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KČT Zborovice 
Zahrádkáři radí 

/ zpravodaj-zborovice@email.cz
Vážení a milí
čtenáři, rok 2014
se chýlí ke svému
závěru a podzimní
počasí je jak
stvořeno k bilanci
toho, co se událo
za půlroční období.
V jubilejním pětadvacátém
čísle
také mimo jiné
najdete pozvánky
na nejbližší akce od
adventu dále...

 Úvodník starosty
Vážení spoluobčané!
Uplynulo čtyřleté volební období 2010-2014. Dovolte mi
malé ohlédnutí a zhodnocení předchozích čtyř let.
V roce 2011 proběhla rekonstrukce ulice Nerudovy, bylo
započato s opravou cesty a kanalizačních žlabů v Medlově.
V roce 2012 byla dokončena oprava cesty v Medlově
a zrevitalizována náves ve Zborovicích. V následujícím roce
2013 se podařilo uskutečnit zateplení obecního úřadu
a zateplení základní školy. V roce 2014 bylo zrekonstruováno
a zmodernizováno sociální zařízení na sokolovně a zateplena
mateřská škola. Na některé z výše uvedených akcí získala obec
dotace v celkové výši 4.750.000 Kč. V průběhu volebního
období byly průběžně prováděny opravy a rekonstrukce
chodníků a místních komunikací. Touto cestou děkuji všem
bývalým členům zastupitelstva za práci pro obec.
Pracovníci obecního úřadu prováděli drobné stavební
práce, správu obecního majetku a udržovali travnaté plochy.
V zimním období odklízeli sníh a zmírňovali následky zimního
období. Při této příležitosti mi dovolte poděkovat občanům,
kteří nám obětavě pomáhali při udržování travnatých ploch
před svými nemovitostmi i s úklidem sněhu na chodnících.
V měsíci říjnu 2014 proběhly volby do zastupitelstva
obce. Dle výsledků voleb bylo zastupitelstvo sestaveno ze
čtyř stávajících a sedmi nových členů. Dne 3. listopadu 2014 se
uskutečnilo ustavující zasedání, na kterém byl zvolen starosta,
místostarosta, předsedové výborů, členové výborů
a předsedové komisí.

podzim 2014

Budova mateřsk é šk oly po rek onstruk ci a úpravách ok olí.

K volbám do obecního zastupitelstva přišla polovina voličů.

Bc. Lenk a Burianová – členka finančního výboru
Radim Husovsk ý – člen zastupitelstva
Miloslav Jurčík – předseda kontrolního výboru
Zdeněk K ubánek – předseda finančního výboru
Jaromír K unc – starosta obce
Ing. Pavel Machourek – předseda šk. a kulturní komise
Pavel Nosek – předseda zvláštního orgánu obce
a člen kontrolního výboru
Ing. Jaroslav Olšina – člen finančního výboru
MUDr. Zuzana Plesník ová – členka kontrolního výboru
MUDr. Vladimír Řezáč – místostarosta obce
Josef Šmíd - předseda občanské a sociální komise
O další činnosti a investičních akcích bude jednat nové
zastupitelstvo na svých následujících setkáních. Nově
zvoleným zastupitelům přeji hodně sil, elánu a pevné
zdraví v následujícím volebním období.
Závěrem se obracím na vás, milí spoluobčané, s přáním
dobrého zdraví, spokojenosti a pohody ve vašich rodinách.
Jaromír K unc, starosta obce
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 Nejbližší kulturně-společenské akce
 čtvrtek 27. listopadu 2014, 18:30, sok olovna
Divadelní představení ŘÍMSK É NOCI
- uvádí divadelní agentura Harlekýn Praha
- v hlavních rolích Simona Stašová a Oldřich Vízner
 sobota 29. listopadu 2014, 15:00, náves
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
- tradiční přivítání adventního času v obci
- prodejní jarmark, kulturní vystoupení,
andělská pošta, občerstvení
 sobota 6. prosince 2014, 18:00,
sok olovna Zborovice
VÁNOČNÍ K ONCERT
Rockový pěvecký sbor SVATÝ PLUK z Uh. Hradiště

Na obecní kulturní akce můžete díky
předprodeji využít vstupenky za
zvýhodněné vstupné. Více vždy
na plakátech a webu obce.

 2. sv. vánoční - 26. prosince 2014, 15:00, k ostel
VÁNOČNÍ K ONCERT U JESLIČEK
- tradiční vystoupení DPS ZBOROVÁČEK a hostů

 Pilana osmdesátiletá
V letošním roce oslavuje 80. výročí založení společnost PILANA.
Při této příležitosti se také všichni zájemci mohli zúčastnit Dne
otevřených dveří v areálu zborovického podniku. V sobotu 14. června
2014 se tak v prostorách firem Pilana, Sepio a GSP sešly jak desítky
bývalých zaměstnanců, tak návštěvníků různých generací nejen z řad občanů Zborovic a Medlova, ale i z širokého okolí. Zajímavou prohlídku s milým přivítáním každé skupiny
zahájil ředitel PILANA Saw Bodies s.r.o. pan Jozef Kyrcz a po úvodní exkurzi se nás ve výrobních
halách ujali samotní vedoucí a zaměstnanci jednotlivých firem. Zhlédli jsme i běžnou práci sobotního
provozu, dozvěděli se spoustu zajímavých informací včetně čísel, statistik a názorných příkladů.
Zodpovězeny byly rovněž všechny otázky zvídavých občanů, kteří mimo jiné zavzpomínali na doby,
kdy zde pracovali nebo se zde před lety byli naposledy podívat. Nešlo si nevšimnout, co vše se
změnilo, jakou modernizací prošla technologie výroby…
Zajímavý dopolední program nabídl také příjemná setkání přátel a v neposlední řadě možnost
občerstvení a zisku upomínkových předmětů. Poděkování si zaslouží všichni ti, kteří jakýmkoliv
způsobem tento den připravili. Více na: www.historiepilany.cz Za celou rodinu Mgr. Jiří Jablunk a

 Stolní tenis dětí ve Zborovicích
Kroužek stolního tenisu při ZŠ ve Zborovicích, z nichž někteří členové kroužku jsou i členy místního
Sokola, vstoupil ve školním roce 2014/15 již do šestého roku své činnosti. Během uplynulých let se
v něm vystřídalo na pět desítek žáků místní základní školy a ti nejlepší se pravidelně účastní turnajů
v rámci okresu i mimo okres. V samotném kroužku probíhají ročně dva turnaje - předvánoční a ke konci
školního roku.
Zejména v kategorii žákyň, jmenovitě Maruška Badanková a Aneta Husovská, patří k nejlepším
v okrese a ve své věkové skupině vyhrávají okresní i župní sokolské přebory. V kategorii chlapců, kde je
větší konkurence, se dlouhodobě nejlépe daří Vojtovi Adámkovi a k němu se přiřadil i Mirek Trnka,
kteří již vyhráli župní přebory.
V současné době se trénování v kroužku pravidelně zúčastňuje 9 dětí ve věku od 8 do 12 let,
z toho 3 děvčata a 6 chlapců, kteří se schází každý pátek od 12 do 14 hod. v malém sále sokolovny,
kde jsou k dizpozici dva nové hrací stoly. V zimním období se kroužek potýkal s nedostatkem tepla
v herně, takže tím trpěly nejen děti, ale i míčky a pálky, které potřebují teplotu minimálně 16 stupňů C,
aby dosáhly požadovaných vlastností. S převodem budovy sokolovny pod obec se situace podstatně
zlepšila. Je jen škoda, že některé talentované děti, když se stanou žáky vyšších tříd, sportovní činnosti
zanechají a věnují se jiným zálibám. A tak začínáme v kroužku stále odznova s novými členy, což je sice
přínosné pro využítí volného času dětí, ale na výkonnosti se to projeví spíše naopak. Přitom sport
pomáhá ve výchově mladé generace fyzicky i morálně a navíc stolní tenis je sport pro každý věk
a nehrozí při něm žádné zranění, jak v některých jiných sportech či činnostech dětí.
JUDr. Petr Adámek , vedoucí k roužku

Upozornění
z matriky 
Žádáme rodiče nově
narozených dětí, kteří mají
zájem o vítání občánk ů, aby
se přihlásili na obecním úřadě.

H. Machourk ová
matrik ářk a
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 40 let mateřské školy
„Mateřská škola má narozeniny, my máme přání jediný…“
Mateřská škola byla postavena v sousedství základní školy
brigádnickou činností zdejších občanů. K otevření a zahájení provozu
došlo 1. 9. 1974. Je to tedy čtyřicet let, kdy přivítala první děti, ze
kterých vyrostli už dospělí lidé. A snad mohou vzpomínat na léta
prožitá v této budově s radostí a zároveň s nostalgií, že by se vrátili do
bezstarostných dětských let. Vybaví si vzpomínky na kamarády, paní
učitelky a zážitky z mateřské školy.
K narozeninám patří dárky a přání. Mateřská škola dostala dárků během
těchto let více. Malé i velké a hlavně potřebné.
Původně šedivá jednopatrová budova s rovnou střechou se postupně
měnila a modernizovala. Stávající dvě třídy jsou zcela naplněny počtem
dětí padesát šest. Jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami a elektronikou.
U tříd jsou nově zrekonstruovány umývárny a dětská WC. V celé budově
byly vyměněny podlahové krytiny a zhotoveno nové osvětlení.
Vybudována byla vodovodní přípojka a provedena plynofikace. Došlo ke
zrušení vlastní školní kuchyně, stravu od té doby zajišťuje školní jídelna
základní školy. Vzhled budovy se změnil s vybudováním sedlové střechy,
výměnou oken a hlavních dveří za plastové a obložením vchodového
schodiště. K mateřské škole patří i velká školní zahrada skýtající sportovní
využití pro děti. Zde proběhly terénní úpravy, opravy asfaltových ploch
a zbudovány byly herní prvky s dopadovými plochami, opravena byla dvě
velká pískoviště, zhotoven nový plot kolem zahrady a nátěr plotu před
budovou. Největším dárkem byly letošní proměny – zateplení budovy
a nová barevná fasáda.
Za tyto opravy a modernizaci mateřské školy děkujeme především
zřizovateli a dále všem, kteří se zasloužili o nový vzhled. Rodičům
děkujeme za pomoc při brigádnických činnostech.
A naše jediné přání do dalších let… Ať je mateřská škola i nadále plná
šťastných a veselých dětí.
Ivana Balášová, učitelk a MŠ

 Spolupráce a komunikace
Vzájemná spolupráce mezi Mateřskou školou a Základní školou
Zborovice je na dosti slušné úrovni a nemusíme se tedy snad ani za ni
stydět. V rámci přípravy dětí na vstup do základní školy pravidelně
každým rokem pořádáme vzájemné konzultace a besedy mezi pedagogy
obou škol, kde se řeší požadavky na školní zralost. Děti mateřské školy se
svými učitelkami navštěvují své starší vrstevníky v základní škole, předávají
si vlastnoručně vyrobené dárky, žáci 1. třídy zase dětem z MŠ předvedou,
co již umí, p. uč. z 1. třídy vždy vhodně do vyučovacích aktivit zapojí i děti
mateřské školy. Návštěva pak končí společnou písní či básní. Před zápisem
do 1. třídy probíhají v mateřské škole individuální konzultace s rodiči
nastávajících prvňáčků. Pro děti z mateřské školy není prostředí základní
školy cizí, protože nám ředitelství základní školy umožňuje pravidelně
každý týden ve středu navštěvovat tělocvičnu.
Další společnou aktivitou jsou hudební a pohádkové pořady pro děti,
organizace mimoškolních aktivit, které přispívají ke kulturnímu životu v obci
– karnevaly, Hurá na prázdniny, oslavy svátku dětí, rozsvícení vánočního
stromu, družební setkání.
Obě školy mezi sebou spolupracují v rámci pořádání různých výstav
a společných exkurzí. Do budoucna si lze jen přát, aby nám tato dobrá
spolupráce vydržela a abychom měli školy plné šťastných dětí.
–k h-
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Kam kráčíme? 
V Mateřské škole ve Zborovicích
pracujeme podle vlastního Školního
vzdělávacího programu s názvem ,,Svět
kolem nás“, který vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Při plánování výchovně
vzdělávací práce naší mateřské školy klademe důraz na
rozvoj osobnosti dítěte v oblasti biologické, psychologické,
interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.
Smyslem environmentální výchovy je rozvíjet
prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, okolí
a prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě, ať živé či neživé.
Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování.
Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní
prostředí chránit, ale i poškodit. Pro ekologickou výchovu
dětí využíváme naši školní zahradu, místní park, les, rybníky
a blízké okolí Zborovic. Vše nám bude sloužit k tomu, aby se
děti měly možnost seznámit s okolím mateřské školy,
sledovat rozmanitost přírody. Prostřednictvím ekologických
besed, turistických výletů, ale i činností poznávat
a pojmenovávat svět kolem nás.

Základ pro úspěšné celoživotní učení vzniká již
v předškolním věku. Zkušenosti a prožitky z dětství mají vliv
na pozdější období a následující učení. Jak tedy zařídit, aby
měly děti dostatek možností získat co nejkvalitnější přípravu
na život? Na prvním místě a nejdůležitější je samozřejmě
rodina. Poté je to výchova předškolní, která rodinnou
doplňuje a posiluje. Proto i naše mateřská škola úzce
spolupracuje s rodiči s cílem vyvíjet aktivity a organizovat
činnost ve prospěch rozvoje dětí a k prohloubení
vzájemného výchovného působení. Snažíme se o to, aby mezi
zaměstnanci a rodiči panovala oboustranná důvěra,
otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Mezi
společné aktivity patří rodičovské schůzky, tvořivé dílny,
sportovní a hudební odpoledne, vánoční besídky, Den matek,
Otvírání studánek, Velikonoční odpoledne, výlety,
individuální konzultace, pomoc rodičů při školních brigádách.
Mezi důležité partnery při výchově patří také Obecní úřad
ve Zborovicích a v Troubkách (vítání občánků, rozsvícení
vánočního stromu, rozloučení s předškolními dětmi,
rozhlasové relace – Vánoce, jaro, Den dětí).
Pro rozvoj celkového posílení dětského organismu, ať už
se jedná o svalové posílení nebo otužování, se děti účastní
plavání v aquacentru ve Zdounkách, a to v jarních měsících.
Zdravý úsměv je preventivní zdravotní program SZŠ
Kroměříž, který učí děti správné technice čištění zubů,
obecné péči o ústní hygienu. Projekt je zpracován do
výukových lekcí, kdy se děti učí formou hry správné péči
o svůj chrup.
Jednou z našich priorit je usnadňovat dítěti jeho další
životní a vzdělávací cestu, napomáhat mu v chápání okolního
světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení. Čas, který
děti v naší mateřské škole prožijí, jim přináší radost a je to
pro ně příjemná zkušenost.
M. Hradečná, učitelk a MŠ
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 Druhý rok v opravené škole
V létě 2013 provedla firma Rovina Hulín velkou obecní zakázku – rozsáhlou
rekonstrukci obvodového pláště Základní školy Zborovice. Čas pádí, listí se
zbarvilo podzimem a my máme za sebou start druhého školního roku v nově
vyhlížející budově. A učí se nám tady moc dobře, v příjemném čistém prostředí se
ve třídách s malým počtem žáků vyučující mohou věnovat všem dětem
individuálně, máme na sebe čas. Mnohé o tom, co se ve škole děje, publikujeme na
školním webu www.zszborovice.cz. Letos o hlavních prázdninách žáků obec
znovu investovala do školní budovy – do výměny zastaralé klimatizace ve školní
jídelně. V budově je funkční vzduchotechnika samozřejmě znát. Škola měla a má
od obce nezbytnou a zaslouženou podporu a zřizovatel jako správný hospodář
pečuje o svůj majetek – vždyť hodnota movitého a nemovitého majetku
zapůjčeného naší příspěvkové organizaci k užívání je aktuálně 21 760 571,- Kč.
Na ulici Sokolské mají občané i žáci školy k dispozici zrekonstruovaný sportovní
areál. Zborovice jsou jako ze škatulky, jsou pěkným místem k životu. Všude se
najdou lidé, pro které by tráva mohla být zelenější a lépe posečená, chodník
rovnější, širší a delší, starosta pracovitější, škola lepší… Pravda je, že minulé
zborovické zastupitelstvo má za sebou nepřehlédnutelné výsledky
a zastupitelům, jedenácti lidem většinou dlouhá léta aktivním v občanském
veřejném životě, je správné za jejich činnost poděkovat.
Už známe výsledky komunálních voleb. Ve složení zastupitelstva došlo ke
změnám, nadpoloviční většina zastupitelů jsou noví členové. Kéž by se jim při
vedení obce dařilo podobně, jako dosud panu starostovi Jaromíru Kuncovi
a jeho dlouholetému týmu, tak, aby naše vesnice dál byla aspoň takovou, jakou je
dnes.
Mgr. Marcela Hanák ová, ředitelka ZŠ Zborovice

 Nahlédnutí do školní jídelny
Školní jídelna Základní školy Zborovice připravuje jídlo pro strávníky ve věku od
3 let. V letošním školním roce je zapsáno 55 dětí MŠ, 117 žáků ZŠ, dále pak vaříme
pro zaměstnance obou škol i pro občany z Medlova a Zborovic.
Každý den tak připravujeme průměrně 50 přesnídávek, 200
obědů a 35 odpoledních svačinek, v MŠ celodenní pitný režim.

Vaříme nejen podle norem pro školní stravování, ale i dle nových receptur,
které jsou vydávány, využíváme také dostupné recepty na internetových stránkách.
Snažíme se o zařazování modernějších pokrmů pro zdravou výživu našich dětí
a dorostu. Dodržujeme „Spotřební koš“, který nám ukazuje vyváženost výživových
látek. Učíme strávníky zvykat si na méně oblíbené nebo málo používané potraviny,
zařazujeme je tak, aby měli možnost výběru. Ne u všech strávníků nacházíme
pochopení – klasická česká kuchyně je více oblíbená a nové nebo zapomenuté
potraviny (kuskus, jáhly, cizrna, luštěniny) si nacházejí velmi pomalu své příznivce.
Jaký mají ohlas, to se dozvídáme zpětnou vazbou - dle objednávek a také
prostřednictvím ohlasů.
Pravidelně 2 x ročně se schází stravovací komise (zástupci obce, MŠ, ŠJ, ZŠ
a přizvaní z řad rodičů). Přijímáme různé připomínky a podněty a reagujeme na ně.
Pokud je to v našich silách - jak pracovních, tak hlavně finančních - snažíme se je
zohlednit. Vždyť naším cílem je spokojený strávník!
Blank a Šmídová, vedoucí ŠJ

O tom, že se bývalí absolventi do školy vracejí, svědčí
jednak složení pedagogick ého sboru, i možnost prohlídk y
budovy při srazech spolužák ů – např. tak , jak tomu bylo
u „třicátník ů“ začátk em září.

Co už je za námi?



Naše škola se každoročně účastní a také sama
pořádá mnoho akcí a projektů. V tomto školním roce již
máme za sebou tyto akce: k urzy OSV v I. a VI. tř., školní
družina navštívila Dny otevřených dveří v ZZS
Kroměříž a DZP Zborovice. V., VI. a VII. třída se
účastnily besed v Knihovně Kroměřížska a VIII. a IX.
třída besedy na Úřadu práce v Kroměříži.
Žáci 1. stupně zhlédli divadelní představení ve
zdejší mateřské škole a v Morkovicích. Ze sportovních
aktivit to poté byly Zátopk ovy štafety, fotbal
a florbal v Morkovicích a Zlínský vorvaň 2014.
Zapojujeme se také do různých typů soutěží výtvarných, literárních apod. Žáci IV. a V. tř. mají za
sebou Logick ou olympiádu, žáci VIII. a IX. třídy
Přírodovědného klok ana.
Každoročně jsou žáci IV. třídy pravidelnými
návštěvníky Dětského dopravního hřiště v Kroměříži
a žáci III. a IV. třídy Plaveckého bazénu v Kroměříži.
Zvládli jsme i několik projektů. Celoročně jsme zařazeni
do projektu Recyk lohraní, sbíráme staré baterie
a elektroodpad, rovněž proběhl podzimní sběr papíru.
Letos poprvé jsme realizovali projekt s názvem 72
hodin - ruk u na to, který byl zaměřen na
dobrovolnické aktivity. Žáci 1. stupně se účastní
projektů Hravě žij zdravě a Zdravé zuby. A velký
podzimní celoškolní projekt se jmenoval OK k olo
a spolupracovali jsme na něm s Policií ČR.
Všem, kteří mají u nás zajišťování těchto akcí
a projektů na starosti, patří velký dík, neboť se za tím
skrývá mnoho úsilí.
Mgr. Lenk a Beranová,
zástupkyně ředitelky
ZŠ Zborovice
12. listopadu se tým naší šk oly zúčastnil XV. ročník u soutěže
v netradičních sportovních disciplínách Zlínsk ý vorvaň 2014.
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 Novinky z Pionýra

72 hodin 

První oddílová schůzka pionýrského oddílu Mláďata zahájila letošní školní rok již
v srpnu. I v tomto roce jsou čtvrtky vyhrazeny naší schůzkové činnosti. Tak trošku se
náš počet zvětšuje a proto jsme museli přistoupit k práci formou družinek – mladší
děti se scházejí pod vedením tety Áji (paní Bolfová), občas vypomohou starší
členové oddílu a družinka starších tráví oddílové schůzky s Pesem (pan Sakař). Podle
potřeby a možností se však zapojuje celá řada dalších vedoucích, přátel a kamarádů.
V průběhu celého roku se ale členové oddílu budou setkávat také při
společných akcích, oddíl je jeden celek a ani to, že některé aktivity jsou určeny
pouze určité věkové kategorii dětí, neznamená, že o sobě vzájemně nevíme.
O podzimních prázdninách se starší družinka vydává na putování po
Toulovcových Maštalích, pro mladší děti připravujeme akci s přespáním mimo
domov na prosinec.
V plánu jsou ještě do konce roku další oddílové i skupinové akce. Budete-li mít
chuť a čas se na některou přijít podívat, rádi vás uvítáme.
-lk -

 Folkový guláš 2014

I v tomto roce jsme se zapojili do již
mezinárodní aktivity 72 hodin. Zatímco loňský rok
jsme se především snažili pomoci Lukáškovi sběrem
víček, letos jsme se dobře porozhlédli ve svém
okolí… a výsledkem byly dva pytle odpadků, které
jsme sebrali v okolí sokolovny, přilehlého hřiště
a autobusové zastávky u školy.
Na této aktivitě se podíleli všichni přítomní
členové oddílu – mladší i starší i ti úplně nejmenší se
snažili, aby nám tady bylo zase o trošičku lépe.
Až budete odhazovat nějaký ten papír nebo
petku, zkuste se zamyslet a popojít – odpadkové
koše zase nejsou až tak daleko. Pomozte nám! Bude
nám tady společně lépe a my budeme mít čas na to,
abychom třeba v dalším roce připravili jinou
aktivitu, která zase někde pomůže.
Děkujeme!
členové oddílu Mláďata

I v letošním roce se členové pionýrského oddílu Mláďata zúčastnili oblastního kola
hudební soutěže Folkový guláš v Olomouci. Účast v této soutěži se pomalu stává tradicí
a každoročně si někteří členové vyzpívají postup do republikového finále, které se
koná na přelomu ledna a února v Praze.
V soutěži Dětská Porta se v kategorii JP na druhém místě umístila Ellen Cherynová,
v kategorii SP si pionýrský oddíl Mláďata vyzpíval první místo. V Melodii ještě další
úspěchy přidaly Veronika Bolfová – třetí místo v instrumentální kategorii, v ZKA
kategorii pomyslnou stříbrnou odvážela Beáta Nováková a zlatou Pavla Jakšová, ve
starší ZKB kategorii přidala další první místo Nikola Trávníčková a stejného úspěchu
dosáhla v ZP kategorii Alena Šelepská.
Už nyní víme, že tři z oceněných (Pája, Alča, Mláďata) se mohou představit
v republikovém finále, u dalších ještě čekáme – stále je možné, že některému z dalších
soutěžících bude udělena „zelená karta“ a do finálových bojů tak bude mít možnost
zasáhnout také.
Poděkování si vedle soutěžících dětí určitě zaslouží i rodiče, kteří je v této činnosti
podporují. Obrovský dík i vedení zborovické Pilany za podporu našeho oddílu
a zajištění několika cen pro letošní soutěžící.
Lenk a Sak ařová

Z činnosti DZP Zborovice 

V DZP Zborovice jsme měli
i v letošním roce spoustu různých aktivit, výletů, soutěží, kulturních
a jiných představení. Z větších akcí druhého pololetí roku vybíráme:
 V květnu jsme se zúčastnili jarmarku klientů SSL Uherské Hradiště
a SSL města Kroměříže na Velkém náměstí v Kroměříži. Vystupovali
jsme s muzikoterapií „O řepě“ a cvičením s hudbou; také jsme
prodávali své výrobky volnočasových aktivit. Někteří z nás se projeli
historickým vlakem na „Pohádkový les“ v Divokách.
 Během letních měsíců jsme několikrát opékali špekáčky na
ohništích v areálu domova.
 V červnu jsme jeli do Uherského Hradiště na 1. ročník festivalu

„Prolínání“, kde jsme opět vystupovali, a to s tancem a scénkou „Pat
a Mat“. Také jsme tam měli prezentaci našeho domova a prodávali své
výrobky volnočasových aktivit. Moc se nám na festivalu líbilo. Naši
3 klienti se zúčastnili turnaje v ping pongu v DZP Velehrad a klient
Nádvorník získal 1. místo, byl velice úspěšný.
 V červenci skupina klientů absolvovala výlet z Tesáku na
sv. Hostýn; pěší trasu zvládli a byli spokojeni. S hudebním programem
nás navštívili herci divadla Slunečnice Brno.
 V srpnu jsme si užili atrakcí a různých dobrot na hodech a zhlédli
jsme hodový koncert dechové hudby na návsi.
 V září se uskutečnil výlet s imobilními klienty do Buchlovic.
Zúčastnili jsme se „Her bez hranic“ v Lutopecnách společně s klienty
z ostatních domovů.
 V říjnu jsme měli v domově dva „Dny otevřených dveří“ pro
veřejnost – pro děti MŠ a žáky ŠD ZŠ klienti vystupovali
s připraveným programem. Děti MŠ i žáci ŠD si prohlédli domov
a někteří si zakoupili i naše výrobky. Také nám přijela zahrát skupina
Karaoke, jejichž hudební program se nám velice líbil. Na následující
období máme připraveny další akce.
Ludmila Burešová
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 SDH Zborovice
Sbor dobrovolných hasičů 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. V letošním roce jsme za podpory Obecního
úřadu a Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje obnovili hasičskou
automobilovou techniku. Za dosluhující hasičskou cisternu RTZ Š-706 převedl
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ojetou automobilovou cisternu
LIAZ101CAS25K do naší zásahové jednotky. Při opravách a renovaci tohoto
automobilu strávili členové zásahové jednotky mnoho hodin ve svém osobním volnu. Za
dosluhující hasičský automobil AVIE 30 zakoupil Obecní úřad dopravní automobil FIAT Ducato
s přívěsným vozíkem, tato novější hasičská automobilová technika opět slouží v naší zásahové
jednotce. Při soutěžích v požárním sportu soutěží družstva mužů, žen, starších pánů a mladých
hasičů, která se úspěšně zúčastňovala různých soutěží v okrscích a okrese. V červenci jsme
zorganizovali Memoriál Martina Horáka a Josefa Pospíšila na hřišti TJ Pilana ve Zborovicích, této
soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů, 8 družstev žen, 5 družstev starších pánů, 22 družstev
mládeže a také nejmladší žáci z Morkovic. Z kulturně-společenské činnosti jsme uskutečnili
tradiční stavění a kácení máje. V srpnu na pozvání majitele Šiklova Mlýna p. Libora Šikla jsme
zorganizovali pro mládež a členy našeho sboru celodenní zájezd do velkého zábavného areálu,
kde jsme příjemně strávili sobotní den. Na hody jsme se členy Mysliveckého sdružení uskutečnili
tradiční přátelské utkání v kopané, ve večerních hodinách hodovou zábavu s muzikou Trio Bene.
V neděli jsme na hodovém koncertu Mistříňanky připravili pro své spoluobčany posezení na
zahradních lavicích a také jsme posvětili nynější hasičskou automobilovou techniku. Ve spolupráci
s Mysliveckým sdružením Zborovice-Medlov jsme za podpory obce Zborovice uspořádali
v sobotu 4. října v okolí chaty U Zajíčka ve Zborovicích tradiční VIII. ročník Branného závodu
mládeže. Tohoto závodu se zúčastila družstva mladých hasičů ze Zborovic, Litenčic, Zdislavic,
Nětčic, Zdounek, Soběsuk, Morkovic, Kroměříže, Břestu, Němčic u Holešova, Lutopecen a žáci ZŠ
Zborovice v hojné účasti 140 závodníků. Trasa vedla sedmi kontrolními stanovišti s tematikou
střelby se vzduchovky, zdravovědy, uzlování, lanové překážky, topografie, požární ochrany
a myslivosti v pěkném prostředí zborovického lesa. Na konci roku plánujeme tradiční Mikulášskou
nadílku a vánoční turnaj ve stolním tenisu pro mládež v místní sokolovně. Spolupráce s Obecním
úřadem, okolními sbory a zájmovými složkami v naší obci jsou na dobré úrovni.
Daší informace průběžně aktualizujeme na našich nových webových stránkách:
www.obeczborovice.cz/sdh-zborovice
ŠtefanValigursk ý, starosta sboru

 Ze života Klubu českých turistů
Ani v létě a na začátku podzimu turisté
nezaháleli a pilně naplňovali svůj plán akcí.
Největší akcí byl květnový čtyřdenní zájezd
do Českosaského Švýcarska. Hned cestou tam
jsme obdivovali z pohádek známý skalní
čedičový útvar Panskou skálu a Dolský mlýn.
Celý pobyt byl naplněn výlety do krásných
míst tohoto kraje. Nemohla nám ujít proslulá
Pravčická brána či jízda pramicí po řece
Kamenici Edmundovou soutěskou do Hřenska.
Slezli jsme náročnou Mariinu i Vilémininu
vyhlídku. Z obou jsou překrásné výhledy
nejen k nám, ale i do Německa. Hezké
vzpomínky máme i na návštěvu Lednicko –
Valtického areálu. Bohužel to byl poslední
výlet s naším spolehlivým řidičem
a kamarádem Mirou Bartůškem, který krátce
potom podlehl zákeřné nemoci. Zářijový
třídenní výlet jsme zaměřili na poznávání
Českomoravské vysočiny, zejména kraje pod
hradem Perštejnem.
Nevím, čím to je, ale počasí nám přálo i na
jednodenních výletech do blízkého
i vzdálenějšího okolí. V Tišnově jsme si

vyšlápli na rozhlednu Klucanina a v blízkém
Předklášteří prohlédli klášter Porta Coeli se
skvostným gotickým portálem. Našemu zájmu
nemohlo ujít nedaleko Valašských Klobouk
ležící středisko Královec s dobře umístěnou
rozhlednou a nádhernými výhledy na Bílé
Karpaty. Kdo s námi nebyl na překrásné
Jurkovičově rozhledně nad Rožnovem, ten
rozhodně o mnoho přišel. Tradičně jsme
nemohli chybět na koryčanské pouti.
Tentokrát jsme zvolili cestu mezi vinohrady
s dozrávajícími hrozny mezi Kyjovem
a Koryčany. Ochutnávka ještě loňské Rulandy
šedé v Čeložnici byla velmi příjemná. Na
posledním výšlapu na rozhlednu Rovnina
a do Uherského Hradiště nás velmi překvapil
čilý společenský život tohoto města.
Na všech akcích nás provází nejenom
hezké počasí, ale i dobrá nálada s krásnými
moravskými písničkami. Myslím, že akce
konané našim klubem jsou velmi hodnotné,
zajímavé i přitažlivé. Snad proto nemá Lidka
Burešová, naše předsedkyně, problémy se
zaplněním autobusu na zájezdy.

Letos nás ještě čeká takový pietní,
vzpomínkový výlet na Křéby. Chceme také
poznat památky v Tovačově a jeho okolí.
A pak už jen tradiční předsilvestrovský
výšlap na Brdo. Už teď přemýšlíme
a plánujeme, kam příští rok.
Naši občané se mohou informovat o akcích
KČT i o plánovaných výletech na našich
webových stránkách
http:/obeczborovice.cz/k ctzborovice
nebo na informační tabuli u obecního úřadu.
Poměrně pravidelně si o nás můžete něco
přečíst i v kroměřížském týdeníku.
Úspěšné dokončení tohoto roku
a v příštím roce hodně hezkých zážitků ve
zdraví prožitých přejí turisté!
Petr Kovář
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 Uzavřené v maličkém cukroví…
„Hezký článek. Miluji se vcítit do „tamté doby“, tradic,
obřadů… Lidé sice těžko pracovali, ale měli rovněž čas na život.
Měli čas se pozastavit nad otázkou „kým jsem, jaký je můj cíl“…
Dnes je pouze spěchání, lítání, nikdo vlastně neví za čím, neboť
všechno máme.“
Takto zazněl jeden post v diskusi pod jistým internetovým
článkem a psala to nějaká „sanella“. Měla pravdu, neboť celý článek
hovořil o adventu uzavřeném do jednoho maličkého cukroví. Dnes se
zapomenutý zvyk chystání cukroví pomalu vrací. To přináší radost
nejenom dospělým, ale i mladšímu pokolení. Stačí přece dva druhy
mouky, asi sklenka hrubé a plnozrnné, něco přes půl kostky másla,
sklenka drobného cukru, vejce, ořechy a sušené švestky, koření:
skořice, fenykl, badyán, hřebíček, kypřící prášek, něco soli. Těsto se
rychle vyrábí, pak rozděluje na dvě části. Do jedné dodává ořechy
a do druhé švestky, všechno drobně posekané. Pak se dělá placka
a vykrajovačkou se vykrajují vzorky perníčků. Následně zůstává
termická úprava na 180°, kolem 5-6 min.
Skutečně, je to jeden ze způsobů prožívání doby, která se jistě
blíží. Avšak budou i ti, kteří se jasně zeptají, čím je adventní doba?
Pravdou ale je, že cukroví nestačí na delší dobu. Jednou perníčky
dojdou, skončí i chuť a zůstane prázdný talíř. Však pro ty, kteří chtějí
něco jinak prožívat dobu chystání, se na konec roku a začátek nového
roku nabízí i jiný pohled na adventní dobu.
Hlavní myšlenkou Adventu je doba očekávání na příchod Páně.
Na to ukazuje samotný název „advent“, od latinského adventus.
Slovo mělo speciální význam v Římě a znamenalo slavnostní vejití,
většinou nějakého vládce. V našem jazyce nabralo znamení zjevení se
tajemství, nebo více ukázání se tajemství a to ve Zjevení, čili v Bibli.
Advent – to je sejití Boha k člověku, k lidem, aby je naplnil světlem
pravdy, zároveň jde o příchod Syna Člověka. Můžeme skutečně říci,
že se zde jedná o dvojí advent, a správněji o dvojí etapu vývoje
Zjevení, čili toho, co je uzavřené v Bibli. Prvním je samotné zjevení
milosti a druhým je poslední zjevení slávy.
Prvním adventem je příchod v milosrdenství a druhý bude
příchodem ve spravedlnosti. Prvním aktem je vtělení Slova Božího,
čili fakt, že se Bůh stal Člověkem v těle a krvi a přebýval mezi námi.
Druhým a zároveň posledním aktem bude ukončení Vykoupení, to je
druhý advent, čili Poslední Soud – tak silně zdůrazněný skrze Ježíše
a jeho učedníky, apoštoly. Misie lidstva se doplňuje mezi dvojím
adventem: prvního příchodu, který již měl místo a druhého příchodu,
na který si ještě počkáme.
Každým rokem nově prožíváme adventní dobu. I pro nás má
dvojí charakter. Jednak je dobou chystání se na vánoční slavnosti, kde
centrálním místem je Boží Hod vánoční, čili památka Narození Ježíše.
Zároveň ale je dobou, ve které by se naše myšlení mělo pozastavit
nad příchodem druhého adventu, na konci věků. Tyto dvě pravidla
vyznačují dobu adventní jako dobu dobrého a radostného očekávání.
Ježíš se stal mostem mezi Bohem a lidmi, a konkrétně mezi „mnou
a Ním“. To On nám přinesl od svého Otce odpuštění, světlo a radost
nového života a dal nám potřebnou milost, abychom mohli mít podíl
na životě samého Boha. Navíc příchod Ježíše je darem, který člověk
může přijmout nebo zahodit; pokladem, který může obohacovat,
semínkem, které chce klíčit.
Před námi je doba, ve které si člověk uvědomuje, že celý život
je nakonec časem očekávání. Není to však očekávání bezplodné,
pasivní, ale naopak, počítá s druhým příchodem Páně, kterému stačí
vrátit dostatečně rozmnožené poklady. To druhé je očekáváním
aktivním, posiluje milost, čili rozmnožuje Boží přítomnost, která nám
pomáhá najít cestu vedoucí ke Stvořiteli. To je zároveň čas touhy
a očekávání. Bůh nechce vnucovat milosti člověku řídícímu se
systémem: „toužícího obdařil dobrými věcmi a bohatého propustil
s prázdnou“.
Čtyři neděle doby adventní nám dávají pociťovat duchovní hlad
a potřebu spásy, očistění ze zlých návyků, sklonu takto dát šanci na

otevření se pro Boží milost. Milost očišťující, která nám skutečně
dává možnost stát se Božími dětmi. V tomto času se rodí naše touha
a hlad po Božím království. Tohle mělo by být naší největší touhou
a zároveň prosbou. Boží království by v nás mělo stále růst, dozrávat
myšlenka po potřebě setkání se se Stvořitelem.
Čtyři neděle jsou zároveň příležitostí k jednotlivým tématům.
První týden nás vede po skutečné touze vyjádřené ve Zjevení od sv.
Jana, kde na jednom místě stojí: „Přijď, Pane Ježíši“, avšak často
opakované v modlitbě: „Přijď Království Tvé!“. Následně nás vedou
velké postavy adventní doby, jako jsou Izajáš, Jan Křtitel, Maria Panna
– jako čistý akord překrásné harmonie: touhy, pokuty a spojení
s Bohem. Takto vlastně se jiným způsobem ukazuje advent.
Moc věcí si uzavíráme do malých věcí. Třeba je to i na začátku
zmíněné cukroví – perníček. Avšak pro každého z nás je důležité
vidět něco více, zahlédnou věci, jež vykračují mimo prázdný talířek.
To chce nově objevovat svoji hodnotu, to, že jsem člověkem. Není
zapotřebí všechno mít a zároveň si říkat, že je toho málo. Mám
naději, že doba adventní je dobou neuzavřenou do jednoho měsíce –
prosince. Avšak je otevřená na každý den, den, ve kterém budu
objevovat hloubku svého srdce a odhrnovat suť dočasných starostí.
„I znova je advent ve Tvé církvi, Bože.
Znova vracíme se k modlitbě, k touze a zahledění,
do písní naděje a příslibu.
Každá bída lidská, každá nedostatečnost,
celé věřící očekávání se sbíhá znova v tom jednom slově:
„Přijdi, nečekej!“ (Karl Rahner – báseň je pouze vlastním slabým překladem)
x. Mariusz K ark oszk a
administrátor farnosti sv. Bartoloměje ve Zborovicích

Historické fotografie 
Po minulém uzavření
našeho seriálu o historických pohlednicích přišla krásná fotografie
k potvrzení, zda se jedná
o zámeček cukrovarníka
barona Friesse.
Korespondentem byl
jistý
MUDr.
René
Grumlík, CSc., vnuk
k roměřížsk ého
stavitele
Ladislava
Mesensk ého. Ten měl ve
zvyku nechat si své
významnější
stavby
vyfotografovat
po
dokončení.
Mimo našeho krásného zámku postavil celou psychiatrickou
léčebnu, budovy gymnázia a mlékařské školy, kasárna a řadu dalších
budov v Kroměříži.

Friessova vila (po dokončení asi v roce 1891) 
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 Bilance šachistů

Zahrádkáři 

Od konce šachové sezóny, ve které se naše A-čko
umístilo v krajské soutěži na desátém místě, taktak se
zachránilo v soutěži a B-čko skončilo v okresním
přeboru na pěkném šestém místě, se náš oddíl účastnil
dvou turnajů:
V sobotu 14. 6. 2014 se uskutečnil již 9. ročník
bleskového turnaje Chaloupka Open u Mirka Nezdařila
na chalupě ve Zdounkách. Letošní účast byla rekordní
co do počtu hráčů. V turnaji změřili kvality v blicání jak
domácí hráči, tak i hosté ze Slavie Kroměříž, Sokola
Postoupky a ŠO Milovice. V hlavním turnaji zvítězil
domácí šachista Mojmír Prachař před Mírou Firychem
a Karlem Štenclem (oba ze Slavie Kroměříž).
V následujícím „B“ turnaji pak získali první tři místa hráči
z Kroměříže. Míra Firych 11 bodů, Míra Kašík 9,5 bodu
a Petr Petřík 9,5 bodu. Turnaj byl jako vždy kvalitně
zajištěn a příjemnou pohodu dotvářely grilující se
klobásky, pivo Maxmilián a kvalitní slivovička. Věřím, že
jubilejní 10. ročník se nám v roce 2015 opět vydaří.
V neděli 21. 9. 2014 proběhl v Boršicích krajský přebor družstev v bleskové hře, známý
jako burčákový turnaj. Sjelo se celkem 42 družstev (z Česka, Slovenska a Rakouska) a po
skončení posledního jedenáctého dvojkola se na 1. místě umístilo družstvo Slavia Kroměříž A.
I v tomto roce naše TJ ŠO Zborovice vyslalo svého zástupce ve složení Mojmír Prachař,
Miroslav Nezdařil, Petr Krejčí, Vlastimil Nezdařil a Jaromír Kucián. O kvalitě celého turnaje
svědčí to, že naše družstvo bylo podle Ela zařazeno až na 33. místo z 42 mužstev. Prvních 20
mužstev mělo dokonce průměrný rtg. přes 2000. Po konečném „zúčtování“ obhájilo naše
družstvo 33. pozici z nasazení. Velmi pěkný výsledek uhrál Petr Krejčí na 3. šachovnici, který
získal 12,5 bodu. Mojmír (10,5/22) s Mirkem (10/22) podali slušný výkon na prvních dvou
šachovnicích. Na poslední šachovnici se střídali Vlastik s Jardou a tam to mohlo být o nějaký
ten bodík lepší. Celý turnaj byl pořadateli kvalitně zabezpečen a podávaný burčák byl
naprosto skvělý. Doufáme, že v příštím roce bude zájem i ze strany mladších šachistů a že se
do bojů vydáme ve dvou družstvech.
Novou šachovou sezónu v listopadu začalo A-čko doma s Bojkovicemi a B-čko po první kole,
kdy v oslabené sestavě prohrálo na Sulimově, hostilo Morkovice „A“. Začátky domácích zápasů
začínají v neděli v 9,00 hod. v přísálí sokolovny ve Zborovicích. Kdo by měl zájem se podívat,
je srdečně zván. Rozlosování a další informace najdete na našich stránkách
http://sotjzborovice.webnode.cz
Mojmír Prachař

 O zahrádkářské činnosti p. Vrány
V minulém čísle jsme v článku ČZS nastínili zásluhy v práci našeho oslavence p. Martina
Vrány a slíbili pokračovat příspěvkem o jeho činnosti ve šlechtění rezistentních angreštů:
Cílem bylo vypěstovat křížením českých odrůd angreštů s rezistentními odrůdami cizími
odolnou odrůdu k hnědému padlí angreštovému. V této větě je schována dlouholetá práce
vlastního křížení odrůd pro zajištění nejen rezistence, ale i vzhledových a chuťových vlastností.
Po mnoha porovnáních
během asi deseti let zjistil
ZPRAVODAJ obcí Zborovice a Medlov
nejvhodnější kombinace tzv.
RODIČŮ, tedy vstupních
číslo 25, podzim 2014
bezplatná tiskovina
______________________________________________________________
odrůd, aby se zajistilo dobré
 vydává: Obecní úřad Zborovice
potomstvo, tj. PLOD.
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NEPROŠLO JAZYK OVOU K OREK CÍ,
POUZE NEJNUTNĚJŠÍ REDAK ČNÍ ÚPRAVOU
Příští 26. číslo vyjde během jarních měsíců 2015!

Pokračování
příště…

Podzimní období zahrádkáře oslovuje
stejně intenzivně jako jaro. Sklízí se to, co na
jaře zaseli, zasadili a v letních měsících
s nemalým úsilím ošetřovali. Podzimní
měsíce nejsou však obdobím sklizní, ale
i přípravných prací pro následující rok.
V tomto směru zahrádkáři ze Zborovic
zajišťují dovoz sadbových brambor
a ovocných stromků a bobulovin. Pro
dobrou úrodu ovoce a bobulovin je nutno
věnovat pozornost nejen vhodným
odrůdám
ovocných
stromků,
ale
i dodržování rozhodujících podmínek pro
úspěšné pěstování. Při rozhodování
o výsadbě ovocných stromků či bobulovin
je vhodné zvážit:
- vhodnost půdy, její složení. Půdy delší
dobu neobdělávané je třeba na podzim
hluboko přerýt, aby po zimě půda
zkypřila. Na nepropustných půdách
(dochází k zadržování spodní vody) se
provádí v místě výsadby drenážování až
do hloubky 1,3 m. Do jílovité a těžké hlíny
se neprovádí výsadba třešní a broskví, ale
spíše jabloní a hrušní.
- vhodnost stanoviště výsadby z hlediska
tepelných a světelných podmínek (vliv
nadmořských výšek, orientace výsadby
sever – jih).

- vhodný postup sázení ovocných stromků
(pod kořeny v jámě prostor cca 15 cm
pro kompost či vhodnou půdu). Stromky
sázíme tak hluboko, jako ve školce, dobře
zalejeme, ale neutopit. Na povrch jámy
dát suchou hlínu (u peckovin zejména ke
kmínku navršit zeminu, aby přes kúru
nevysychal, na jaře zeminu odstraníme).
Upraví se kořen hlavně poškozené části
do zdravého dřeva, zaschlé kořeny po
oškrábnutí mají dužinu hnědou, nezaschlé
kořeny mají dužinu bílou či žlutou. Úpravu
koruny provedeme dle stavu kořenového
systému.
- volba doby sázení – většinou sázíme
ovocné stromky po opadu listí na podzim,
v té době je teplota půdy nad 5 stupňů
Celsia a ta umožňuje ještě do mrazů růst
kořenů, na jaře se sází většinou broskve
a réva. Pokud je stromek proschlý,
namočíme ho celý do vody až na 24 hod.
Tolik k malému připomenutí o výsadbě
ovocných stromků i bobulovin.
Josef Šmíd
předseda ZO ČZS Zborovice-Medlov

