřmování není stanovena
(v Holešově jsem měl nejstarší farnici, která přistoupila ke svátosti
biřmování v roce 2002 ve věku 78 let) .
Svátost biřmování se uděluje mladým lidem na prahu
dospělého věku, aby se v síle Ducha Svatého stali také dospělými ve
svém svědectví o Kristu. Mají vědět, komu uvěřili, aby byli schopni
vysvětlit, obhájit i životem dosvědčit, co to znamená být křesťanem
a žít v důvěrném přátelství s Bohem.
Od 15. září se také ve škole vyučují děti náboženství. Ze všech
tříd je jich kolem třiceti. V první a druhé třídě jsou zároveň tři
nepokřtěné děti, které se v rámci hodin náboženství připraví na přijetí
svátosti křtu.
Závěrem bych chtěl ještě jednou všem farníkům
i spoluobčanům poděkovat za obětavou pomoc při opravách kostela
a popřát Všem pokojné prožití blížícího se adventu.
S pozdravem a přáním Božího požehnání

soutěže s náskokem dvou bodů na druhého
v pořadí, Kvasice. Takové umístění od nováčka
soutěže asi nikdo nečekal a proto byli všichni
zvědaví, jak si povede v jarní části soutěže.
Zimní příprava byla doplněna turnajem
s kvalitními týmy na umělé trávě v Morkovicích.
Tam se herně ani výsledkově nedařilo a když
ještě skončil u mužstva trenér, nastaly obavy, jak
dopadne jarní část. Těsně před zahájením jarních
utkání převzal funkci trenéra Jan Páník, který se
postupně seznamoval s novým mužstvem. Hned
od prvních utkání předváděli hráči zodpovědnou
hru založenou na kvalitní obraně a proměňování
vypracovaných šancí a v domácím prostředí
pokračovali ve vítězné sérii. Na hřištích soupeřů
se nám rovněž dařilo, ale i když jsme nevítězili,
dokázali jsme neprohrát a odvézt si tak vždy
cenný bod za remízu. Hráči zvládli důležitá
a těžká utkání s našimi pronásledovateli v tabulce
a proto jsme se neustále drželi na prvním místě.
Jelikož byla velmi soutěž vyrovnaná, ztráceli
i naši soupeři. Po hladkém a výrazném vítězství
u posledních Hradčovič, jsme tři kola před
koncem soutěže mohli v případě vítězství
v Březolupech slavit vítězství v soutěži. Tam se
mužstvu nedařilo a podruhé v jarní části prohrálo
nejtěsnějším rozdílem. Možnost slavit vítězství
v soutěži si hráči zřejmě nechali do domácího
prostředí. V předposledním kole soutěže jim
stačila remíza s nebezpečným celkem Prakšic
k celkovému vítězství. Šanci vyhrát soutěž před
domácími diváky využili a po výhře 3:0 mohli
všichni společně slavit historický úspěch
zborovské kopané, vítězství v I.A třídě s možností
postupu do krajského přeboru.
Po oslavách postupu se znova po roce
řešila situace o možnosti postupu, tentokrát
do
krajského přeboru. Po zvážení všech
okolností se vedení TJ rozhodlo postup mužů

Váš farář P.ThDr. Josef VYSLOUŽIL, PhD.

podpořit.

Stávající
generace vlastních
odchovanců si kvalitními výkony vybojovala
vítězství v I.A třídě a bylo by škoda, kdyby si
nezkusila zahrát s nejlepšími týmy našeho kraje.
My věříme, že se kluci v nové soutěži nezaleknou
zvučných soupeřů a budou bojovat o co nejlepší
výsledky, tak jak jsme u nich zvyklí z posledních
sezon.
Naše mládežnická družstva nedosáhla
v sezoně 2007-08 výraznějších úspěchů, ale
přesto předvedla některé dobré výkony
v okresních přeborech. Naši mládežnickou
kopanou reprezentují tři družstva: dorost, starší
a mladší žáci.
Po vítězství našeho družstva mladších žáků
v okresním přeboru v sezoně 2006-07 pod
vedením trenérů Bartoše a Chytrého, došlo
k přechodu některých hráčů do starší kategorie
anebo
hostování
do
vyšších
klubů.
V nastávajícím soutěžním ročníku 2007-08 rovněž
došlo v této kategorii ke změně hracího systému.
Tato kategorie z důvodu nedostatku mládeže
začala nový ročník hrát pouze s osmi hráči v poli
a polovině hřiště, jako přípravky. Tuto možnost
uvítali i v našem oddíle. Nově sestavené družstvo
se na konci soutěže umístilo na pátém místě.
Starší žáci pod vedením trenéra Libora Králíka
střídali lepší výsledky se slabšími a ve skupině
B okresního přeboru se umístili na třetím místě.
Nejhůře dopadlo dle umístění družstvo dorostu,
které pod vedením trenérů A. Gazdy a R. Kunce
skončilo v tabulce okresního přeboru dorostu na
předposledním 13. místě.
V nastávajícím
soutěžním
ročníku
fotbalových soutěží přejeme našim družstvům co
nejlepší výsledky a příznivcům pěkné fotbalové
zážitky.

Radovan KUNC
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První soustředění
školního sboru Zborováček
I v letošním školním roce nabízí zborovická škola žákům 2.-9. třídy možnost
navštěvovat nepovinný předmět Sborový zpěv, který je do vzdělávacích programů ZŠ
Zborovice začleněn již potřetí. Tuto možnost letos využilo celkem 36 žáků, což není zrovna
málo! Proto se vedle hlavního sboru vyučuje také přípravný pěvecký sbor pro nově
přihlášené děti. Zkoušky obou těchto skupin po 18 žácích máme pravidelně každé čtvrteční
odpoledne.
Za poměrně krátkou dobu svého trvání (od října 2006) Dětský pěvecký sbor
ZBOROVÁČEK pravidelně reprezentuje školu a obec na kulturních akcích a veřejných
koncertech vždy v průběhu celého roku. Dohromady máme za sebou téměř 20 vystoupení
různého charakteru a v repertoáru něco málo přes 50 skladeb a písniček.
V říjnu se nám povedlo uskutečnit oficiálně první vícedenní soustředění mimo
Zborovice. Celkem 21 členů se za doprovodu 3 učitelů vydalo na tři dny do Hipocentra
v Koryčanech, kde jsme kromě zpívání soutěžili v hudebních disciplínách, sportovali
a načerpali energii pro nadcházející období. Celý program byl připraven tak, aby se nikdo
nenudil a přivezl si kromě nových notiček
a zážitků také drobné dárky, diplomy
a upomínkové předměty. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří svým dětem umožnili
zúčastnit se a také zajistili hladký průběh při dopravě do spádových obcí. Výrazné finanční
injekce se nám dostalo od sdružení rodičů a přátel školy KLAPKA, o.s., kterému moc
děkujeme za podporu. Pokud se má sbor dále někam ubírat, plánovat účast na soutěžích,
přehlídkách a další soustředění, potřebuje finanční zázemí, které samozřejmě nemůže
obstarat škola samotná. Proto je jakákoliv pomoc ze strany našich příznivců vítána.
V neposlední řadě bych rád poděkoval p. řed. M. Hanákové, p. ekonomce J. Husovské
a kolegyním M. Shromáždilové a R. Pohunkové za bezproblémovou přípravu a organizaci
této akce a vůbec celkovou přízeň všech těch, kteří nám v činnosti pomáhají.
V současnosti se připravujeme už na adventní a vánoční vystoupení, na konci
listopadu se na nás můžete přijít podívat, když se bude ve Zborovicích rozsvěcovat vánoční
strom.
11. 12. 2008 Vánoční jarmark v ZŠ
Z dalších akcí:

26. 12. 2008 Vánoční koncert u jesliček v kostele

BLAHOPŘEJEME

Podrobnější informace naleznete na plakátech akcí a na webových stránkách sboru

www.smart-web.cz/sbor
Jiří JABLUNKA, sbormistr DPS Zborováček

Ohlédnutí za zborovickými hody
„Pominula žeň a dokonalo se léto“ – těmito slovy se každým rokem už po mnoho let
slaví ve Zborovicích hody. Jimi skutečně končí léto a nastupuje svou vládu podzim.
Víme, že hody jsou v obci slaveny v den svátku patrona, tj. ochránce a přímluvce,
jemuž je zasvěcen místní kostel. Zde ve Zborovicích předkové zvolili za ochránce svého kostela
Kristova apoštola Bartoloměje /Natanaela/. Byl jedním ze 12 Ježíšových učedníků, které si Pán
vyvolil, aby byli s ním, aby je posílal kázat. Oni pak vyšli, všude kázali a Pán byl s nimi.
Jako i jiní apoštolové, i Bartoloměj splnil příkaz svého Pána. Opustil Palestinu a obrátil se
k pohanům. Vykonal 6 těžkých namáhavých misijních cest. Nejprve odešel do Egypta a tam kázal
Kristovo evangelium. Odtud se plavil po Rudém moři do Jižní Arabie. Přinesl tam aramejsky psané
Matoušovo evangelium a podle něho konal svá misijní kázání. Odtud se odebral až k Suezské šíji,
po ní přešel ke břehům Středozemního moře a plul lodí k Maloasijským břehům. Odtud šel zase
pěšky do nitra Malé Asie. I tam rozvinul svou bohatou misijní práci. Odtud přešel k Černému
moři, kde se setkal s apoštolem Ondřejem a nějaký čas pracovali spolu na díle Kristova
evangelia. Potom se rozloučili a Bartoloměj obrátil své kroky k východu, k území obývaném
národem Arménů. Arméni tehdy tvořili veliký samostatný stát. Zde pobyl Bartoloměj více let,
založil mnoho křesťanských obcí, takže Arméni ho nazývají „apoštolem Arménů“. Jeho misijní
práce však zde nekončila. Šel dále do krajin při jižních březích Kaspického moře. Dále na východ
pak už nešel. Vrátil se zpět do Arménie a šířil tam křesťanství až do své mučednické smrti.
Pohané v Arménii s ním krutě naložili. Zaživa z něho stáhli kůži a pak ho sťali. Na kostelních
obrazech ho vidíme s velkým nožem v pravé ruce a přes levou ruku má přehozenou kůži.
Zemřel pro víru v Krista mučednickou smrtí jako i jiní apoštolové. Byl věrný svému Pánu
a plnil jeho příkaz až do konce svého života. Tak draze bylo zaplaceno křesťanství ve svých
počátcích – a dnes se ho lidé tak lehce zbavují.
ThMgr. Olga MEDKOVÁ, farářka Církve čsl. husitské
A ještě jedno malé ohlédnutí… Každý rok bývá dobrým zvykem, že k slavnostní hodové mši
svaté ve zborovickém kostele sv. Bartoloměje přispěje Smíšený chrámový sbor dospělých. Vzhledem
k letním úpravám interiéru kostela ale neměli čas ani prostor na zkoušení, a tak se toho ujala mladší
generace zpěváků. Radka Cvoligová spolu s Jiřím Jablunkou zazpívali skladby „Buď světlem nám“
a „Svou pšenicí mě nasytíš“. Jejich vystoupení mělo překvapivý úspěch i vzhledem k poněkud
modernějšímu provedení, na které farníci ve Zborovicích zatím ještě zvyklí moc nejsou…
AM, JJ

„Kdysi jste si prstýnky dali
a už je to pár let.
Věrnou lásku jste si slibovali
a ten slib nikdy nevzali jste zpět.
Tak jako kdysi, tak i dnes Vám
v srdcích zvony znějí
a spolu s námi štěstí, lásku
k Vašemu výročí Vám přejí…“
Dne 25. října 2008
oslavili 50 let
společného života
manželé
Ludmila a Josef
JABLUNKOVI.
K zlaté svatbě jim přišli spolu s celou
rodinou popřát hodně zdraví, radosti
a životního optimismu do dalších let
i zástupci občansko-sociální
komise OÚ Zborovice
p. Pavel Badanko a p. Marie Žalčíková.
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ZP R Á V I Č K Y

V anketě „Nejúspěšnější
sportovec města Kroměříž“
byla nominována Eva
Šutová. Byla také nejlepší
v celostátním finále
sportovních škol v silovém
čtyřboji: hod 3kg
medicinbalem, šplh na tyči
do 4,5m, trojskok snožmo
z místa a sedy-lehy po dobu
jedné minuty. Je členkou
fotbalového družstva
Policejní školy v Holešově,
které zvítězilo v krajském
kole v minikopané děvčat.


Členové Tanečního klubu
Gradace Barbora
Kocmanová s partnerem
Tomášem Mikuličkou
vybojovali na mistrovství ČR
v Ostravě třetí místo a získali
titul „Druzí vicemistři ČR ve
standardních tancích
pro rok 2008“.


Při pořádání kulturních akcí
ve Zborovicích se osvědčuje
předprodej vstupenek
v místní knihovně.
Před koncertem P. Nováka
si zájemci zajistili celou
stovku vstupenek
v předprodeji.


Knihovna ve Zborovicích
připravuje pro své čtenáře
nové webové stránky
a katalog všech knih,
které jsou v knihovně
dostupné. Obojí by se mělo
podařit stihnout ještě do
konce kalendářního roku.

Modeláři
Modelářský kroužek má 8 členů, z toho 2 dojíždějí
z Hulína. Členové kroužku létají s radiem řízenými modely.
V červenci se obě organizace Chropyně a Kroměříž zúčastnili
akce na hřišti u Troubek, kde byla i ultralight letadla. Na
mistrovství republiky se nominoval M. Trávníček vítězstvím
v soutěži žáků Zlínského kraje.
V červenci si členové kroužku udělali třídenní výlet do
Znojma. Tam si zalétali na Modelcity Znojmo, což je největší
modelářské letiště ve střední Evropě (viz fotografie).
Teď si v kroužku staví polomaketu bombardéru B 29 z II.světové války. Jedná se o letadlo,
které neslo atomovou bombu.
Stanislav TRÁVNÍČEK

Z KRONIKY OBCE
František Dohnal /1848-1882/
podporoval u žáků zájem o
hospodářství, založil školní kroniku
a v r.1879 za přispění faráře T.
Lásky školní knihovnu.

František Popelka /1905-1924/
nadučitel, později ředitel školy.
Zasadil se o pravidelnou docházku
dětí do vyučování, aby v sezónní
práce nechodily místo do školy
pracovat na velkostatek. Dal
František X. Kedrutek /1862- podnět k založení měšťanské školy,
1875 a 1882-1904/. Z rodiny
staral se o vybavení kabinetů.
Kedrutkových působili na škole tři
Působil při zakládání Církve
učitelé, i otec a děd F.X.Kedrutka.
československé. Zasadil se
Pěstoval hudbu, hlavně chrámovou, o vybudování domu pro učitele.
založil pěvecký sbor, který
Později žil v Olomouci
vystupoval i v jiných kostelech
a dožil se vysokého věku.
okresu. Ve výchově mládeže
zdůrazňoval hlavně stránku
Josef Knos /1906-1919/ pracoval
náboženskou a mravní.
v Sokole, osvětové komisi, spolku
Záložna, v hasičském sboru. Byl ve
Adolf Adámek /1887-1909/ byl
Zborovicích velmi vážený, jeho
v roce 1894 spoluzakladatelem
pohřeb se konal ze Sokolovny.
Sokola, kde byl i náčelníkem.Ve
spolku Záložna byl účetním.
František Miller /1915-1932/
zdejší rodák syn malíře. Psal tři
František Urbášek /1896-1905/
roky obecní kroniku.
byl náčelníkem ve Sboru
dobrovolných hasičů, který
Magda Kleinová působila
spoluzakládal.
na škole 37 roků /1887 – 1924/.

Zveme Vás…

V první obecní kronice jsou uvedeni
učitelé, kteří působili na zdejší škole
koncem 19. a začátkem 20. století
a významně se zasloužili o kulturní,
společenský a sportovní život v obci.

ZPRAVODAJ

AM

obcí Zborovice a Medlov

číslo 13, listopad 2008
bezplatná tiskovina
________________________________
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Příští číslo vyjde v období březen-duben 2009.

Vánoční jarmark
a den otevřených dveří

Své příspěvky včetně fotografií do dalšího
zpravodaje zasílejte v průběhu dalšího období
(prosinec-březen) elektronickou poštou na:
zpravodaj-zborovice@email.cz
nebo odevzdávejte na OÚ Zborovice či do knihovny
(nejlépe již upravené na PC v elektronické
podobě – disketa, CD…).

čtvrtek 11. prosince 2008

Za Vaši spolupráci předem děkujeme!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZBOROVICE
Vás zve na

