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Zahrádkáři 

KČT Zborovice 
 Nový kněz  Osmisměrka  Tiráž 

Podzim je tady
a s ním i další vydání
Zpravodaje, který
pro Vás připravili
členové
Školské
a kulturní komise
spolu s dalšími - ať
už pravidelnými či
nepravidelnými redaktory. Elektronická
barevná podoba je
opět ke stažení na
webu obce a s ní
i další fotografie…

 Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s děním v našich
obcích za poslední období.
V měsících květnu a červnu proběhlo na budově obecního úřadu
tepelně technické zabezpečení. Byla provedena výměna oken,
zateplení celého obvodu budovy 14 cm silným polystyrénem,
střecha budovy byla rovněž zateplena a položena nová krytina. Celý
obvod budovy byl opatřen novou fasádou.
V letních měsících byla v Medlově dokončena oprava kanalizačních
žlabů a položen nový živičný povrch. Při této akci byly opraveny
propustky a autobusová zastávka.
Nejnáročnější akcí v letošním roce bylo bezesporu „Zateplení
Základní školy Zborovice“. Při této akci byla vyměněna všechna okna
a celý obvod budov byl zateplen 14 cm silným polystyrénem
a opatřen novou fasádou. Střechy budov byly opraveny a zatepleny
v minulých letech. Využívám této příležitosti a děkuji všem, kteří
přispěli svou prací k tomu, že jsme mohli 2. září 2013 slavnostně
zahájit vyučování ve zrekonstruovaných budovách základní školy.
Souběžně se zateplováním ZŠ probíhala rekonstrukce části chodníku
v ul. Sokolské od sokolovny po křižovatku ul. Sokolské a Sportovní.
V současné době probíhají terénní úpravy.
V průběhu měsíce června byla provedena oprava části ulice
Lesní (k nemovitosti p. Nováka) a zpevnění prostranství.
Byla provedena oprava cesty k moštárně, byly vyspraveny
nerovnosti a celý povrch opraven tryskovou metodou.
Během září bylo pracovníky obecního úřadu provedeno
odkanalizování srážkové vody od budovy mateřské školy.
V současné době probíhá statické zabezpečení hřbitovní zdi na
nejkritičtějších místech, postupně bude zajištěna celá.

„Nová“ šk ola v podzimním čase

Obecní úřad s hasičskou zbrojnicí

Co plánujeme na příští období:
Byla podána žádost na dotaci na akci „Zborovice,
kanalizace II. etapa“. Touto akcí bude zajištěno odkanalizování
obou obcí do ČOV Zborovice.
V současné době probíhá příprava projektu k podání
žádosti na OPŽP na akci „Zateplení MŠ a Zdravotního
střediska Zborovice“. Rovněž je zpracován projekt na
rekonstrukci sociálního zařízení v budově sokolovny, tuto akci
bychom chtěli uskutečnit v zimních měsících.
Připravujeme také opravu místní komunikace Hřbitovní od
parkoviště u hřbitova po nemovitost p. Barnetové. Pokud
dovolí počasí, rádi bychom realizovali akci ještě v letošním
roce. V opačném případě začátkem roku 2014.
V zimních měsících připravíme projekt na opravu
místních komunikací Za Nádražím I. a II.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví
a spokojenosti v následujícím období.
Jaromír K unc, starosta obce
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 Nové víceúčelové hřiště
V září bylo předáno do
užívání víceúčelové hřiště
Tělovýchovné jednoty Pilana
Zborovice na Sokolské ulici.
Sportovní vyžití na něm
najdou členové TJ, žáci
mateřské a základní školy
a občané obce. Hřiště nabízí
možnost
hraní
tenisu,
volejbalu, basketbalu a malé
kopané. Náklady na vybudování hřiště byly pokryty
přidělenou dotací z MŠMT
na základě podané žádosti
TJ.
Radovan K unc
předseda TJ Pilana Zborovice

Kultura v obci 
Vážení spoluobčané, dovolte mi na tomto místě, abych
Vás informoval o kulturních a společenských akcích, které
Školská a kulturní komise OÚ Zborovice připravila k obohacení
společenského a kulturního života. Pro lepší přehlednost
uvedu jako seznam:
 pátek 22. listopadu 2013 Zdeněk Junák
alias praporčík Ambrož vypravuje…
Veselé povídání o hereckém životě, kamarádech
z filmů a seriálů (Četnické humoresky) s písničkami

 sobota 30. listopadu 2013
Rozsvícení vánočního stromu s již tradičním jarmark em
 pondělí 16. prosince 2013
Vánoční koncert se Spirituál k vintetem
 neděle 26. ledna 2014
Loutk ové divadelní představení pro
děti „O princezně Rozmařilce“
 neděle 9. února 2014 Karneval pro děti
„Klaun Pepíno“
Tentokrát na téma klauni, šašci…

 70 let SDH Medlov
V dubnu se konala soutěže „O Pohár starosty Obce“.
Této soutěže se účastnilo 15 družstev mužů a 6 družstev žen.
První místo v obou kategoriích obsadil závodníci ze Zahnašovic.
Jednalo se o velmi vydařenou akci a přálo nám i pěkné počasí.
V květnu jsme uctili památku obětí obou světových válek
slavnostním kladením věnců na pomník.
Dne 24. srpna slaví svátek Bartoloměj, jemuž je zasvěcena
medlovská kaplička. K té příležitosti se zde konaly 17. a 18. srpna
2013 nejen hody, ale i oslavy k 70. výročí založení sboru. V sobotu
před druhou hodinou se začaly sjíždět hasičské vozy okolních
vesnic do areálu TJ Medlov, kde nejprve proběhla schůze, na níž
starosta obce předal starostovi sboru hasičský prapor.
Následovala ukázka stříkaček. K vidění byla koňka, CAS 32
(Tatra 148), CAS 25 (Škoda 706) nebo třeba CAS 20 (Tatra 815).
Historické stříkačky a pěkné počasí přilákaly velké i malé diváky.
Sobotní sportovní odpoledne se pozvolna přehouplo k večeru,
kdy se od osmi hodin Medlovem rozléhaly písně skupiny Dorádo
a započala hodová zábava, jež trvala do brzkého rána. V neděli
v osm hodin ráno se konala mše svatá, při níž byl posvěcen nový
hasičský prapor. Slavnostní atmosféru podpořili zástupci
z okolních hasičských sborů se svými prapory a drželi po celou mši
čestnou stráž. Po mši se lidé v průvodu přesunuli do areálu TJ
Medlov. Zde k poslechu i tanci hrála Zdounečanka.
Poslední srpnovou sobotu uspořádal místní SDH soutěž
„O Medlovského žabáka“, letos již pošestnácté. Opět vyšlo krásné
počasí, které přímo vyzývalo ke sportování. Soutěže se zúčastnilo
28 družstev. V kategorii mužů zvítězili Zahnašovice, první post
v kategorii žen obsadily opět Zahnašovice a nejlepšími starými
pány se stalo družstvo Sací tým.

ŠKK se snaží připravovat program pro široké obecenstvo
tak, aby si každý přišel během roku na své. Přivítali bychom ale
i další návrhy a nápady. Vzhledem k tomu, že se technický stav
sokolovny zlepšuje, můžeme se časem zkusit pustit i do
náročnějších programů. V současné době se připravuje
rekonstrukce WC a vybudování nového baru. Již na vánoční
koncert se budeme moci posadit do nových židlí, kterých
bude pořízeno 200 ks. Také úprava malého přísálí pro možnost
pořádání rodinných oslav, kde bude během listopadu
vybudována zcela nová kuchyňka a separátní vytápění,
přispěje k širšímu využití objektu. V těchto dnech začnou
přísálí pravidelně využívat šachisté TJ Pilana Zborovice. Na
příští rok pak plánujeme vylepšení osvětlení jeviště. Další
informace včetně ceníku pronájmů najdete na obecním webu.
Těšíme se na setkávání s vámi!
Lumír Cheryn
předseda ŠKK
Nyní již připravujeme akci nejen pro děti – Světluškový
průvod, který se letos bude konat 8. listopadu 2013 a tímto
všechny srdečně zveme. 29. listopadu 2013 proběhne výroční
schůze a 6. prosince Mikulášský průvod.
Jedná se o poslední zpravodaj v tomto roce, proto
bychom rádi popřáli našim spoluobčanům pěkné poslední
měsíce v roce 2013 a hlavně zdraví a spokojenost do roku
2014. 
Zdeněk Bršlica, starosta SDH Medlov
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 ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTOU OBCE 
Tímto vydáním pokračujeme v sérii rozhovorů o představitelích
obce a jednotlivých zastupitelích. Na podzim 2012 jsme
vyzpovídali starostu obce a letos si deváťáci vzali na paškál
místostarostu MUDr. Vladimíra Řezáče. Práci reportérky si
aktivně vyzkoušela Adéla Chytilová, na přípravě všetečných
otázek se podíleli všichni žáci mediální výchovy pod vedením
Mgr. Jany Kloudové. Z reportáže se dozvíte něco ze soukromí
našeho místostarosty, zajímavosti z práce, jak vypadá jeho běžný
den i jaké má plány do budoucna…
 Jak é jsou Vaše vzpomínk y na šk olní období?
„Vzpomínám si, že do školy jsem moc rád nechodil. Spíše než učení
a psaní úkolů mě bavilo jezdit na kole, podnikat různá
dobrodružství s kamarády a mou mladší sestrou. Z celého
školního roku jsem se nejvíc těšil na prázdniny. Učení mě začalo
bavit až na gymnáziu. Až tam jsem zažil okouzlení novým
poznáním. Začaly mě bavit jazyky a přírodní vědy.“
 Jak se Vám líbí naše „nová“ budova šk oly?
„Budova školy po rekonstrukci a zateplení je moc pěkná. Jsem rád,
že jsem mohl být členem zastupitelstva obce, kterému se podařilo
získat dotaci. Budova nyní důstojně reprezentuje naši obec. Obec
bez školy by nebyla obcí.“
 Byl jste se podívat na slavnostní zahájení šk ol. rok u?
„Nebyl, v tu dobu jsem operoval.“
 A přijdete si prohlédnout naši výstavu Jablk o - Plody
podzimu 2013 (16. 10. 2013 v odpoledních hodinách)?
„Výstavu si nenechám ujít. Sám jsem zahrádkář-amatér.“
 Jak Vás vnímají Vaši přátelé mimo práci? Jak o
k amaráda nebo lék aře?
„Myslím si, že spíše jako kamaráda. I když mnozí mí přátelé byli
nejprve mými pacienty.“
 K dy jste se rozhodl pro lék ařsk ý obor chirurgii?
„Po maturitě jsem se na lékařskou fakultu nedostal. Šel jsem
pracovat jako sanitář do nemocnice v Bruntále. Tam jsem se
dostal na chirurgii. Poprvé jsem se dostal na operační sál.
Práce chirurgů mě naprosto uchvátila. Byl jsem naprosto
fascinován. Rozhodl jsem se, že budu také chirurgem. Učil jsem se,
pracoval a znova se učil. Další rok jsem se na lékařskou fakultu
dostal. Od prvního dne jsem věděl, jaký obor je ten ,můj´.“

 Jak vypadá Váš běžný den?
550 budíček
600 procházka se psem
a nakrmení domácích zvířat
620 snídaně
630 cesta do práce
645 probrání dokumentace pacientů
na oddělení a seznámení se
s pacienty, kteří přišli v noci
700 – 730 vizita
730 schůzka s primáře.
750 rentgenová vizita
815 vizita na ARO
830 – 1230 operace
1230 oběd
1300 odpolední vizita
1330 převazy a práce na oddělení
1530 (někdy) cesta domů
1600 práce na obecním úřadě
1700 věnování se rodině a práce doma, sport
2100 – 2300 studium, čtení, sledování filmů
 S k ým trávíte volný čas? Jak é jsou Vaše koníčk y
a zájmy?
„Snažím se trávit volný čas se svou ženou a dětmi. Víte, že mám
ještě malou dceru, která vyžaduje velkou pozornost. Vždy mě
potěší setkání s přáteli. Rád fotografuji, zajímá mě
zahrádkářství a chov domácích zvířat. Baví mě pěší turistika
a cyklistika. Rád cestuji autem do ciziny i u nás. Zajímá mě
výtvarné umění, architektura, vážná hudba i vývoj automobilů.
Obdivuji také filmové umění.“
 Jak é máte plány do budoucna?
„Chtěl bych dobře vychovat nejmladší dceru, přál bych si, aby
si starší dcera Klárka dobře vybrala vysokou školu, aby se
Honzovi dařilo na vysoké škole pořád stejně dobře a úspěšně ji
dokončil.
Aby moje žena měla se mnou trpělivost, když jsem unavený
z práce a nemluvím, nebo jsem podrážděný. Přeju si, abych stíhal
sledovat vývoj mého oboru a léčit dobře lidi. Přál bych si, aby
všichni mí blízcí byli zdraví.“
Děk ujeme za rozhovor!

 Ohlédnutí za včelařským rokem
Včelaři ze Zborovic a Medlova se letos
potýkali s nepřízní počasí. Chladné a deštivé
měsíce květen a červen se významně
podepsaly na nízké medné snůšce. Také
chov nových matek se nedařil. Včelstva se
však nerojila, počet včelstev v obci se dal
spočítat na prstech jedné ruky.
O prázdninách se počasí umoudřilo, byla
snůška z lípy a později i medovicová, med
byl velmi tmavý. Snůška trvala téměř do
poloviny srpna. V průměru naši včelaři

vymetali 20-30 kg medu z jednoho
včelstva, tzn. asi poloviční množství oproti
loňskému roku.
Hlavní je však to, že v důsledku
systematické léčby varroózy máme
včelstva zdravá, neohrožuje nás ani mor
včelího plodu. Nyní je důležité, aby dobře
nakrmená včelstva ve zdraví dobře
přezimovala.
V našich obcích včelaří 16 včelařů se
153 včelstvy.
Milan Neckař



Mladé včelařky Žofie a Ema Neckařovy
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 Škola jako nová
Školní rok 2013/2014 jsme 2. září 2013 zahájili
velmi slavnostně, neboť nám byla po
nepřetržitých prázdninových stavebních pracích
předána k užívání krásně opravená školní budova.
Potřebná a vytoužená rekonstrukce obvodového
pláště a výměna oken přišla po 29 letech –
budova nově postavené přístavby se slavnostně
otevírala v září 1984. Zborovice mohou být pyšné, opět je radost se kolem
školy procházet nebo projíždět, je radost do tak pěkné školy jít. Poděkování
patří zejména zřizovateli, Obci Zborovice v čele s panem starostou
Jaromírem Kuncem, rovněž dalším zastupitelům obce, kteří rozhodli
o uskutečnění více než 6,5 miliónové investice (přes polovinu financí má být
uhrazeno ze státní dotace). Nesmíme zapomenout poděkovat všem blízkým
sousedům, neboť museli prokázat hodně trpělivosti se stavebním ruchem
a dalšími průvodními problémy, např. s polystyrenovým sněžením. Spolupráce
s dodavatelem stavby Rovinou, a. s., Hulín, byla perfektní. Velký podíl na
úspěchu díla má pan Radovan Kunc, který stavbu dozoroval.
I když v posledním srpnovém – tzv. přípravném týdnu – přišli učitelé po
dovolené na zaprášené staveniště, díky obrovskému nasazení
nepedagogických zaměstnanců a také pomoci pedagogů ve finále měli žáci již
první školní den školu jako ze škatulky. O průběhu rekonstrukce byli občané
pravidelně informováni obrazem – fotografiemi ve veřejné vývěsce na návsi
a ve fotogalerii školního webu (foto Jiří Jablunka), naštěstí méně pravidelně
falešnými poplašnými zprávami typu „nové parapety ve škole jsou všechny
křivé“ (autor neznámý). To, že se na školu „usmálo štěstí“, všechny
zainteresované nesmírně těší.
Radostný je i pohled na další místa ve Zborovicích, opravený obecní úřad,
obnovené hřiště u sokolovny, radost je projíždět Medlovem. Je tak dobře, že
naše obec vzkvétá! Ve škole se radujeme z pozitivní změny a přejeme
podobný úspěch všem ostatním projektům, které teprve čekají na obecní
investice.
Mgr. Marcela Hanák ová
ředitelka ZŠ Zborovice

 Žáci s rodiči sportovali
V pátek před svátkem sv. Václava se nové sportoviště u sokolovny ve
Zborovicích hemžilo dětmi ze zborovické školy s rodiči. Přálo i počasí, a tak se
na již III. ročníku míčového víceboje dvoučlenných družstev, který pořádalo
občanské sdružení Klapka spolu se ZŠ Zborovice, sešlo jedenáct dvoučlenných
družstev i mnoho fanoušků. Pořadatelé byli překvapeni počtem účastníků
a proto soutěže v tenise, stolním tenise, basketbale a kopané museli
proběhnout v rychlém tempu, aby se vše stihlo do setmění a před sílícím
podvečerním chladem mohli účastníci přesunout do herny na stolní tenis
v místní sokolovně, kde soutěž v teple vyvrcholila.
O celkovém vítězi nerozhodl počet bodů, ale dodatečné utkání ve
stolním tenise, ve kterém Aneta a Jindřiška Husovské porazily duo Petrů
Němců a tím získaly první místo. Třetí místo nakonec díky vítězství ve stolním
tenise získali Vojta Adámek a Standa Navrátil. Čtvrté skončilo rodinné
družstvo Novákových a páté Šimkovičovy. Prvních pět družstev bylo
odměněno věcnými cenami a všechny děti sladkostmi.
Příští ročník se bude konat opět v termínu před letními prázdninami, aby
soutěžící zahřálo nejen soutěžení, ale i letní sluníčko.
(redakčně zkráceno)
Za pořadatele JUDr. Petr Adámek a Bc. Martin Kučera

Co nového ve škole? 
Škola se nám během léta oděla do „nového kabátu“
a došlo také ke změnám v pedagogickém sboru. Nově
nastoupila Mgr. Simona Kuciánová, která naši školu
absolvovala a nyní se zapojila do řad učitelů. V červenci
ukončil svou činnost jako zástupce ředitelky Mgr. Jiří
Jablunka a na jeho místo nastoupila Mgr. Lenka Beranová.
Během měsíce září a října se uskutečnila řada školních
akcí – např. adaptační kurzy pro 1. a 6. ročník hrazené
z projektu prevence MŠMT, Zátopkovy štafety, Přírodovědný klokan, projekt Světový den výživy: Jablko – Plody
podzimu 2013 a Naše posvícení spojené se dnem
otevřených dveří, fotografování prvňáčků, sběr papíru
a další. Průběžně se realizuje projekt Příroda nás učí.
V nejbližším období nás čeká 18. 11. 2013 Jeden svět
na školách: Příběhy bezpráví, 10. 12. vánoční jarmark
ve šk ole, 8. 1. 2014 nás přijdou navštívit předškoláci
a 29. 1. pak bude následovat zápis do I. třídy.
Velkou výzvou je pro nás organizace tradičního
šk olního plesu. Tato akce stojí pracovníky školy
a některé rodiče velké úsilí a také je velmi nákladná.
Bohužel je však její návštěvnost rok od roku nižší.
Od 15. 11. proto spustíme na našich webových stránkách
(www.zszborovice.cz) anketu, prostřednictvím které
bychom chtěli zjistit, zda má smysl a v jakém termínu školní
ples organizovat. Zapojíte se? Těšíme se na Vaše názory
a rádi Vás u nás ve škole přivítáme.
Mgr. Lenk a Beranová
zást. ředitelky ZŠ Zborovice

Stolní tenis 
Kroužek stolního tenisu při Základní škole ve
Zborovicích, z nichž někteří členové jsou i členy místního
Sokola, vstupuje již do pátého roku své činnosti. Během
uplynulých let se v něm vystřídaly na čtyři desítky žáků
základní školy a ty nejlepší se pravidelně zúčastňují turnajů v
rámci okresu. I mimo okres. Zejména mladší žákyně,
jmenovitě Maruška Badanková a Aneta Husovská, nemají ve
své kategorii v okrese Kroměříž konkurenci a pravidelně
s Vojtou Adámkem vyhrávají i župní sokolské přebory.
V současné době v kroužku působí 9 dětí ve věku od
8 do 11 let, z toho 4 děvčata a 5 chlapců a scházejí se
pravidelně každou středu od 13 do 15 hodin v malém sále
sokolovny, kde jsou k dispozici dva hrací stoly. V zimním
období se kroužek potýká s nedostatkem tepla v herně,
takže tím trpí nejen děti, ale i míčky a pálky.
Je jen škoda, že některé talentované děti, když se stanou
žáky druhého stupně, sportovní činnosti zanechají a věnují se
jiným zálibám. A tak začínáme v kroužku stále od začátku.
Přitom sport pomáhá ve výchově mladé generace a navíc
stolní tenis je sport pro každý věk a nehrozí při něm žádné
zranění, jak v některých jiných sportech si činnostech.
JUDr. Petr Adámek , vedoucí k roužk u,
ak tivní hráč Sok ola Mork ovice
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 Pionýrské schůzky a aktivity
Pravidelná činnost pionýrského oddílu Mláďata pokračuje i v tomto školním
roce. Oddílové schůzk y byly po prázdninové přestávce zahájeny už v srpnu,
zájemci o činnost se scházejí pravidelně každý čtvrtek v 1500 hodin. Činnost na
schůzkách je různorodá – hrajeme hry, sportujeme, vyrábíme…, ale také
procvičujeme turistické dovednosti, znalosti o přírodě a našem okolí apod.
Součástí činnosti jsou i výpravy a výlety, víkendové pobyty a další akce, z nichž
některé jsou otevřeny veřejnosti.
Již koncem září se konala první pionýrsk á vík endovk a. Třicítka účastníků se
vypravila na Tesák (viz foto vpravo). I když páteční zachmuřené počasí nevypadalo
nadějně, na náladě to nikomu neubralo. Sobotní procházku lesem jsme si nedali vzít,
přestože déšť, který nás stihl, značně urychlil naši zpáteční cestu. Odpolední
program byl už zalitý podzimním sluncem, proto většina probíhala na hřišti
nedaleko chaty, jež se stala naším útočištěm na tento víkend. Víkend plný her,
zábavy, ale také uzlování, práce s mapou, buzolou a GPSkou, večerní deskové hry
a zpívání při kytaře… s partou kamarádů utekl velmi rychle. Cestou domů jsme již
plánovali některé další aktivity.

 Folkový guláš 2013

Příspěvky za Pionýr
připravila
Lenka Sakařová

 část účastníků na
zámku v Náměšti na Hané

V sobotu 5. října 2013 se brzy ráno vypravil autobus ze
Zborovic do Olomouce, v U-klubu se totiž konal již 9. ročník
Folkového guláše a hudební soutěže Melodie. Mezi
soutěžícími účastníky jsme nemohli chybět! Jsme velice rádi,
že se nás vydala podpořit i spousta kamarádů a rodičů.
V letošním roce se naši účastníci poměřovali s dalšími
soutěžícími v celkem šesti kategoriích. Všem, kteří se
podíleli na reprezentaci (a pomohli s přípravou) patří naše
poděkování. Potěšilo nás, že i letos se některým podařilo
„zabodovat“
(Folkový guláš – v různých kategoriích:
E. Cherynová – 2. místo, oddíl Mláďata – 1. místo, Z. Sakařová
– 1. místo a Melodie – v různých kategoriích: P. Jakšová
– 1. místo, P. Cvoligová – 2. místo, Z. Sakařová – 3. místo).
Pěknou tečkou za kulturním sobotním zážitkem byla
návštěva zámku v Náměšti na Hané, kam jsme se všichni zajeli
podívat po ukončení soutěže.

 Ze života v DZP Zborovice
Čas plyne a máme tu podzim. Skončila doba krásných celodenních pobytů na
čerstvém vzduchu v příjemném prostředí parku našeho domova. Ale pobyt
venku není jediným cílem života u nás. Pro zpestření jsme našim klientům zajistili
mnoho akcí v domově i mimo něj: opékání špekáčků, výroba chlebíčků, vycházky
do přírody, vystoupení umělců, sportovní soutěže, výlety.
Tradiční je účast na květnovém Jarmarku SSL v Kroměříži. I letos na něj klienti
nacvičili taneční vystoupení a maňáskové představení.
V červenci se uskutečnil „Country den“. K poslechu a tanci hrála skupina
„Divousi“. Klienti předvedli perfektní country tanec, nechybělo bohaté
občerstvení a tombola, z níž si každý odnesl nějakou cenu. Celodenní zábava se
vydařila. Srdečné poděkování patří sponzorům za poskytnuté dary a personálu za
přípravu a organizaci této akce.
Imobilní a těžce postižení uživatelé navštívili v září Podzámeckou zahradu
v Kroměříži, velkým zážitkem byla jízda vláčkem. I když celý den propršelo,
nikomu to nezkazilo náladu.
Prostě – pořád se u nás v domově něco děje!
Ludmila Burešová
DZP Zborovice

Pionýři připravují



Ani podzimní doba není dobou ukládání k zimnímu
spánku, jak dokazuje náš pionýrský kalendář.
V nejbližší době nás čeká zapojení do
mezinárodního projektu „72 hodin – ruku na to“,
sportovní odpoledne, výtvarné dílny, podvečer
deskových her, podzimní víkend v přírodě …
a samozřejmě každý týden ve čtvrtek naše
oddílová schůzka. Budete-li mít chuť, můžete se
k nám při některé aktivitě připojit. Informace se
dovíte na webových stránkách nebo z plakátků.
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 SDH Zborovice v roce 2013
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice se během roku podílel na zajištění odborného
vzdělávání členů, výchově mládeže a na udržování kulturních tradic v naší obci.
V oblasti výcviku a odborných školení pokračuje dobrá spolupráce s obecním úřadem
a naší zásahovou jednotkou. Členové zásahové jednotky zasahovali během prvního
pololetí ve 4 případech požáru polnosti a nemovitostí v oblasti Zdounecka, Morkovicka
a Zborovicka. Soutěžní družstva mužů, žen, starších pánů a mladých hasičů se úspěšně
zúčastňovala různých požárních soutěží v okrscích a v rámci okresu.
Z kulturně společenské činnosti jsme připravili tradiční stavění a kácení máje. Během roku
jsme se zúčastnili oslav 60. výročí založení SDH Soběsuky a také oslav 70. výročí založení
SDH Medlov. Na hody jsme s členy Mysliveckého sdružení uspořádali tradiční přátelské
utkání v kopané a ve večerních hodinách hodovou zábavu se skupinou Benny-Q. V neděli
na hodovém koncertu „Vlčnovjanky“ jsme připravili pro spoluobčany posezení na
zahradních lavicích.
Ve spolupráci s MS Zborovice-Medlov a za
podpory Obce Zborovice a Zlínského kraje
jsme uspořádali v sobotu 5. října 2013 v okolí
chaty U Zajíčka ve Zborovicích tradiční VII.
ročník branného závodu mládeže. Tohoto
závodu se zúčastnila družstva mladých hasičů
ze Zborovic, Litenčic, Zdislavic, Nětčic,
Zdounek, Morkovic, Cetechovic, Břestu,
Lutopecen, Němčic u Holešova a žáci Základní
školy Zborovice v rekordním počtu 117 závodníků. Trasa vedla pěkným prostředím zborovského lesa přes sedm kontrolních
stanovišť s tématikou: střelba ze vzduchovky, zdravověda, topografie, uzlování, lanování,
požární ochrana a myslivost. Ceny pro vítězná družstva i upomínkové listy a sladkosti pro
všechny účastníky věnovali hasiči ze Zborovic, Myslivecké sdružení Zborovice-Medlov,
firma Kružík s. r. o, Obec Zborovice a Zlínský kraj.
Na konci roku plánujeme jako obvykle mikulášskou nadílku.
ŠtefanValigursk ý, starosta sboru

 Zahrádkáři informují a radí
Období podzimu vstupující do své druhé
poloviny umožňuje zahrádkářům sklízet
plody svého celoročního snažení v pěstování
zeleniny, ovoce a dalších plodin. Zahrádkáři
ve Zborovicích se v tomto období
soustředili rovněž na zpracování ovoce
formou moštování a vaření povidel. Tuto
činnost si zajišťují zahrádkáři dle svých
možností a potřeb v menších množstvích
v domácnostech, ve větších množstvích pak
v moštárně.
V poslední době se rozšiřují požadavky na
zajištění sterilizování moštu hned po jeho
vylisování, jak např. zajišťuje výrobce
v Nětčicích. Vzhledem k letošní úrodě jablek
jsme začali pro zájemce o sterilizaci moštu
realizovat v moštárně zahrádkářů tuto
výrobu v podmínkách současného vybavení.
Rovněž velká úroda švestek se projevila ve
větším množství zájemců o vaření povidel,
jak ze švestek, tak i z durancií. Pro vaření
povidel ze švestek je nutno tyto
vypeckovat, vzhledem ke stáří kotlů a jejich

Soustředění
mládeže SDH



V červenci jsme uspořádali pro
mladé hasiče letní tábor v Lužanech
u Jičína. Přicestovali jsme vlakem
a ubytovali se v chatkách. Celkem se
zúčastnilo 11 dětí a 3 dospělí. Každý
den jsme prováděli turistické vycházky
do okolí, navštívili jsme nádherné ZOO
se safari ve Dvoře Králové, vařili si sami
snídaně i obědy a večer pořádali
táboráky. Dětem se líbily sportovní
soutěže, ale také různé hry. Když bylo
hezké počasí, tak jsme se mohli koupat
v nedalekém rybníce. Pěkné byly
i výjížďky na šlapadle.

Dětem se tento tábor velmi líbil,
byly spokojené a nadšené z nových
poznatků, které získaly během pobytu
a již dnes se těší na další podobné akce.
Díky patří nejen všem dospělým, kteří
se na uspořádání tohoto tábora podíleli,
ale také sponzorům akce: Obecnímu
úřadu Zborovice a společnosti G3 s. r. o..
Martin Jablunka, SDH Zborovice

provedené renovaci. Na zahradách či
Bohemia) na silně vzrůstající podnoži A2
polích dokončujeme sklizeň a připrajako čtvrtkmen na vzdálenost 2 m. Po
vujeme půdu na zimu a na příští rok. Pro
pěti letech je na zahradě džungle,
příští rok ještě do konce měsíce října
protože roční přírůstky činí 1,5 m i více
budeme zajišťovat dovoz sadbových
a čím je utlumit?, a nevysazovat ani
brambor a ovocných stromků a bobulovin.
statné druhy stromků, např. ořešák ze
K výsadbě ovocných stromků několik rad pro semene, třešně na podnoži ptáčnice
nebo lísky.
pro začínající zahrádkáře:
- nevysazovat stromky na severozápadní
Při výběru ovocných stromků je
svah, na větrné poloze (teplomilné druhy
vhodné
uvedená hlediska brát v úvahu.
meruňky, broskvoně a ořešák tu nemají
šanci)
Ještě k otázce, kdy sázet. Na podzim či na
- nevysazovat stromky do trávníku, jaře? Obojí je možné, kromě broskví, ty je
jabloně na mělko kořenící podnoži nutné sázet vždy zjara, na podzim však
bývá větší výběr. Výběr odrůd a podnoží
M 9 v trávníku budou živořit
- jabloně náročné na teplo (Golden je složitější pro naše konkrétní podmínky
Delicious, Gloster, Mutzu) – v trávníku a proto stojí za to poradit se u zkušených
ovocnářů či v organizaci zahrádkářů. Do
jejich plody nevyzrají
- jabloně citlivé na strupovitost (Spartan, dalších měsíců tohoto roku přeje výbor
Idared, Manted, Mac Intosch), vyžadují ZO ČZS Zborovice – Medlov svým členům
soustavnou chemickou ochranu, bez ní se a občanům pohodu, zdraví a radost
z dobře vypálené slivovice.
sklízí ovoce na moštování
- do přídomních zahrad nevysazovat
Josef Šmíd
kvalitní jabloně (např. Rubinola, Rubín,
předseda ZO ČZS
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 Šachisté slavili 50 let
V dubnu byl ukončen šachový ročník 2012/2013. V Krajské
soutěži západ se A mužstvo umístilo po solidním výkonu na
7. místě se 14 body a mužstvo B v Regionálním přeboru taktéž na
7. místě se stejným počtem bodů. Nový ročník 2013/2014 zahájilo
v RP mužstvo B dne 20. října a to v derby na půdě ŠO Litenčice
a A-čko hostí 3. 11. Bojkovice.

Chaloupk a Open 2013
22. června se uskutečnil dnes již tradiční turnaj v bleskové hře
pod názvem Chaloupka Open ve Zdounkách u Mirka Nezdařila.
Počasí nám přálo, a tak za šachovnici usedlo v hlavním turnaji 12
hráčů, aby změřilo své síly v bleskovce. Favorit Miroslav Firych
potvrdil svoji pozici, za jedenáct kol nepoznal porážku a získal
plných 11 bodů. Na druhé místo se trochu překvapivě, avšak
zaslouženě, probojoval Roman Sas s 9 body a až poslední kolo
rozhodlo o bronzové příčce ve prospěch Karla Štencla, který
uhrál 8 bodů. Na nepopulární „bramborové“ pořadatel Mirek
Nezdařil se 7,5 body. První tři hráči získali poháry a každý z hráčů
drobné ceny.

Oslavy 50. výročí založení
šachového oddílu ve Zborovicích
V sobotu 14. září 2013 se konalo
setkání k 50. výročí založení
šachového oddílu ve Zborovicích. Po
úvodním slovu Mojmíra Prachaře
seznámil Miroslav Nezdařil přítomné
s historií i současností šachu ve Zborovicích. Vzácným hostem byl pan Karel Krejčí, nejstarší žijící
zakladatel oddílu. Starosta Obce Zborovice Jaromír Kunc předal
Pamětní listy a publikace k výročí, kterou napsal a k vydání připravil
Miroslav Nezdařil. Součástí oslav byla i Simultánka s mezinárodním
mistrem Karlem Malinovským. Ten hrál s 15ti hráči. Výsledek:
11 vítězných partií pro IM Karla Malinovského a 4 remízy (Firych,
Sas, Nezdařil M. a Šebestík). Poděkování patří sponzorům setkání:
Obci Zborovice, Vlastimilu Nezdařilovi a TJ Zborovice. Díky Ivaně
Růžičkové byla uveřejněna zpráva o této akci i v Týdeníku
Kroměřížska.
Otevřený přebor Moravy a Přebor Zlínsk ého k raje
V neděli 22. 9. 2013 se uskutečnil tradiční turnaj v Kulturním
domě v Boršicích. Jednalo se o Otevřený přebor Moravy a Přebor
Zlínského kraje čtyřčlenných družstev v bleskovém šachu. Turnaje
se zúčastnilo celkem 42 družstev, ve kterých si zahrálo 169 hráčů.
ŠO TJ Zborovice vyslalo družstvo ve složení Mojmír Prachař (7,5
bodu), Miroslav Nezdařil (10,5 bodu), David Prachař (9,5 bodu)
a Vlastimil Nezdařil (7 bodu). Kvalita tohoto turnaje roste každým
rokem. Po zprůměrování ela našeho družstva jsme byli nasazení jako
37. ze 42. Po 20ti kolech jsme se umístili na 35. místě.
Mojmír Prachař
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Zájezdy a túry KČT



Členové a příznivci KČT absolvovali v květnu třídenní zájezd
do Rychlebských hor – Račí Údolí. Za příjemného počasí si každý
z naplánovaných tras vybral tu, která mu vyhovovala, prohlédli
jsme si zámek Jánský vrch s jeho největší sbírkou dýmek
a kuřáckých potřeb v republice – asi 1200 exponátů atd.
I přesto, že nám počasí moc nepřálo, prožili jsme společně hezké
chvíle.
V červnu jsme uskutečnili jednodenní zájezd
na Králický Sněžník – túra
začala na parkovišti Pod
Klepáčem a vedla vzhůru
na rozhlednu Klepáč,
podél státní hranice přes
Malý Sněžník až na vrchol
Králického Sněžníku. Po chvíli odpočinku jsme pokračovali
k pramenům naší Moravy a kolem sochy slona přes chatu Na
Návrší do Stříbrnic, kde naše putování skončilo.
V srpnu jsme se zúčastnili 11. ročníku turistického pochodu
„Za Vizovskú trnků“ a na přelomu srpna a září jsme uspořádali
zajímavý čtyřdenní zájezd do Novohradských hor. Ubytováni
jsme byli v hotelu U Pralesa v Černém Údolí. Byly to krásné čtyři
dny plné nádherné přírody, hezkého počasí a skvělých zážitků.
Večery nám vyplnily zajímavé besedy s majitelem hotelu o jeho
cestách po Africe a Jižní Americe.
V září mimo tradiční túru při Koryčanské pouti jsme ještě
absolvovali třídenní zájezd do Vysokých Tater – Starý
Smokovec. Účastníci zájezdu si volili trasy sami a přijeli velice
spokojeni.
Mimo zájezdy vyrážíme i na kratší sobotní túry v Chřibech,
Hostýnských a Vizovických vrších.
Naše poděkování patří členovi odboru Petru Kovářovi, který
o naší činnosti píše krásné články do okresních novin a aktualizuje
naše nové webové stránky, které můžete navštívit na adrese
www.obeczborovice.cz/kctzborovice.
Ludmila Burešová
předsedkyně KČT Zborovice
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 Historická pohlednice (6)

Nový kněz ve farnosti 

Další z fotografií mapující naše dějiny (www.fotohistorie.cz).

autor:

 Osmisměrka

J. Jablunka

Pozdrav ze Zborovic (1927)
Restaurace u Domanských, Villa Dr. J. Friesse,
Dělnická čtvrť, Cukrovar, Nádraží

V dnešní luštěnce se nachází 19 osobností z řad umělců, kteří
v posledních letech (někteří i vícekrát) zavítali do našeho
kulturního stánku s divadelním či hudebním programem.
Boušková, Carda, Čensk ý, Fialová, Hron, Hrušínsk ý,
Jahelk a, Javory, K onvalink ová, K řížová, Nárožný,
Postráneck ý, Sk opal, Švandová, Švormová,
Tomsa, Trojan, Vydra, Zahálk a
Zbývajících 23 písmen čtených po řádcích tvoří tajenk u.
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„I tak tady žijem!“
To byla jedna z prvních slov, která se
několikrát
během
jáhenského
roku
opakovala. Jeden kamarád a farník je
poměrně dost často říkával. Tato myšlenka
mě provázela a pořad provází. Své působení
jsem začínal v Kojetíně. Bylo to první místo
a zároveň jáhenské místo. Po svěcení ve
stupni presbyterátu, 27. června 2009 v Olomoucké katedrále, jsem byl Otcem Arcibiskupem přeložen do Rožnova pod Radhoštěm, což bylo moje
první místo v kněžské službě ve funkci kaplana. S farářem jsme
měli dohromady další dvě farnosti, Zašová a Veselá u Valašského
Meziříčí. Po dvou letech jsem nastoupil na děkanskou faru, ano,
nadále ve funkci kaplana pro farnost Vsetín. Mezitím byla na
starosti ještě jedna farnost, Pozděchov, asi 20 km vzdálena od
Vsetína, směrem na Vizovice. Posledním rokem, po změně
děkana vsetínského děkanátu, jsme začali s farářem – děkanem
jezdit a vypomáhat jednomu staršímu knězi ve Valašské Polance.
Tato situace by trvala i dnes, ale…
„I tak tady žijem!“
Rozhodnutí Otce Arcibiskupa Jana Graubnera, s platností od
1. 7. 2013, který mě jmenuje a ustanovuje administrátorem
Římskokatolické farnosti Zborovice a exkurendo administrátorem
Římskokatolické farnosti Hoštice u Zdounek a Litenčice. Tak zní
tzv. dekret, čili biskupské rozhodnuti o přeložení kněze a změně
jeho funkce. Je nutno přidat, že tento dokument říká ještě jednu
věc, na kterou nelze zapomenout. Totiž ruší se dosavadní stav, čili
funkce vsetínského a exkurendo pozděchovského kaplana. Na
moje dosavadní místo přišel kroměřížský kaplan P. Antonín Fiala.
Mezitím jsem se již zapsal do nových dějin farnosti zborovické,
hoštické a litenčické.
„I tak tady žijem!“
Stejná věta: „I tak tady žijem!“ mi připomíná realitu a krásu
kněžského působení. Není mně cizí. Podobně se říká v regionu, ze
kterého pocházím. Jsou to Kiczory na Orawie, samozřejmě na
polském území. Místo, kde po jedné straně lze zahlédnout
vrcholy severních a západních Tater, a za domem je největší Hora
Beskydu Vysokého – Babi Hora, s výškou 1725 m. Když se vrátím
k větě: „I tak tady žijem!“, byla vypovězena na Hané před několika
lety. Přece se na Hanou vracím, ovšem, s novým nádechem
a náhledem do budoucna. Proto na tomto místě děkuji za službu,
které si vážím, službu, za kterou chci poděkovat v první řadě
Bohu a Vám všem spolubratrům v kněžské a jáhenské službě,
konečně všem, ke kterým jsem byl poslán a se kterými jsem
spolupracoval, ale i mému předchůdci P. Janu Lisowskému, na
jehož místo jsem přišel. Děkuji rovněž všem, kteří se modlí za
nová kněžská a řeholní povolání. Každé místo, zvláště nové místo,
je originální. Již několikrát se mě mnozí ptali, jestli se mi zde líbí.
Nooo…, víme přece, že je to subjektivní pocit. I tak to chápu.
Docela jsem byl překvapen tím, jak Svatý Otec František
zahajoval svůj pontifikát. Mohli jsme tam zahlédnout, že svoji
osobu svěřil do rukou nás všech v tiché modlitbě. To bych si přál
i dnes, abychom se poklonili, každý sám před druhým a poprosili
Boha za něj. Prosím Vás, modlete se za mne, já to opravdu
potřebuji a opravdu vidím momenty, kdy se ta Vaše…, krásně
propojuje s jednou jedinou cestou k Ježíši Kristu. Ze své strany
také myslím na Vás všechny, ať už do kostela chodí nebo ne. Vás
i Vaše blízké svěřuji pod ochranu Panny Marie, k přímluvě
sv. Bartoloměje, do rukou Božího Syna, Ježíše Krista, Největšího
a Jediného Kněze Nové Smlouvy, abychom jednou mohli zakoušet
radost setkání s Ním.
„I tak tady žijem!“ Modlete se za sebe navzájem.
x. Mariusz K arkoszk a, administrátor farnosti

