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obcích  Zahrádkáři 

Milí spoluobčané,
právě dostáváte
do rukou první
letošní
vydání
našeho informačního zpravodaje,
ve kterém se opět
snažíme zachytit
to
nejdůležitější
ze života a aktuálního dění u nás
v obcích Zborovice a Medlov.
Příjemné jarní čtení!

 Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s děním v našich obcích za
poslední období.
Díky příznivému počasí jsme v měsících listopad – únor
realizovali akci „Statické zabezpečení hřbitovní zdi“. Byl
zhotoven betonový základ pro případné zbudování nové zdi.
V jarních měsících bylo zbudováno prodloužení veřejného
osvětlení v ulici Lesní, bylo zřízeno 9 nových světelných bodů.
Také bude prodlouženo veřejné osvětlení v ulici Sokolské
směrem ke Zdounkám před nemovitostmi pana Sokolínského,
Šubčíka a Čevely.
V měsíci dubnu proběhla rekonstrukce části ulice
Hřbitovní. Současně bylo provedeno zpevnění místní
komunikace v Medlově od domu pana Sidka po dům paní
Švejcarové.
V sokolovně vrcholí oprava sociálního zařízení, rovněž
probíhá II. etapa rekonstrukce chodníku v ulici Sokolské.
V průběhu prázdnin plánujeme zateplit budovu mateřské
školy. Podali jsme žádost o podporu ze SFŽP – operačního
programu, tato byla schválena a v současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele prací. V kuchyni základní školy
proběhne přes letní období výměna vzduchotechniky.
Pro letošní rok plánujeme ještě opravit fasádu na
zdravotním středisku. Probíhají také přípravné a projektové
práce na akci „Dostavba kanalizace II. etapa“, „Rekonstrukce
ulic Za Nádražím“, „Rekonstrukce ulice Za Mlýnem“.

Jedno z jarních tvořivých odpolední v MŠ

Sok olsk á ulice a její současné proměny

Nově byla podána žádost o finanční podporu ze
SFŽP na „Zateplení Domu seniorů“ (Penzion).
Pracovníci obecního úřadu v zimním období provedli
vymalování místní knihovny, opravu a vybílení kotelny na
zdravotním středisku a věnovali se údržbě a opravám
techniky. Byly také opraveny houpačky a průlezky
v parku, plánujeme dosypání chodníků a osazení novými
herními prvky.
Zlínské ředitelství hasičského záchranného sboru
darovalo místní zásahové jednotce SDH automobilovou
hasičskou cisternu LIAZ 101 CAS-25 K. Za opravu,
přípravu na technickou kontrolu a uvedení vozu do
činnosti zásahového systému Zlínského kraje členům
zásahové jednotky jménem vedení obce děkuji.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hodně
zdraví a příjemné prožití letních měsíců, dovolených
a prázdnin.
Jaromír K unc, starosta obce
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 Školská a kulturní komise informuje
Školská a kulturní komise se schází průměrně 2 – 3x ročně. Na všech zasedáních řeší plány
a průběh kulturních akcí na dané období čtyř měsíců. Pro období jara a léta letošního rok u jsme
naplánovali tyto akce:
 pátek 6. června 2014, 19:00, sok olovna
Divadelní představení
„Víš přece, že neslyším, k dyž teče voda “
Známí herci z pražské divadelní agentury Harlekýn

 pátek 27. června 2014, 16 – 18 hodin, fotbalové hřiště
HURÁ NA PRÁZDNINY Tradiční akce pro děti s přivítáním léta
 sobota 23. srpna 2014, sok olovna - Rock ový koncert „HODY 2014“ (kapela v jednání)
 neděle 24. srpna 2014, náves - Hodový koncert dechové hudby (účinkující v jednání)
Změny jsou možné, o všem budeme informovat O veškerých akcích budou naši spoluobčané
informováni plakáty a rozhlasem.
V současné době probíhá rekonstrukce prostor v sokolovně, budování nového bufetu, oprava
WC, velkého přísálí a další stavební práce. Rovněž byly instalovány nové reflektory k osvětlení
jeviště. Toto vše vytvoří lepší prostředí ke kultuře a zlepší zázemí jak nám divákům, tak
i účinkujícím. Významnou opravou prošel i byt v 1. patře. Náklady na akci budou vyšší než
1.000.000 Kč. V další fázi oprav sokolovny zvažujeme rekonstrukci části elektroinstalace
a rekonstrukci šatny při vstupu.
Pro rodinné oslavy, schůze a jiná setkání slouží již „malé přísálí“ s kuchyňkou, která prošla
rekonstrukcí v minulém roce. Je zde kapacita 50 míst včetně vybavení nádobím a sklem.
Rezervace je možno domluvit s paní Hájkovou (bydlí v bytě sokolovny, kontakt je na webu obce).
Vzhledem k momentálnímu zájmu rodičů o umístění dětí do mateřské školky, která je nyní
naplněna, přijalo zastupitelstvo obce několik opatření, která mají tento zájem řešit tak, aby byly
všechny děti přijaty do naší MŠ. Zastupitelé si plně uvědomují význam předškolní výchovy dětí
v obci.
Komise pracuje v nezměněné podobě skoro již osm let a já bych touto cestou chtěl
poděkovat všem jejím členům za práci a pomoc při organizaci kultury v obci.
Lumír Cheryn
předseda ŠK K

 Společenská kronika
Narození v roce 2013
:: Zborovice ::

Matěj Horák
Jan Lejsal
Ondřej Štěpánek
Matyáš Machač
Petr Kuneš
Mikuláš Čevela
Lukáš Graja
František Hanák

Vanesa Krejčířová
Elena Martinková
Matyáš Kucián
Vít Mach
Antonín Otýpka

Na
začátek
tradiční
rekapitulace loňského roku.
Knihovna čítala 6 023 svazky. Bylo
zapsáno 116 nových knih.
Zaregistrovalo
se
116
čtenářů,
z toho 37 do 15
let. Veřejný internet využilo 93
občanů.
V únoru
pracovníci
OÚ
vymalovali knihovnu. Bylo by
vhodné vyměnit i podlahovou
krytinu. Také regály nejsou již
vyhovující. Věříme, že se nám po
domluvě s OÚ podaří vytvořit
v knihovně příjemný interiér.
Zkusili jste se už podívat na
aktualizované webové stránky
www.k nihovnazborovice.web
k .cz/? Najdete tam spoustu
užitečných odkazů (úřady, různé
instituce, jízdní řády atd.). Tak se
mrkněte. Třeba se Vám něco
bude hodit! Ivana Růžičk ová
k nihovnice

:: Medlov ::

Jakub Novotný

Úmrtí v roce 2013
:: Zborovice ::

Helena Stratilová
Florian Valigurský
František Vítek
Jana Pištěcká

Knihovna 

Karel Stratil
Lenka Groplová
Naděje Košvancová

:: Medlov ::

Jaroslav Svoboda
Milada Derková
zdroj: matrika OÚ Zborovice

Včelín 
Ve Zborovicích včelaří nyní 13 včelařů a včelařek, v Medlově
4 včelaři. Naše řady opustil dlouholetý předseda organizace pan
Zdeněk Jedlička.
Včelaři našich obcí zazimovali celkem 176 včelstev, z toho ve
Zborovicích 141 včelstev, v Medlově 35 včelstev. V důsledku
teplé a krátké zimy a rychlého nástupu vysokých teplot začala
včelstva brzy plodovat, což může způsobit vysoké napadení
roztočem Varroa destruktor. Tento roztoč způsobuje vážné
onemocnění, které končí uhynutím včelstva, tzv. varroázu. Je třeba to
mít na paměti a včelstva svědomitě léčit.
Milan Neck ař, důvěrník ZO ČSV
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 Aktivní turisté
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Rozhovor s...

Klub českých turistů patří mezi nejaktivnější společenské složky ve
Zborovicích. Na lednové výroční schůzi v Bezměrově předsedkyně
našeho klubu Lidka Burešová zhodnotila uplynulý rok. A bylo co
hodnotit. Krásné zájezdy do Rychlebských a Novohradských hor, na
Králický Sněžník. K tomu spousta pěších túr do blízkého i vzdálenějšího
okolí. Zabezpečovali jsme také celostátní V. cyklus Vrcholy Valašsko –
Chřiby. Pravidelně se zúčastňujeme akcí nejen na Brdu, ale
i v Litenčicích. Svaťa Prachař obohacuje naše schůze svým historickokulturním příspěvkem. Přítomná předsedkyně oblastní rady KČT Mgr.
Libuše Valentová ve svém vystoupení vysoce hodnotila nejenom naši
činnost, ale i propagaci turistiky v našem regionu.
Rovněž schválený plán akcí na
tento rok nabízí pestrý a zajímavý
program. Už jsme absolvovali řadu
předjarních výletů. První výšlap
nás zavedl na slovanské mohyly na
Tabarkách, odtud lesem do
Kvasic. Druhou vycházku jsme
začali u hradu v Malenovicích
a přes Tlustou horu a Kudlov do
Zlína. Zajímavá byla vycházka
z Koryčan přes hrad Cimburk,
studánku U mísy a Kazatelnu do Střílek, kde jsme nemohli vynechat
prohlídku vzácné barokní památky – místního hřbitova. Naposled jsme
zamířili do Bílých Karpat na rozhlednu Královec.
Mimo pěších túr nás čeká čtyřdenní zájezd do Českosaského
Švýcarska, třídenní na Českomoravskou vysočinu a jednodenní do
Lednicko-Valtického areálu. O tyto zájezdy je velký zájem nejen
u členů našeho klubu, ale i u turistů ze širokého okolí.
Naše akce probíhají vždy ve velmi přátelském a příjemném
prostředí. Na všech je vidět, že máme radost z každého setkání. K této
pohodě patří i posezení s krásnou moravskou písničkou. Naši zpěváci, ať
jsou to Dostálovi, Prachařovi, Hrabalovi, Mitkovi a další, vždy dovedou
nasadit tu správnou notu.
Zájemci o turistiku se mohou více dovědět o naší činnosti
a plánovaných akcích na webových stránkách:
http:/obeczborovice.cz/kctzborovice.
Petr K ovář

 Šachisté bilancují
V dubnu 2014 ukončili svoji sezonu naši šachisté. Zásluhou pana
starosty Kunce hráli šachisté první sezonu v přísálí sokolovny. Tímto
ještě jednou děkujeme. Proběhly tyto aktivity: 26. 12. 2013 byl dnem
tradičního turnaje v bleskové hře „Memoriál Miroslava Müllera
a Vratislava Švejcara“. Tento ročník vyhrál Karel Štencel s 18 body
před Miroslavem Nezdařilem a Mojmírem Prachařem.
Družstvo TJ ŠO Zborovice A skončilo v Krajské soutěži – západ na
10. místě se ziskem 11 bodů a se štěstím si zajistili účast i v příštím
ročníku této soutěže. V základní sestavě nastupovali M. Prachař, R. Sas,
M. Firych, P. Petřík, P. Krejčí, M. Nezdařil, K. Štencel, K. Foltýn, D. Prachař
a J. Kucián. Nejlepších výsledků dosáhl Karel Štencel a Petr Petřík .
Družstvo TJ ŠO Zborovice B vybojovalo v Regionálním přeboru
velmi hezké 6. místo, když dokázalo získat celkem 14 bodů a oproti
minulému ročníku si polepšili o jednu příčku. Zasloužili se o to
M. Prachař, M. Nezdařil, K. Foltýn, D. Prachař, J. Kucián, J. Svašek, J. Indrák,
V. Nezdařil, R. Šebestík, R. Nezdařil, J. Mojžíšek, M. Kucián. Nejvíce bodů
7 z 10 zápasů získal na 2. šachovnici Miroslav Nezdařil.
Více informací na stránkách http://sotjzborovice.webnode.cz/.
Mojmír Prachař

Šimon Šumbera 

Jedním z nadějných mladých
sportovců, o kterých se
v poslední době můžete dočíst
v různých sportovních periodikách, není nikdo jiný, než náš
„Medlovčák“ Šimon Šumbera.
Narodil se 5. ledna 1991
a jak sám říká, jeho „kariéra“
začala v Medlově na Žabáku, ta
soutěžní ve Zborovicích. Od
9-ti do 12-ti let hrál za Kroměříž, v 7. tř. ZŠ nastoupil do Zlína, kde hrál za Tescomu
a následně Fastav Zlín. Po deseti letech dostal šanci
v ligové Zbrojovce Brno, kde hraje oficiálně od 1. 1. 2014.
 Šimone, jaké to je, hrát fotbal opravdu ve
velk ém? Jak to na mladého k luk a působí?
„Velký fotbal jsem poznal už ve Zlíně. Pro kluka z vesnice
to byl obrovský skok začít ve dvanácti bydlet sám ve
velkém městě, ale vše jsem dělal a dosud dělám kvůli
fotbalu, prostě kvůli svému snu.“
 Určitě to muselo být náročné, přišla i k rátk á
přestávka a změna. Ale i návrat a pak šance…
„Cesta k podpisu první profesionální smlouvy nebyla
jednoduchá. I přesto, že jsem většinu utkání každý rok
odehrál, jsem nikdy neměl nic jistého a stále jsem musel
bojovat o své bytí. V 16-ti jsem se se Zlínem poprvé
rozešel. Byl to přechod do dorostu a já cítil, že mé šance
jsou minimální, a než nehrát v tomhle věku, rozhodl jsem se
odejit. Půl rok jsem hrál v Šardicích na Hodonínsku a až
poté si mě trenér vyžádal zpět. Tři roky jsem převážně ve
Zlíně odehrál za Juniorku i přesto, že poslední dva roky
jsem byl členem kádru A mužstva. Ani mně se však bohužel
nevyhnula zranění, a tak jsem toho za „áčko“ moc
neodehrál. Čekal jsem na šanci a v tu dobu mi zrovna
končila i smlouva. Naskytla se možnost zabojovat
o ligové Brno a já s vírou v sebe a v to, co pro to dělám,
jsem se i přes malé zkušenosti pro ten boj rozhodl…“
 Než jsi přišel do Brna, čekal Tě nějak ý speciální
trénink a osobní příprava navíc?
„Ano, nejprve jsem trénoval sám a potom jsem týden
strávil v Hulíně, kde jsem mohl trénovat s kolektivem
a odehrát i jedno přátelské utkání. Moc za to Hulínu
děkuju. V Brně jsem začal trénovat již v létě, ale pak jsem
půl roku čekal, než jsem mohl naskočit do zápasu.“
 Na bilanci ještě čas není, máš za sebou 5 zápasů.
Ale před pár dny i svůj první „brněnsk ý“ gól…
„Brno je obrovský skok, zkušenosti se ale nabírají ze
začátku těžce. Kvalita a rychlost hry je zase větší než ve
2. lize. Pár startů jsem už nasbíral, mezi cenné zkušenosti
zatím řadím 1. zápas, kdy jsem nastupoval na Spartě
Praha. Největší úspěch jsem však dosáhl nedávno, když
jsem vstřelil v posledních sekundách gól Mladé Boleslavi.“
 K dyž zrovna nehraješ fotbal, čemu se věnuješ?
„Kromě relaxace a věcí kolem fotbalu rád dělám i další
sporty, např. beach volleyball, badminton, sqash a futsal.
Jinak si při tom všem hlídám životosprávu a rád si
připravuju správné jídlo.“
Díky za rozhovor a hodně úspěchů! J. Jablunk a
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 Krajské ocenění naší škole
Dne 16. 4. 2014 se ředitelka školy a Mgr. Lenka Beranová zúčastnily
slavnostního předávání ocenění Zlínského kraje školním metodikům prevence.
Letos poprvé byli oceněni školní metodici, dříve kraj oceňoval školní
preventivní programy. Mgr. Beranová převzala pamětní medaili Zlínského kraje
za svou činnost v předchozím období – za přínos v oblasti prevence rizikového
chování. Této velmi slavnostní a důstojné události, která proběhla
v odpoledních hodinách na zámku v Napajedlech, byli mj. přítomni člen Rady
Zlínského kraje za oblast školství, mládeže a sportu PaedDr. Petr Navrátil a
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu ZK PhDr. Stanislav Minařík. Paní
učitelka Beranová získala pracovní místo v ZŠ Zborovice ve školním roce
2008/2009. Od počátku uplatňovala při své práci odborné znalosti ze studia
sociální pedagogiky. Významný posun v oblasti prevence rizikového chování
v naší škole byl možný díky jejímu velkému nasazení, vytrvalosti a zaujatosti pro
věc. Prevence v naší škole pod jejím vedením „zopravdověla“, z dokumentace
se přenesla mezi žáky, svědomitými výkony školní preventistky byli ovlivněni
všichni pedagogové. Ač jsme malá venkovská škola, i zde je třeba, aby dospělí,
kteří zde vzdělávají a vychovávají žáky, měli otevřené (nejen) oči, aby
soustavně kultivovali chování jednotlivců i vzájemné vztahy dětí. Normy
chování, které si žáci přinášejí z rodin, jsou často velmi odlišné a znemožňují
pohodové fungování třídních kolektivů. A tak stále máme co řešit, chceme-li,
aby děti spolu dobře vycházely, aby škola byla místem, kde se cítí dobře. Díky
preventivním projektům předloženým MŠMT vypracovaným Mgr. Beranovou
v roce 2012 (Bezpečná ZŠ Zborovice) a v roce 2013 (Vychovejme
nekuřáky), realizovaným ve spolupráci s třídními učitelkami, byli do aktivní
prevence zapojeni všichni žáci a pedagogové školy. Je třeba srdečně
poděkovat za přínos škole, překlenout občasná nepochopení a odpor ze strany
žáků a někdy i rodičů a pokračovat v práci s dětmi správným, teď už známým
směrem. Mgr. Lenka Beranová vykonávala funkci školní metodičky prevence do
srpna 2013, kdy převzala tuto činnost Mgr. Jana Kloudová.
Mgr. Marcela Hanák ová, ředitelka ZŠ Zborovice

 Nauč se první pomoc
V lednu navštívila naši mateřskou školu pracovnice Českého červeného kříže
v Kroměříži paní Mišková s maňásky Františkem a Fanynkou z Kouzelné školky.
Po přivítání společně s dětmi postavila auto z velkých dřevěných kostek
a chystali se na výlet. Zde je čekalo několik překvapení, která se můžou po cestě
přihodit. Děti zkontrolovaly vybavení autolékárničky, bylo jim vysvětleno,
k čemu co slouží a hurá na výlet. Při fingované dopravní autonehodě si děti
vyzkoušely zavolat rychlou záchrannou službu, obvázat různé části těla, ošetřit
zlomeninu a nejvíce se jim líbilo protišokové opatření – zabalení člověka do
tepelné folie. To si vyzkoušeli všichni.
František a Fanynka dětem radili a při všem pomáhali. Děti poslouchaly jejich
rady a tak se zábavnou formou dozvěděly základní poznatky o poskytnutí první
pomoci. Poznaly, jak je možno zachránit život člověka a také pomoci jeden
druhému.
Ivana Balášová
učitelk a MŠ Zborovice

Finišující brigáda na zahradě ZŠ v projek tu Příroda nás učí

Plesík



Na sobotu 22. 2. 2014 připravili zaměstnanci
školy ve spolupráci se členy sdružení rodičů, spolku
KLAPKA, již 17. školní ples. Vše bylo tradičně
pečlivě přichystáno, termín byl znám včas,
vstupenky byly v předprodeji. O hudební doprovod
se postarala hudební skupina AUDIO. Díky štědrosti
oslovených dárců se ve „hře o ceny“ hrálo o téměř
130 hodnotných cen (KLAPKA přispěla do slosování
vstupenek sadou SODAStream). Účast, rok od roku
klesající, byla opět velmi slabá, napočítali jsme 57
přítomných, z toho přes dvacet účastníků byli
zaměstnanci ZŠ Zborovice a jejich blízcí. Ples se
zvrtnul v „plesík“, přítomní se však příjemně
pobavili. A příští rok? I bez ankety, zda pořádat či
ne, která skončila plichtou, už víme, že zájem
veřejnosti o školní ples není…
-han-

Za recyklaci výlet



V únoru 2014 proběhl ve škole první velký sběr
elektroodpadu. Velký elektroodpad jsme odevzdali
firmě STEELMET a tím jsme se současně zapojili do
soutěže škol Zlínského kraje vyhlášené touto firmou
v lednu 2014. Odevzdali jsme celkem 980 kg
elektrošrotu, do rozpočtu spolku KLAPKA tak
přibylo 1666 Kč. A získali jsme krásné třetí místo! Za
odměnu jsme spolu s dalšími žáky různých škol v kraji
vyrazili v pátek
25. dubna 2014 na
velkou
oslavu
Dne Země do
KOVOZOO
ve
Starém
Městě,
kterou uspořádala
firma RECGROUP. Bylo tam skvěle!
-han-

 Letní pionýrský tábor 

Nechceš se o prázdninách nudit? Chceš se něco dovědět, něčemu novému se
naučit, poznat nové přátele, opět se vidět s těmi starými, prožít noci pod
hvězdami u táboráku, soutěžit, hrát si a bavit se? Pak neváhej a přidej se k nám!
Letošní letní pionýrsk ý tábor se uskuteční v Rajnochovicích
v termínu od 2. do 9. srpna 2014.
Je určen všem dětem od 6 do 15 let. O děti se po celou dobu starají
proškolení táboroví pracovníci, je přítomen zdravotník, táborníci jsou
pojištěni. Více informací se můžete dovědět u vedoucí PS – p. Sakařové.

ZPRAVODAJ obcí Zborovice a Medlov

5

 Z činnosti Pionýra Zborovice
V letošním roce je na naší pionýrské skupině registrováno přes šedesát členů –
dětí i jejich starších kamarádů. Pionýrský oddíl Mláďata se schází pravidelně každý
týden na oddílových schůzkách, jejichž náplň je různorodá. Zapojujeme se také do
vyhlašovaných aktivit a soutěží.
Začátkem letošního roku jsme se zúčastnili republikového finále Dětské Porty
a Melodie v Praze. Soutěžili jsme v šesti kategoriích a jednotlivá vystoupení byla
velmi dobře hodnocena. Ocenění jsme si přivezli také z republikové fotosoutěže
Clona, přímo medailová žeň nastala při vyhlašování Pionýrského sedmikvítku
v oblastech literární, výtvarné a rukodělné.
Zapojili jsme se do republikového projektu Fíha – dýha a vyzkoušeli si práci
s tímto přírodním materiálem. V měsíci březnu jsme přivítali jaro na víkendovém
pobytu na Tesáku, v dubnu pak zorganizovali Noc s Andersenem, která je akcí
mezinárodního charakteru. I v letošním roce se v roli sběračů připojujeme ke sbírce
Ligy proti rakovině.
Do konce školního roku nás ještě čeká celá řada aktivit. Veřejnosti nabízíme
možnost účasti na dalším ročníku Bambiriády, pro děti připravujeme letní pionýrský
tábor. V rámci činnosti oddílu pak plánujeme společný víkendový pobyt dětí
s rodiči a sportovní hrátky. Pokračujeme také ve sběru víček z pet lahví.
Pionýrský oddíl Mláďata se začátkem dubna stal jedním z oddílů v republice,
který se bude podílet na dalším ověřování výchovných programů pro neformální
vzdělávání – Výpravy za poznáním.
Chcete-li se o naší činnosti a jednotlivých aktivitách
dovědět více, podívejte se na oddílový Blog, stránky
pionýrské skupiny nebo si prohlédněte fotogalerii na
Rajčeti. Můžete ale přijít i osobně na některou
z oddílových schůzek či akcí, které pořádáme.
-lk -

Noc s Andersenem



I v letošním roce jsme se připojili
k mezinárodní akci Noc s Andersenem, kterou ve
Zborovicích tradičně pořádali pionýři. Díky
pochopení místní základní školy se osmdesáti
letošním účastníkům stala v noci z pátku na
sobotu centrem dění školní budova.
Sedmdesát dětí rozdělených do šesti družin
vedených staršími členy pionýrského oddílu se
nejprve vydalo hledat indicie. Po doplnění
energie v podobě večeře začal nácvik
divadelních představení. Mezi děti zavítal pan
starosta J. Kunc, předseda ŠKK L. Cheryn a paní Z.
Bartošová. Pánové a dvě z vedoucích děti
seznámili s dánskými pohádkami a příhodami
psího komisaře Vrťapky, paní Bartošová si
s dětmi povídala o policejní práci a všichni
přítomní si mohli sejmout své vlastní otisky. Pak
jsme hosty na oplátku pozvali na divadelní
představení připravené jednotlivými družinkami
dětí. V pozdním večerním čase jsme ještě hráli
deskové hry, luštili křížovky, labyrinty a šifry
a také si poslechli písničky o panu Andersenovi.
Před půlnocí ještě mladším účastníkům k usínání
zaznělo několik českých pohádek, starší se
pokoušeli navázat spojení s dalšími účastníky
letošního nocování.
Sobotní snídaně zmizela rychlostí blesku a nás
čekalo ještě vyrábění jarních květin. Před desátou
hodinou odcházeli poslední účastníci označeni
letošní pamětní stužkou a starší se vrhli na úklid
zapůjčených prostor.
Noc s Andersenem 2014 je už minulostí. Tak
na viděnou zase za rok!
-lk -

 ZO Českého zahrádkářského svazu Zborovice
Letošní zima připravila nezvykle teplé počasí v únoru
i v březnu. Zahrádkáři a ostatní občané již v první
polovině měsíce března mohli zahájit jarní práce na zahrádkách
a na polích. Nebyly to jen práce související se sadbou semen zejména petržele, mrkve, cibule, špenátu, ředkviček - ale
i okopávání česneku, postřik ovocných stromků, zejména broskví,
střihání stromků, bobulovin a malin.
Něco málo o ředkvičkách, nejranější zelenině na našich
zahrádkách: Ředkvičky obsahují bohatý zdroj vitamínu C, ochránce
naší imunity a přispívají k celkové fyzické a psychické kondici.
Obsahují i další prvky jako je selen, vápník, hořčík a draslík
a obsahují také vlákninu, která stimuluje funkci střev, působí i proti
zácpě, jsou nízkokalorické a vhodné i jako předkrm těžších jídel.
Dále obsahují hořčičné oleje, které dodávají ředkvičkám onu
typickou štiplavou chuť a které zajišťují ochranný štít bulvám,
proti napadáním škůdci zvenčí. Stejně působí i v našem těle,
zabíjejí bakterie a plísně na našich sliznicích a tím nás ochraňují,
zabraňují např. nadýmání, omezují střevní a žaludeční potíže,
průjmy apod. při pravidelné konzumaci. Ředkvičky jsou nenáročné
na půdní a klimatické podmínky, nejvhodnější jsou záhřevné a na
živiny bohaté půdy, nevhodné jsou suché, písčité, těžké a chladné
půdy. Klíčí při teplotě plus 2 až 3 °C, mladé rostliny snesou mrazy
do -3 °C. Ředkvičky sejeme od jara do dubna a pak od poloviny

července do začátku září. Pro jarní setí jsou vhodné odrůdy:
PRIMARA F1, KVINTARA F1, VINARA F1, Kvarta odolná proti
praskání, vybíhání do květu a houbovatění dužiny. Pro podzimní
setí ještě PRIMA, SEXTA, KVINTA.
K rátk á informace o zahrádk ářích naší organizace
Dne 13. března 2014 oslavil 70 let př. Vrána Martin, který je
členem naší organizace od r. 1965. Svojí prací v šlechtění angreštů
je svými výpěstky známý jak v naších obcích, tak i v širokém okolí
a v neposlední řadě i v celé České republice. Jím vyšlechtěné
resistentní angrešty byly zapsány do Státní odrůdové knihy a tím
povolen jejich prodej v celé republice a množení těchto odrůd
v ovocných školkách. Jsou rovněž chráněny českými patenty jako
registrované odrůdy angreštů v ČR celkem u pěti odrůd,
a to od r. 2002 do r. 2012. Vážíme si jeho práce a v pěstování
rezistentních angreštů, jeho práce v křížení tohoto druhu
bobulovin a úsilí prosadit se v konkurenci jak v naší republice tak
i mimo ní a omlouváme se mu za zatím malou popularizaci jeho
práce a zejména výsledků. Pokud s tím bude souhlasit, chtěli
bychom v některém dalším Zpravodaji informovat širokou
veřejnost o jeho práci a činnostech, které souvisejí s jeho
dosavadními výsledky.
Josef Šmíd, předseda ZO ČZS
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 Co nového ve SDH Zborovice ?
V prosinci minulého roku jsme uspořádali tradiční Mikulášskou nadílku v MŠ
Zborovice a pak v celé obci. Poslední den v roce 2013 jsme se sešli na dopoledním
tradičním posezení členů sboru v rámci rozloučení se s odcházejícím rokem.
Na začátku února jsme ve spolupráci s MS Zborovice-Medlov zorganizovali již
VI. ročník Hasičsko-mysliveckého plesu v prostorách sokolovny ve Zborovicích.
K tanci a poslechu hrála skupina Milenium. Během večera vystoupila se svým
zdařilým programem taneční skupina TS Trick z Hulína. Myslivci i hasiči pro účastníky
plesu připravili nejen bohatou zvěřinovou tombolu, ale také gurmánské speciality.
Této společenské události se zúčastnili hojně i občané z okolních obcí. Tím také
podpořili úsilí všech pořadatelů, kterým patří poděkování za zdařilou kulturní akci.
Během února se družstvo mladých hasičů zúčastnilo zimního branného závodu
mládeže v Trávníku. Začátkem března jsme prošli obec v masopustním reji masek
s medvědem a za doprovodu harmoniky.
V dubnu jsme provedli sběr železného šrotu v celé obci a 19. dubna jsme
uspořádali první ročník turnaje ve stolním tenise pod názvem O starostovo
malované vajíčko.
I v dalších měsících letošního roku se budeme podílet na zajišťování odborného
vzdělávání členů sboru, výchově mládeže a dodržování kulturních a společenských
tradic. V květnu to bude stavění a kácení máje, v červenci uspořádáme na hřišti
požární soutěž Memoriál Martina Horáka a Josefa Pospíšila, na zborovické hody
přátelské utkání v kopané Hasiči – Myslivci a večerní hodovou zábavu. Začátek
podzimu bude patřit tradičnímu Brannému závodu mládeže v okolí chaty U Zajíčka
ve Zborovicích.
Na začátku letošního roku naše zásahová jednotka obdržela od Zlínského
krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru novější verzi automobilové
cisterny LIAZ101 CAS25K jako náhradu za naši již dosluhující cisternu CAS25
Š-706RTHP. Novou cisternu bylo třeba upravit, aby vyhovovala potřebám naší
zásahové jednotky. Úpravy byly časově velmi náročné a naši členové na cisterně
pracovali ve svém osobním volnu, za což jim všem patří uznání a díky.
Věříme, že spolupráce s Obecním úřadem Zborovice a ostatními složkami
v obci i v letošním roce bude úspěšně pokračovat. O naší činnosti a akcích, které
pořádáme, se můžete více dozvědět i na našich webových stránkách
www.sdh-zborovice.wz.cz.
ŠtefanValigursk ý, starosta sboru

DZP Zborovice 
V letošním roce v našem domově probíhá
projekt KÚ Zlín „Zvyšování kvality sociálních
služeb se zdravotním postižením ve Zlínském
kraji“. Cílem projektu je zmapovat reálné
potřeby uživatelů a nezbytnou výši míry
podpory lidí s postižením. Klíčovými zásadami
jsou: zachování rytmu běžného života
dne
a týdne; oddělení sféry práce
od sféry bydlení a volného času; prožívání
běžného ročního rytmu; respektování vývojové
fáze člověka; respektování vlastních přání;
akceptování života ve světě obou pohlaví;
život v běžných životních podmínkách.
Výstupy budou využity při plánování
rozvoje zařízení a plánování rozvoje sociálních
služeb ve zlínském kraji.
Tento projekt se týká všech uživatelů
domova, zabere sice spoustu času, přesto
nezapomínáme na ergoterapii, zájmovou činnost
a volnočasové aktivity s uživateli. Máme na celý
rok naplánováno spoustu akcí, výletů,
divadelních a hudebních pořadů.

 Činnost SDH Medlov
8. listopadu 2013 jsme uspořádali Světluškový průvod. Sešla se spousta dětí,
jak místních, tak i přespolních. Na své světlušky se přišli podívat rodiče a také
prarodiče. Průvod končil na druhém konci Medlova u hasičské zbrojnice velkým
ohňostrojem doprovázeným hudbou. Po ohňostroji následovala dětská diskotéka
prokládaná mnoha hrami a soutěžemi, po kterých na děti čekaly sladké odměny.
29. 11. 2013 proběhla výroční schůze sboru.
6. 12. 2013 se po setmění hasičská zbrojnice naplnila čerty. V čele průvodu
samozřejmě nechyběl sv. Mikuláš s anděly. Družina prošla celou obcí. Děti si
připravily básničky, písničky či modlitbičku. I když některým strach svazuje jazýčky,
jedná se o krásnou tradici, která se všem zapíše do paměti při vzpomínkách na
dětství.
1. 3. 2014 se konaly Ostatky (neboli Masopust či Vodění medvěda). Obcí se
procházeli myslivci, stařeny, čarodějnice, voják, policista… a samozřejmě medvěd.
V mnoha rodinách připravili občerstvení a nechyběly tradiční i netradiční koblížky.
Pro udržení čistého Medlova se v sobotu 8. 3. 2014 konal sběr železa. Nejedná
se o jedinou činnost zaměřenou na čistotu obce. Na květen je naplánováno
vypuštění a čištění hasičské nádrže.
Poslední dubnovou sobotu se konal 11. ročník soutěže „O Pohár starosty
obce“. 1. května jsme uctili památku padlých obětí obou světových válek
a slavnostně jsme položili věnce na místní pomník. Nyní se připravujeme na
hasičskou sezónu.
Zdeněk Bršlica, starosta sboru

Za období leden – březen jsme pro
uživatele zorganizovali a uskutečnili: Tříkrálový
koncert pěveckého sboru Zborováček ZŠ
Zborovice; vědomostní soutěž „Riskuj“;
pěveckou soutěž; zimní sportovní hry na sv.
Hostýně pro uživatele SSL Uh. Hradiště a SSL
města Kroměříže; pořad „Muzikoterapie aneb
léčba hudbou“ (divadlo Slunečnice Brno); soutěž
v kuželkách; výlet do Zdounek na „Zpátky do
pohádky“ a další. Uživatelé společně s PSS pekli
různé buchty, dělali poháry, chlebíčky
a jednohubky. Nezapomínali jsme ani na úklid
parku v areálu domova, zhotovování výrobků
atd.
Ludmila Burešová
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 Krásný mariánský měsíc...
Velikonoční doba – to je čas prožívaný s Marií. To je doba
veliké milosti, jaké nám chce udělit Otec. To je doba, ve které se
máme ještě více spojit s Ježíšem, jakoby „přinutit“ Ho, aby zůstal
s námi, tak, jak to udělali učedníci jdoucí do Emauz. Však před
námi je čas, ve kterém bychom se měli pozastavit nad otázkou:
na kolik chceme s „Ježíšem z mrtvých vstát“? Zdali v našem
srdci je již přítomné ovoce Ducha Svatého: pokoj, radost,
citlivost, duch služby, otevřenost, trpělivost?
Existuje potřeba, abychom si pokládali otázky: zdali paschální
tajemství – přechod ze smrtí do života – je v nás přítomné?
Nebo my také zakoušíme „přechod“ paschy od stavu „starého
člověka“, soustředěného pouze na sebe, bojícího se o svá dobra,
k „novému člověku“, který vykoupený skrze kříž Ježíše zakouší
nyní na sobě zkušenost Božího dítěte.
V tom se nám krásně objevuje nová myšlenka spojená s tím,
co nyní dělá příroda. Není přece dlouho, co jsme mysleli na jaro.
Nyní se však těšíme trávou, květem na poli, jež rozprostírá
krásné koberce. Pozorujeme, jak se příroda budí, jak se tmavé
pupence ovocných stromů stávají krásným květem jabloní,
trnky…, jak zpívají ptáci, jak vůbec celé stvoření tím odevzdává
Bohu chválu. Jestlipak se i v našich srdcích objevuje stejná
svěžest rána? Těšíme se životem, svěřujíc naši budoucnost Bohu?
V příběhu o setkání Ježíše Zmrtvýchvstalého s dvěma
učedníky putujících do Emauz, jež nám předává sv. Lukáš, vidíme
určité srovnání s přírodou. Událost měla místo v době polední,
v den Paschy. Dva učedníci Pána Ježíše byli smutní a zklamaní.
Vraceli se do rodiště, aby mohli začít „normální život“, aby mohli
začít zahájené akce. Velký příběh setkání a přebývání s Ježíšem
se ukončil spolu se smrtí na vrcholu Golgoty.
V tom smutku a zklamání se ale připojuje k nim Ježíš. Říkají si
mezi sebou o tom, co se v těchto dnech stalo v Jeruzalémě.
Ježíš však říká o celém bohatství Písma Svatého. Jistě jim
připomenul i znamení paschálního beránka ve Starém Zákoně,
vzpomenul o trpícím Služebníkovi Jahve, nebo o předpovědi
Jeho utrpení v žalmech. Jako echo se odrazovala slova Pána
v srdcích učedníků. Nově jim začala hořet srdce, vzbudila se
nová jiskra víry, jakýsi blesk nadějí, perspektiva změny jejich
smutné situace. Dokonce na nějaký moment jejich srdce hořelo
radostí a jistoty od slov neznámého Poutníka. Stále Ho ještě
nemohou poznat, i když slyšeli o prázdném hrobu od žen, které
tam ráno byly. Poznávají Ho u stolu. Avšak řečeno přesněji, to
Kristus se nechává poznat, když lámal chléb známým způsobem.
V tomto gestu lámání chleba, v tajemství Eucharistie, i my
můžeme poznat Ježíše.
Poděkujme Bohu za lidi, kteří se diskrétním způsobem
dokázali připojit k nám, aby nám pomohli tím, že nás v životních
situacích vyslyšeli, potěšili, ukázali cestu. Však i my máme mít
tolik lásky, abychom jiným dávali naději. Děkujme Marii, Matce
Utěšitele, která nám dodává odvahu, když jsme pod útlakem
pokušení útěku od těžkostí našeho života.
Ano. V objevení nové radosti, podobné radosti emauzským
učedníkům, nebo radosti Marie, když viděla prázdný hrob, je
potřeba si pomoci. Třeba nám může pomoci známá a radostná
pobožnost – májová. Překrásný zážitek z mnoha aspektů víry,
která je čím dál více odstraňována skrze lidi, zvláště skrze
mladé. Mnozí lidé odcházejí a nacházejí vlastní způsob svobody.
Obzvlášť, když svobodu pochopí příliš individualisticky. Jak se
tomu bránit? Proto je cenné hledat osobnosti, které jsou
příkladem, vedou nás a ukazují nám správnou cestu. Odpovědí

může být několik. Připomeňme si našeho papeže Františka, který
o vigilii Veliké Noci ukázal na určité místo setkání. Každý člověk
potřebuje objevit svoje místo setkání, setkání s Ježíšem,
potřebuje najít a zajít do Galileje. Pak svatý Otec František na tři
dny před kanonizací – svatořečením Jana Pavla II. – vzpomněl
v poselství k rodákům o místu našeho sblížení s Bohem. Pro
mnohé možná i tato osobnost sbližuje do místa setkání s Ježíšem.
Je zapotřebí vyjádřit vděčnost za službu a zároveň příklad Jana
Pavla II., za jeho neobvyklé svědectví svatosti. Přece to on
usilovně prosil celý svět, aby otevřel srdce Ježíšovi, sám říkal,
abychom i my pro Krista otevřeli dokořán svá srdce. Otevřel pro
Krista společenství, kulturu, systémy politické, ekonomii, změnil
děj silou obra, silou, kterou čerpal od Boha. V apoštolské službě,
v plné lidské citlivosti, pomohl křesťanům po celém světě, aby se
nelekali být křesťany, patřit do církve…, jedním slovem: pomohl
nám nebát se pravdy, neboť pravda je zárukou svobody.
Papež František v setkání s biskupy naší republiky vzpomněl o
potřebě pastorace rodin, mladých lidí. Příkladem může být Jan
Pavel, od kterého se stále můžeme učit. Nyní již jako od svatého,
čili toho, který našel svoje místo setkání s Kristem. U příležitosti
svatořečení Jana Pavla II. by se měla tato slova ještě jednou
zopakovat. Potřebujeme se modlit a prosit za naše rodiny, za děti,
za mládež. To může být první forma realizace slov papeže
Františka řečená biskupům. Další forma může být v letošním roce
skrze osobní zapojení se k modlitbě májové pobožnosti. Proto již
nyní zvu všechny ochotné zájemce a lidi dobré vůle na společnou
modlitbu májových pobožností. Proč májové?
Vlastně proto, že v letošním roce myslíme na rodiny
a modlíme se na tento úmysl. Májové pobožnosti budou dobrou
příležitostí, modlitbou za konkrétní situace v našich rodinách, čili
tématem je Rodina a rodinný život. Bude vhodné vrátit se ke
slovům, myšlenkám a výkladu sv. Jana Pavla II., jenž nás povede
májovými pobožnostmi po celý měsíc květen.
Papežova slova o rodině, jejím významu a životě mohou být
jak povzbuzením, tak korekcí pro naše představy o tom, jak má
rodina žít. Pohled na Pannu Marii, Matku Vykupitele, skrze májové
pobožnosti, nám může znovu a znovu dodávat naději. Podobně jak
to sama zakusila u prázdného hrobu, když v něm nespatřila Pána.
To je stejná radost a změna života, kterou zažili emauzští učedníci,
kteří nově prožívají setkání s Ježíšem.
Můžeme si tedy jen přát, aby skrze všechny tyto skutečnosti
povzbudili ty, kdo je uslyší a budou o nich přemýšlet.
S přáním dobra a pokoje pro všechny lidi dobré vůle
a radost života pro osamělé, smutné a vzdálené
přeje
x. Mariusz K ark oszk a
administrátor farnosti sv. Bartoloměje
ve Zborovicích

NOVÉ STRÁNK Y FARNOSTI: www.svbartolomej.eu
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 Náš rodák Arne Linka

Historické pohlednice 

autor:

 Osmisměrka

J. Jablunka

Letošní rok je ve znamení Roku české
hudby a na mnoha místech si připomínáme
výročí našich skladatelů. Dne 6. března
1999, tedy před 15 lety, náhle zemřel
zborovický rodák, hudební skladatel,
pedagog, improvizátor, propagátor
muzikoterapie a Čestný občan města
Kroměříže doc. PhDr. Arne Link a, CSc.
Pocházel z rozvětvené kantorské
generace, narodil se 6. února 1938 ve
Zborovicích a ve Zdounkách žil se svými
rodiči od prvního roku svého života.
Měl absolutní sluch, s prvními hudebními krůčky začal již ve
třech letech. Absolvoval hudební školu Moravan v Kroměříži,
studoval zde gymnázium, Státní hudební a dramatickou
konzervatoř v Brně a pak JAMU v Brně, kde i nakonec dlouhá
léta vyučoval. Byl velmi známou osobností, špičkovým
profesionálem svých oborů. Člověk srdečný, tolerantní, lidský, se
smyslem pro humor a s touhou po společenské harmonii.
-jab-

Celkem 20 budov různých institucí zahrnující i služby v obci
a naše pamětihodnosti je skryto v této osmisměrce…
FARA, HOSPODA, HROBK A, JZD, K APLE, K OSTEL,
K NIHOVNA, MASNA, NÁDRAŽÍ, OBECNÍ ÚŘAD, OBCHOD,
PENZION, POŠTA, SOK OLOVNA, SUPERMARK ET, TEXTIL,
TRAFIK A, ŠK OLA, ŠK OLK A, ZÁMEK

Zbývajících 20 písmen čtených po řádcích tvoří tajenk u.
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Zatím naposledy v tomto čísle Zpravodaje nahlédneme do
dějin našich obcí díky fotografiím dostupným na webu
www.fotohistorie.cz. Dobových materiálů není ale nikdy
dost, takže pokud schováváte nějaké poklady, sem s nimi! Rádi
budeme v rubrice pokračovat, bude-li ovšem co otisknout…

Vyk olejení lok omotivy řepného vlak u (1931)

Pozdrav ze
Zborovic
(rok neurčen)
Celkový pohled,
zámek, cukrovar,
hasičské skladiště,
škola a kostel,
krojovaná dívka,
letohrádek
Pozdrav ze
Zborovic (1939)
Kostel s obecnou
školou, Vila Dr. J.
Friesse, Nádraží,
Restaurace u
Domanského,
Cukrovar

