Obec Zborovice informuje

ZASTUPITELSTVO OBCE ZBOROVICE
ve volebním období 2006-2010
zastupitel

Badanko Pavel
Bršlica Zdeněk
Bureš Vladimír
Cheryn Lumír
Kubánek Zdeněk
Kunc Jaromír
Olšina Jaroslav
MUDr. Řezáč Vladimír
Řezáčová Radka
Šmíd Josef
Vybíral Vladimír

hlasy

(128)
(91)
(116)
(168)
(137)
(220)
(250)
(296)
(108)
(162)
(159)

Volba starosty obce a místostarosty se uskuteční
v pondělí 6. listopadu 2006 v místní sokolovně.
Občané jsou srdečně zváni.
Zastupitelstvo Obce Zborovice 2002-2006 se loučí s občany Zborovic a Medlova

VOLBY DO OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA 2006 V ČÍSLECH

Porovnejte si výsledky voleb s pořadím prvních
jedenácti kandidátů podle počtu získaných hlasů:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

kandidát
MUDr. Řezáč V.
Olšina J.
Hanák V.
Kunc J.
Cheryn L.
Šmíd J.
Vybíral V.
Kubánek Z.
Badanko P.
Šilhánek P.
Bureš V.

hlasy
296
250
230
220
168
162
159
137
128
125
116

20. a 21. 10. 2006 proběhly volby do zastupitelstva obce. Ve dvou
volebních okrscích našeho obvodu bylo zapsáno celkem 1 176
osob. K volbám se dostavilo 646 voličů, tj. 57, 48 % voličů, všechny
odevzdané hlasovací lístky byly platné, bylo sečteno celkem 6 410
hlasů (každý hlasující občan mohl udělit hlas nejvýše 11
kandidátům, tj. mohlo být uděleno až 7 106 hlasů).
Na volební listině bylo 8 volebních stran a celkem 89 kandidátů.
Nejmladším kandidátům bylo 18 let, nejstaršímu 77 let.
Všichni kandidáti obdrželi více než 15 hlasů.
Nejvyšší počet hlasů pro volební stranu byl 1 092.
Shoda mezi skutečným stavem a „hlasem lidu“ nastala
A jaké tedy bude příští zastupitelstvo?
v 9 z 11 případů.

Do Zborovic přijel na sv. Václava parní vlak
28. září 2006 byla vypravena z nádraží v Olomouci po
nezvyklé trase přes Tovačov a Kojetín parní
lokomotiva s deseti vagóny včetně bufetového vozu.
Přijela k nám tendrem napřed, přivezla řadu
nadšených cestujících – příznivců parní jízdy po
kolejích. Také mnoho místních lidí, většinou s dětmi,
se přišlo podívat na vlak, který „houkal nějak jinak“. Na
konečné stanici byla velká zelená lokomotiva
přestavena do čela vlaku a s mocným funěním,
v oblacích dýmu a páry, s pořádným zahvízdáním,
provázená radostnou náladou lidí ve vlaku i na nádraží
vyrazila na zpáteční cestu.
Historické parní vlaky přijíždějí v poslední době častěji,
jeden jsme mohli vidět koncem letošního května. Ale
tak velká lokomotiva zdolávala klikatou trasu
Kroměříž. – Zborovice a zpět poprvé v historii. Věřme,
že to nebylo naposled. A že i běžné vlakové spojení
do Zborovic má před sebou ještě dlouhou budoucnost.

Parní lokomotiva Rosnička na nádraží ve Zborovicích
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Skřítkové v parku ve Zborovicích

Den dětí a nečekaná vzácná návštěva

Po celý školní rok v naší mateřské škole realizujeme v oblasti
environmentální výchovy vzdělávací program se záměrem dát dětem
základy povědomí o okolním světě a jeho dění. Především při pobytu
venku poznáváme přírodu v každém ročním období, život v ní,
pečujeme o zvířata a rostliny, učíme se třídit odpad, uskutečnili jsme
exkurzi na čističce odpadních vod v obci, snažíme se udržovat
pořádek ve svém okolí. Víme, že Země může také onemocnět a proto
ji společně chráníme. Při naplňování programu spolupracujeme s paní
M. Bajerovou z ekologického centra Divoky, která témata obohacuje
o různé zajímavosti a další nové poznatky. Při zakončení programu
jsme se sešli v „kouzelném“ parku plném skřítků. Děti poznaly život
stromů, prováděly frotážování listů a kůry, vyráběly skřítky z přírodnin.
Plnily zadané úkoly, kterých se nikdo nezalekl. Děkujeme paní
M. Bajerové, těšíme se na další pokračování spolupráce.
Velkým dnem byl pro děti MŠ Zborovice právě 1. červen
2006. I přesto, že počasí moc nepřálo, ve školce bylo
veselo. Po celý den se hrálo, soutěžilo a tancovalo.
Rozdávaly se sladkosti, medaile i diplomy. Největším
zážitkem ze dne bylo setkání dětí se zástupci ČSSD
v čele s panem ministrem Zdeňkem Škromachem
a poslancem PS PČR Josefem Smýkalem. Společně
strávené chvíle hosté zakončili předáním her a hraček
s přáním mnoha dalších šťastně prožitých dnů.
MŠ Zborovice

MŠ Zborovice na myslivecké střelnici Hvězda

Výchova ke zodpovědnosti za náš svět začíná ve Zborovicích už v MŠ

Děti z Mateřské školy Zborovice hned tak rychle
nezapomenou na areál myslivecké střelnice Hvězda
v Kotojedech u Kroměříže. Prožily tu den plný
překvapení, nových poznatků, vědomostí a dovedností.
Viděly práci policie, prohlédly a vyzkoušely si její
vybavení a výstroj, zbraně, služební vozidla, ale
především výcvik a práci služebních psů.
Po společném opékání špekáčků následovalo rozloučení
a odjezd zpět do Zborovic. Za přípravu a organizaci celé
akce chceme poděkovat panu M. Beranovi. Moc se nám
tu líbilo.

:MŠ Zborovice na prahu nového školního roku.
Mateřská škola Zborovice pracuje podle Školního
vzdělávacího programu s názvem „ SVĚT KOLEM NÁS“, který je
vypracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní
vzdělávání.
Jeho základem je i nadále osobnostně orientovaná
prožitková předškolní výchova. V zájmu kolektivu se ale nyní netlumí
svoboda a individuální rozvoj jedince. Dětem je nabízena pestrá škála
bohatých příležitostí, jejichž prostřednictvím se u dětí rozvíjejí
specifické vlohy a talent. Děti se učí tím, že jednají, konají a prožívají
konkrétní situace.
Učitelky dětem připravují individualizovaný program činností,
které děti přijmou za své z vlastního zájmu. Výchova a učení
nespočívá v tom, že se dítě tvaruje do předem připraveného modelu,
ale je jedinečnou neopakovatelnou osobností, která má právo být
sama sebou a jako taková je akceptována, přestože onen pomyslný Výlet na střelnici na Hvězdě prožívali kluci i holky z MŠ
model nenaplní nebo naopak přesáhne.
Základní a hlavní ve výchově dítěte není tedy jen kolektivní
zařízení, ale i rodina. Mateřská škola rodinnou výchovu vhodně
doplňuje a nabízí dětem spoustu možností.
Výchovně vzdělávací práci s dětmi zabezpečují 4 učitelky se
zájmem o své další vzdělávání. Připravují všechny činnosti a akce
školy s láskou a obětavostí. Převážně jim patří dík za to,že se děti cítí
v naší mateřské škole spokojeně a rodiče mají pocit, že je o jejich děti
po celou dobu pobytu dobře postaráno. K plynulému chodu mateřské
školy také přispívají i 3 provozní pracovnice. Pro školní rok 2006/2007
je do mateřské školy zapsáno 56 dětí, které jsou rozděleny do dvou
heterogenních tříd.
Motto školy:
Pojďte děti mezi nás,
budeme mít radost z vás.
Budeme si zpívat, hrát,
společně svět poznávat
K policejní práci patří i vycvičený policejní pes, toho se
Hana Klabalová, ředitelka školy
děti nemusely bát
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Činnost s klienty ÚSP – D Zborovice
Tak jako v předešlém období i v letošním roce byla činnost s našimi klienty bohatá, různorodá a zajímavá. Činnost za měsíce leden až
březen jsme hodnotili v minulém čísle Zpravodaje, takže začínáme měsícem dubnem. Uskutečnili jsme soutěž v kuželkách a soutěž
„Bezpečná cesta“, kde si klienti ověřili své znalosti z dopravní výchovy, jak správně přecházet silnici, dbát na svou bezpečnost, atd.
Navštívili jsme sportovní areál v Medlově, který se nám moc líbil. Podnikli jsme celodenní výlet do Javoříčských jeskyní a do lovecko –
lesnického muzea zámku Úsov. Tradičně jsme stavěli májku.
V měsíci květnu proběhl zápas v kopané mezi klienty a pracovníky zařízení – tentokrát vyhráli pracovníci. Výstavu Floria Věžky si
nemůžeme nechat ujít a tak jsme se na ni vydali pěšky. Donesli jsme si z ní různé dobroty a hračky. Velkou akcí byl Jarmark ÚSP a DD
SSL Uherské Hradiště a SSL města Kroměříže na Velkém náměstí v Kroměříži, kde naši klienti vystupovali s tancem a scénkou „O řepě“.
Prodávali jsme také výrobky pracovní terapie a výtěžek nám poslouží na kulturní programy pro klienty. Když už jsme byli v Kroměříži, šli
jsme se podívat do Podzámecké zahrady a po městě. V tomto měsíci jsme si zkusili skákat panáka, hru z dětství, a hodně jsme se u toho
pobavili. Zhlédli jsme představení Slezského divadla Opava na sokolovně „Líbánky s operetkou“.
Od měsíce června začali všichni pracovníci sociální péče provádět bazální stimulaci s klienty. Cílem bazální stimulace je umožnit klientům
pocítit hranice svého těla, mít zážitek ze sebe sama, vnímat okolní svět a pocítit přítomnost jiného člověka. Tato činnost je prospěšná všem
klientům s psychosomatickým postižením a také klientům imobilním, neklidným, dezorientovaným a geriatrickým, proto bazální stimulaci
provádíme se všemi klienty postupně, s každým tři měsíce.
Velkou událostí měsíce června pro nás všechny byly oslavy 60. výročí založení sociálních služeb ve Zborovicích. Předcházely tomu
dlouhé měsíce příprav. Vy, kteří jste se jich zúčastnili, můžete sami zhodnotit, jak se Vám celodenní program líbil. Poděkování patří všem
sponzorům za peněžité i věcné dary a všem organizacím a podnikatelům, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav. Dále jsme se v měsíci
červnu zúčastnili sportovních her pro lidi s handicapem na hřišti v Modré, opékali jsme si špekáčky na ohništi v areálu našeho parku.
Velkým zážitkem byla účast na westernovém dětském dni na Ranči v Kostelanech s různými ukázkami kovbojských disciplín, soutěží pro
naše klienty, jízdou na koních a dalším bohatým programem. Někteří naši klienti byli na rekondičním týdenním pobytu v Beskydech na
Čeladné a někteří se zúčastnili festivalu tvořivosti a fantazie „Fimfárum“ v Olomouci. Letos to byl 10. jubilejní ročník. Během festivalu jsme
navštívili různé dílny pracovní terapie – keramickou, svíčkovou, pískovou, taneční, výtvarnou, indiánskou a další a v každé jsme se něco
nového naučili. Byl pro nás připraven bohatý a pestrý program.
Měsíc červenec byl úspěšný pro šestici našich sportovců – atletů, kteří sportovali na VIII. České speciální olympiádě ve Zlíně. Dovezli 2
zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Umělci z Brna nám předvedli „Magickou show“. Soutěžili jsme v hodu na basketbalový koš, v
malování na chodníku a hledali jsme „poklad“ plný dobrot. Uskutečnili jsme dva výlety – na rozhlednu Brdo a na sv.Hostýn. Opět jsme si
opékali špekáčky na ohništi v zařízení.
Měsíc srpen jsme začali „Hodinovým kabaretem“ umělců z Prahy, vyšli jsme si opět na výstavu Floria do Věžek, opékali jsme si špekáčky
na ohništi v areálu a zasoutěžili jsme si v různých sportovních disciplínách. Největší radost jsme měli z pouťových atrakcí na hodech a
koncertu dechové hudby „Hulíňané“.
V letošním roce jsme se zapojili také do výtvarné soutěže se svými výkresy, kterou vypsal Ústav sociální péče pro mentálně postižené
v Ostravě pod názvem „Beruška“ a slavnostní vyhodnocení se konalo ve společenském sále Knihovny města Ostravy, kterého se zástupci
našeho zařízení zúčastnili. I když neobsadili přední místa, velkým oceněním byla účast a poděkování organizátorů.Další klienti zaslali své
fotografie do pátého ročníku celostátní fotografické soutěže pro osoby s mentálním postižením s názvem „Já a mí blízcí“, kterou organizuje
Radnice MČ Praha 13. Z vyhlášených kategorií každý klient obsadil dvě kategorie podle daných podmínek soutěže. Nyní budou čekat na
vyhlášení výsledků, které proběhne v listopadu na vernisáži výstavy v Praze.
Na další období máme připraveny zajímavé akce,výlety a rekreace.
Ludmila Burešová, vedoucí PSP
na dolní budově je nová střecha, kuchyně a prádelna prošly
celkovou rekonstrukcí a jsou dnes vybaveny moderní technikou.
Letos oslavil ústav sociální péče ve Zborovicích šedesáté výročí.
Každá z budov má jídelnu, společenskou místnost, ošetřovnu
Starý zámek – dolní budova se připomíná již v r. 1720, doposud jsou sloužící také pro dojíždějícího lékaře, rehabilitační místnosti,
zde zachovány klenby z pozdně gotické tvrze. Horní budova, vila, vodoléčbu , dílny pracovní terapie. Pro klienty jsou zajištěny služby
byla vystavěna v letech 1890 – 91 vídeňskými architekty Kellnerem pedikérské, holičské a kadeřnické. Do ústavu dochází pravidelně
a Helnerem, kteří stavěli také Mahenovo divadlo v Brně. Budova kněz a mohou navštěvovat nedělní bohoslužby v kostele.
byla obývána majiteli rodinou Friessů do začátku 2. světové války.
Pro radost nejen klientů, ale i dětí MŠ a ZŠ byl v parku zbudován
Hrobka byla postavena v r.1892 ze žuly a hořického pískovce, jsou zookoutek, kde se o lamu, osla, kamerunské kozy, pávy, husy labutí,
v ní uloženy pozůstatky dřívějších majitelů.
liliputky, kokršpaněla a divoké kachny starají sami klienti.
V dolní budově byly byty úředníků a kanceláře k cukrovaru a statku. V ústavu je zaměstnáno 50 pracovníků, polovina z nich je pomocný
Za války byl v horní budově ubytován Hitlerjungend. Budova během a střední zdravotnický personál a pracovníci sociální péče, pracují
války utrpěla, původní vnitřní zařízení bylo zničeno nebo rozkradeno. v nepřetržitém provozu, druhá polovina pracuje v technických
V roce 1946 byla vila nákladem 770.000 Kč upravena na domov provozech.
důchodců, již v říjnu r.1946 byl zahájen provoz. Náklady na opravu O práci s klienty by se mohlo psát tolik, že by nestačil celý
hradil ONV Kroměříž. Prvním správcem se stal pan Michal Šaffer, Zpravodaj. Pro klienty jsou pořádány taneční zábavy, návštěvy
bývalý vrchní strážmistr, ošetřovatelky byly řádové sestry. K ústavu koncertů a divadel, letní i zimní rekreace. U ústavu je vzorně
patřilo 13 měřic parku, zahradnictví se skleníky a pařeništi a 10 upravený a udržovaný park vybavený stylovými lavičkami.
měřic pole.
Každé dva roky pořádá ústav velkou společenskou akci za účasti
Pokoje byly vícelůžkové, obyvatelé neměli téměř žádné soukromí.
jiných ústavů a místních organizací, např. myslivců, hasičů apod.
V r. 1955 byla pro domov důchodců upravena i dolní budova. Tato akce je vždy bezvadně připravena, odehrává se v celém areálu
Dalšími vedoucími – správci ústavu byli Alois Nečas, Ladislav a jsou na ni zváni i bývalí zaměstnanci a občané Zborovic. Každý
Doleček, Jaroslav Spáčil, Květoslav Gremlica, Anežka Šíblová, návštěvník se vždy přesvědčí o velké práci a nápaditosti
Miloš Jurčík, Josef Dohnalík, Libor Jarmar. Od r.1996 je vedoucí zaměstnanců, kterou je potřeba vynaložit pro zdárný průběh.
paní Jana Hošková.
Letošní oslavy se konaly 2.června a proběhly ve francouzském
V r. 1976 byl domov důchodců přebudován na ústav pro mentálně stylu doby Ludvíka XIII. Účinkující měli dobové oblečení včetně
a tělesně retardované klienty - muže. Důchodci byli přestěhováni do paruk. S klienty byly nacvičeny dobové tance. Program zpestřila
domovů ve Zdounkách, Kvasicích a v Kroměříži.
i mateřská škola. Společenské tance předvedly páry z tanečního
Dolní budova byla upravena na bezbariérovou pro obtížně se klubu Gradace, dobovou hudbu zahráli žáci ZUŠ z Němčic nad
pohybující a vozíčkáře. V r. 1991 byl ústav koedukován, tj. bylo Hanou, skupina „Biskupští manové“ z Kroměříže předvedla ukázky
přestěhováno 14 mužů do ústavu ve Zdislavicích a 14 žen přišlo ze ze života středověkých vojáků. Organizace byla pojata velkolepě a
Zdislavic do Zborovic. Od té doby jsou do ústavu přijímáni muži neměla vadu.
i ženy.
Za 60 let trvání tohoto zařízení /domov důchodců i ústav sociální
Do konce roku 2003 byl ústav součásti Sociálních služeb Kroměříž, péče/ prošlo zařízením doposud 1.396 důchodců a klientů včetně
po politických změnách je zřizovatelem Zlínský kraj a jsme součástí současných 95 /mužů 60 a 35 žen/. Sociální služby se stále zlepšují.
Sociálních služeb Uherské Hradiště.
I ve Zborovicích je plánována nová moderní budova s 35 místy,
Obě budovy se každoročně opravovaly a rekonstruovaly. Do oprav která se podle finančních možností začne stavět už možná příští rok.
byly investovány milionové částky. V posledních deseti letech byl Do dalších let přejeme klientům i zaměstnancům hodně úspěchů, ať
ústav plynofikován, byly opraveny odpady, vodo i elektroinstalace, se jim ve Zborovicích dobře daří.
AM

**60 let sociálních služeb ve Zborovicích**
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Sokolská tradice ve Zborovicích

Mladí modeláři

Letošní sletový rok je vzácnou příležitostí vzpomenout trochu historie,
která se váže k Vaší obci. Už jen proto, že žijí mezi námi lidé, kteří tuto dobu
pamatují a mají ji hluboko uloženou v srdci. Vždyť národ bez historie a bez
tradic postrádá své kořeny a kdo jiný, než mladí, by měli tuto štafetu přebrat a
předávat dál.
Sokolská jednota vznikla ve Zborovicích jako 6. jednota v župě Hanácké
23. 9. 1894 a postavení Sokolovny bylo zvláštní událostí pro celou obec.
Konaly se zde bály, šibřinky, tělocvičná a kulturní vystoupení, vzdělávací
akce, slavností zasedání obce, a my máme úctu k těmto historickým
událostem, které tvořily naše dějiny.
Sokolovna je dnes historickou budovou, s velkou obětavostí a péčí ji
členové renovovali, a jako takovou by ji měla dnešní generace zachovat.
Vzpomínám, jak se l. sokolský župní slet po obnově Sokola konal 19. 6. 1944
ve Zborovicích na Vašem krásném hřišti s topoly. Cvičili muži, ženy, děti a
cvičili i na dalších 3 župních sletech. Nadšení žen ze Zborovic vyvrcholilo i
starostí o občerstvení a hladové krky, pohostinství, srdečnost a přátelství
sokolské rodiny ve Zborovicích poznamenalo celý župní slet konaný pod
Tyršovým heslem :
„Jsou myšlenky, jež zrodily se a žijí.
A naše slunce, to je sokolství.“
Jsou to vzpomínky ještě živé, Sokol je společenskou organizací, která
dává mladým lidem možnost sportovat, cvičit pro zdraví, ale i organizovat
akce kulturní a společenské. Dnešní Sokol se zmodernizoval a má ve svém
programu všechny sporty a formy pohybu pro předškolní děti až po seniory.
Součástí jsou také pěvecké sbory, divadelní, loutkové soubory apod. k tomu
je však třeba najít zapálené trenéry, cvičitele, vedoucí, organizátory, kteří
získají podporu od České obce sokolské. Sokol se stal mezinárodně
uznávanou organizací. Od Mezinárodního výboru UNESCO obdržel v roce
2004 prestižní cenu zakladatele OH Pierra de Coubertina, kterou zatím získali
jen Emil Zátopek, Věra Čáslavská a Ludvík Daněk.
A kdo by nechtěl být u toho, vždyť naše mládež v současné době
potřebuje tyto aktivity ze všeho nejvíce. … (zkráceno s přihlédnutím k aktuálnosti)

Kroužek mladých leteckých modelářů vedou
pánové St.Trávníček a L.Sidek. Do kroužku
přibyli noví členové Daniel Sokolínský a
Tomáš Sidek.
V dubnu na žákovské soutěži leteckých
modelářů
v Uničově se dobře umístili
Michal Trávníček na 2. místě a Jan Řezáč
na místě 5. ze 17 účastníků.
Na přeboru žáků okresu Kroměříž bylo 18
soutěžících a Martin Trávníček obsadil 3
místo, Jan Řezáč 5. a Michal Trávníček 6.
místo.
V krajském
kole,
které
se
konalo
v Kroměříži, se Martin Trávníček nominoval
na mistrovství ČR. V celkovém hodnocení
„Zimní ligy 2006“ se naši umístili takto:
kategorie házedla 1.místo Martin Trávníček
kategorie větroně 1.místo Michal Trávníček
házedla junioři 2.místo David Bilík
Koncem září se konalo mistrovství ČR, na
kterém soutěžil Martin Trávníček a ostatní
členové kroužku mu jeli fandit.
Kroužek se zúčastnil podzimních soutěží.
V Troubkách na hřišti se 7.října konalo
„Zavírání nebe“ , na které přijeli modeláři
z různých okresů.
Letos se podařilo nerozbít žádný model,
uletělo jen jedno házedlo. Z dotace
Obecního
úřadu
bylo
zakoupeno
akrobatické letadlo na elektropohon, zkouší
si s ním létat všichni.
AM

Zdeňka Seidlová
za výbor Sokolské župy Hanácké, Kroměříž

Klub českých turistů
Zborovičtí turisté uskutečnili od dubna do září 12 výletů a výšlapů.
Třídenní výlet ve dnech 26. - 28. května byl do Nových Hradů u Litomyšle,
Krkonoš, Pece pod Sněžkou, Špindlerova Mlýna, k pramenu Labe a dalších
známých míst v Krkonoších.
Jednodenní výlety byly pořádány na Seč, do Čech pod Kosířem, na Pálavu,
hrad Sovinec.
V blízkém okolí byli turisti na několika výletech. V dubnu se byli podívat na
překrásné lány sněženek na Brdě. Zopakovali si také návštěvu Kroměříže
a zámecké obrazárny.
Velmi pěkné byly i pěší výlety Zdounky, Milovice, Bunč, Brdo, Roštín, nebo
Koryčany, Cimburk, Střílky.
AM

Sportovní úspěchy mladých
Ve Slovinsku se konal 21.ročník mezinárodního turnaje žactva a dorostu
v judu, kterého se zúčastnilo 402 závodníků ze Slovinska, Chorvatska, Itálie,
Polska, Maďarska a Česka. Igor Hamada byl ve své kategorii do 46 kg pátý.
V dorostenecké kategorii, kde se setkal se soupeři o 4 roky staršími, byl také
pátý.
V květnu se konalo v Kroměříži okresní kolo poháru „Rozhlas s Českou
spořitelnou 2006“. Eva Šutová zvítězila hned ve dvou disciplinách, a to 800 m
za 2:28 a ve skoku do výšky 155 cm.
Taneční klub Gradace Kroměříž byl úspěšný v mistrovství České republiky
v Roudnici n.L.
Pár Oldřich Hlaváč-Barbora vybojoval cenné třetí místo ve skupině „Mládež“.
Získali titul „Druzí vicemistři ČR ve standardních tancích pro rok 2006“.

Mladí šachisté
V Grand Prix Zlínského kraje si úspěšně vedli naši mladí šachisté.
V nejmladší kategorii do 10 let vybojoval Martin Kucián bronzovou medaili a
v kat. do 12 let David Prachař také bronzovou medaili. Další úspěch Zborovic
podtrhla svým výkonem Martina Kuciánová, která vyhrála dívčí kategorii.
Na oslavách 110.výročí tělovýchovy v Hulíně byli ve skupině do 10 let Martin
Kucián druhý a Roman Horák třetí, do 14 let Michaela Horáková druhá, do 10
let Martina Kuciánová první.
AM
4

Zborovická notička
První
dubnový
den
uspořádala
v sokolovně Školská a kulturní komise
Obecního úřadu ve Zborovicích již třetí
ročník soutěže pro nadané zpěváky –
Zborovickou notičku.
Z přihlášených 17 účinkujících se
dostavilo nakonec 14, z toho 13 dívek a jen
jeden chlapec David Prachař. Zpěváci byli
rozděleni do tří kategorií: nejmladší, mladší
a starší. Sobotním odpolednem plným
melodií provázela Mgr.Lenka Sakařová.
Odborná porota rozhodovala ve složení Petr
Dostál, Jiří Jablunka, Miroslav Nauč, Jan
Tisoň a Mgr. Valerie Úradníková. Porota
měla co dělat, aby vybrala ty nejlepší, neboť
na letošní soutěži se sešlo hodně dobře
zpívajících dětí.
V kategorii nejmladších se umístila na
3. místě Anežka Šmídová s písničkou
„Kdybys měla má panenko sto ovec“, na
druhém Veronika Cherynová /Rozhodly se
noty/ a na prvním místě Kateřina Valachová
/Měla jsem holoubka/.
V kategorii
mladších,
která
byla
zastoupena nejpočetněji, byla ohodnocena
třetím místem Kristýna Šupčíková /Kdybych
byla vlaštovkou/, druhá se umístila Lucia
Tyčiaková (Saxana) a zaručeně nejvíce
porotu zaujala Sabina Jakšová (Nechte
zvony znít). Tato zpěvačka si také odnesla
cenu diváků.
V nejstarší kategorii byla na třetím
místě Věra Horvátová (Living to love you),
druhá se umístila Zuzana Sakařová (Píseň
samotářky) a první místo vybojovala Pavlína
Günzlová (Stejně jako já).
Josef Šmíd

v Počenicích, kde byli 11. ze dvaadvaceti soutěžících a v Nivě
byli 17. z devatenácti družstev. Dne 29.dubna v Poháru starosty
obce soutěžilo 5 družstev, Medlov se umístil na 4.místě.
Dne 2. září se konala soutěž o Medlovského žabáka. Soutěžilo 9
družstev mužů, 3 družstva žen a 3 družstva st. pánů. Každé
družstvo má 7 členů. V mužích zvítězilo družstvo Bořenovic
s časem 15 vteřin, (Medlov byl pátý s časem 21 vteřin),
v ženách Rymice 19 vteřin, st. páni Medlov 23 vteřin.
Soutěž v požárním útoku obsahuje: spuštění stroje, načerpání
vody, rozvinutí hadic a stříkání na terč.

Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Během celého roku sbor zajišťoval odborné vzdělávání
všech členů, výchovu mládeže a také udržování kulturních
tradic v obci.
V oblasti výcviku a odborných školení pokračuje dobrá
spolupráce
Hasičského záchranného sboru, Okresního
sdružení, Obecního úřadu a také zásahové jednotky.
Členové zásahové jednotky v květnu úspěšně zasahovali
v parku při odstraňování polámaných větví po vichřici.
Koncem června pracovali celý den při odklízení naplavenin
z noční bouře. V červenci při úmorných vedrech zasahovali
při požáru černé skládky u moštárny ve Zborovicích.
Soutěžní družstvo mužů a družstvo mladých hasičů se
zúčastňovalo soutěží v požárním sportu v okrscích a také
v okresním sdružení.
Na požádání Okresního sdružení se náš hasičský sbor
podílel v červnu na organizaci okresního kola mužů a žen na
hřišti TJ Pilana. Tato celodenní soutěž vyžadovala obětavost
všech členů sboru.
V kulturně společenské činnosti jsme uskutečnili tradiční
„stavění máje“. Kácení máje se sice nekonalo, poněvadž máj
skáceli předčasně určití dobráci, ale tato nepříjemná událost
nás neodradila od příjemného večerního posezení při
harmonice. Před hody jsme zorganizovali tradiční páteční
přátelské utkání v kopané ženatí – svobodní, ve večerních
hodinách byla hodová zábava s hudbou „Milenium“. V neděli
jsme pro návštěvníky hodového koncertu
„Hulíňané“
připravili posezení pod lipami u kostela jako každý rok.
V tomto roce jsme byli pozváni na oslavy 60.let založení
sociálního ústavu ve Zborovicích, které se konaly 2.června a
strávili jsme den v příjemném
prostředí s našimi
spoluobčany.
V červnu jsme byli pozvání do Troubek na oslavy 110.výročí
založení sboru a v červenci na 130. výročí založení sboru ve
Zdounkách. Koncem roku plánujeme tradiční Mikulášskou
nadílku.
Závěrem bychom chtěli říct že spolupráce s Obecním
úřadem, okolními sbory a zájmovými složkami v naší obci
byla i v tomto roce dobrá.

Zdeněk Bršlica

Hudba a koncerty ve Zborovicích

V pondělí 12.června se konal v chrámu sv.Bartoloměje
chrámový koncert. Zorganizoval ho za souhlasu p.faráře pan
Jiří Jablunka, který je studentem Církevní konzervatoře
v Kroměříži. Účinkoval pan Jablunka a jeho 5 spolužáků,
mezi nimi Adéla Šarmanová ze Sobělic a Vojtěch Ludík
z Těšánek. Jiří Jablunka koncert také uváděl. Účinkující hráli
na varhany, flétnu, tubu a trubku, zpívali J. Jablunka a
V.Otrubová. Byla provedena díla Mozarta, Vivaldiho, J. K.
Vaňhala, Ant. Dvořáka, J. S. Bacha, F. Schuberta aj.
Zakončen byl duetem L. Bernsteina z muzikálu West Side
Story. Kostel byl zaplněný do posledního místečka.
Pro všechny návštěvníky to byl velmi pěkně a dojemně
strávený podvečer.
Další pěkný zážitek byl připraven pro účastníky hodové mše
sv. Chrámový sbor dospělých předvedl „Hymnu velkého
jubilea“. Potom byl zazpíván ve čtyřhlasé úpravě žalm „Jděte
do celého světa“ , sólisté Mir. Konečný, Svat. Prachař, Petr
Dostál a Jiří Jablunka. Na varhany doprovázel ing. Svat.
Prachař. Kdyby se podařilo chrámový sbor rozšířit hlavně o
mladé zpěváky, mohla by být prováděna ještě náročnější
díla. Podobné chrámové koncerty připravují na podzimní a
vánoční dobu.
Pan Jablunka je od prázdnin posluchačem 6. (posledního)
ročníku konzervatoře. Jeho hlavním předmětem je tuba,
předtím 4 roky klavír, dále jsou to hudební a pedagogické
předměty a účinkuje ve školním sboru. Děkujeme mu za
dosavadní kulturní činnost v obci a věříme, že bude takto
velitel sboru Miloslav Pecina, pokračovat i nadále. Přejeme mu úspěšné zakončení studia
starosta sboru Štefan Valigurský
a všechno nejlepší v další práci.
V Základní škole Zborovice se uvažuje o rozšíření zájmových
kroužků, a to o pěvecký sbor.Pokud by se to podařilo (bude
záležet na zájmu dětí), bylo by to další plus v kulturním dění
v obci. Možná by bylo dobré obnovit spolupráci se ZUŠ
Zdounky, která byla přerušena odchodem paní Haráskové.
Letošní hodový koncert zaznamenal změnu, a sice účinkující
byl soubor Hulíňané, který se všem posluchačům líbil.
AM

Z církve Československé husitské
Koncem června se do Zborovic sjeli duchovní brněnské
diecéze se svým biskupem ThDr Petrem Šanderou, aby
spolu s bývalým biskupem ThDr Rudolfem Medkem
vzpomněli a vděčně Pánu Bohu poděkovali za osmdesát let
jeho požehnaného života.
Koncem prázdnin navštívil znovu Zborovice bratr
Phanuel Osweto, černošký lékař a duchovní čsl.církve. Mluví
svou černoškou řečí, anglicky i pěkně česky. Naučil nás péci
tzv. čapaty, což je chleba, který si pečou Afričané a ke
všemu ho přikusují. Má podobu placky a pro nás moc chutný
není. Jemu zase nechutná pivo a vepřové maso.
Koncem září se koná v Praze sněm Církve
československé husitské, kterého se účastní delegáti
náboženských obcí z celé církve. Zúčastní se ho i delegáti ze
Zborovic. Sněm se koná vždy po deseti letech a stanoví pro
církev základní organizační, liturgické a naukové normy. Volí
také nejvyššího představitele církve biskupa – patriarchu.
Bohoslužby ve Zborovicích jsou slouženy každou neděli
v 8 hodin ráno ve sboru. Výuka náboženství se koná na faře
každý týden, den a hodina po dohodě s dětmi.

Medlov, léto 2006

Hasiči Medlov
V dubnu provedli hasiči v obci sběr železa. Jako každoročně
vyčistili požární nádrž.Po zavedení bezdrátového rozhlasu do
obce uklidili hasiči zbytečné dráty.
Ze společenských akcí uspořádali 30.dubna pálení čarodějnic,
v červenci turnaj ve volejbalu. Obě akce jsou vždy hojně
navštívené.
Hodová zábava se konala 19.srpna. K hodové mši sv. připravují
hasiči pro účastníky posezení u kaple.
Od dubna do září se zúčastnili požárních soutěží s různými
výsledky: v Troubkách byli první, ve Zdounkách druzí, ve
Vrchoslavicích třetí, v Chropyni šestí atd.Nejhorší umístění bylo
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Ze života Římskokatolické farnosti sv. Bartoloměje
Drazí bratři a sestry, drazí spoluobčané!
Opět vychází nové číslo zborovického zpravodaje a je dobré se ohlédnout, co
přinesl uplynulý půlrok v naší farnosti.
Pokud bych začal těmi hmotnými věcmi, podařilo se prozatím dokončit opravy
fary. Už před loňskou zimou se stihl vykopat odvětrávací kanál podél farní budovy,
aby mokré zdivo mohlo vysychat a omítka nesála vlhkost a neopadávala.
V zimních měsících se podařilo opravit farní kancelář. Vlhké zdi kanceláře musely
být okopány a nahozeny sanační omítkou. V přízemí se také vestavělo sociální
zařízení pro návštěvníky fary. Farní kancelář je často využívána pro přípravu rodičů
na křest dítěte, k přípravě snoubenců na přijetí svátosti manželství, nebo
k domlouvání pohřbů a jiných organizačních věcí. Vybudování přiměřeného
sociálního zázemí na faře pro tyto účely už bylo velmi nutné. Další velmi důležitou
věcí na faře byla výměna oken. Některá stará okna dokonce vypadávala ze zdí a
některé místnosti šly o letošní kruté zimě jen velmi špatně vytopit. Výměnu oken
jsem sice z ekonomických důvodů původně neplánoval (letos už musíme začít
splácet půjčku z opravy fary, a to činí 50 000,- Kč každé pololetí), ale díky
finančního daru obce se výměnu oken podařilo realizovat.
Návštěvníkům bohoslužeb ale jistě neunikly také některé změny v kostele sv.
Bartoloměje. Před velikonočními svátky se do vchodu do kostela nainstalovala nová
železná kovaná mříž. Mříž vyrobil pan kovář z Martinic u Holešova. Také se
podařilo zrenovovat svatostánek. Dvířka z mědi a mosazi se vyleštila a vnitřek byl
nově vyčalouněn.
Další větší oprava se týká křížové cesty. Nejen zub času, ale také červotoč velmi
poškodil dubové rámy. Proto je třeba je napustit speciálním přípravkem pro
konzervaci. Při této příležitosti budou také obrazy vyčištěny.
V dalších letech bych chtěl nechat udělat odvětrávací kanál podél celého kostela,
aby se zamezilo podmokání zdiva a prosakování dešťové vody do základů.
Vzhledem k finančním nákladům a splácení půjčky si ale netroufám odhadnout
časový harmonogram prací.
Úroveň farnosti má být ale vidět nejenom na vzhledu kostela, ale především na
jejím duchovním životě. V roce 2005 bylo ve Zborovicích pokřtěno 10 dětí a pohřbů
bylo 9. Svatba nebyla žádná, ale dva páry si církevně splatnili civilní manželství.
V době adventní také 40 lidí přijalo svátost pomazání nemocných. Vyučování
náboženství navštěvovalo 35 dětí. V letošním červnu jich 13 přistoupilo i k první
svaté zpovědi a sv. přijímání.
Vyučování náboženství letos zaznamenalo menší změnu. Výuka pro všechny
třídy bude probíhat v pondělí, a první, druhou, čtvrtou a pátou třídu bude učit řeholní
sestra Františka z kongregace milosrdných sester sv. Kříže z Kroměříže.
S pozdravem a přáním Božího požehnání

Sběr papíru na ZŠ Zborovice
Na začátku října zorganizovaly učitelky
1. stupně na základní škole sběr starého
papíru, zapojily se všechny třídy. Žáci
a pracovníci
školy
shromáždili
přes
4,5 tuny materiálu. Děkujeme Vám všem,
kteří jste dětem vyšli vstříc a pomohli jim se
soutěže zúčastnit.
Nejvíce papíru odevzdali:
III. třída
Tomáš Sokolínský, Sabina Jakšová
Přibližně 75 kg sběrového papíru zamezí
pokácení 1 smrku (pro zpracování na
papír). Žáci ze zborovické základní školy
letos na podzim zachránili malý lesík…
Prostředky získané za sběr budou
použity pro děti - k nákupu odměn do
soutěží, k přípravě vánočního projektu.

Velký třesk ve škole?

Od 1. července 2006 má místní základní
škola nový název: Zkladní škola Zborovice,
okres Kroměříž, příspěvková organizace.
A také novou ředitelku.
Mnozí možná očekávali velké změny.
Škola je ale živý organizmus, který by
radikální řez nemusel vydržet. Proto
buďme trpěliví – věřte, že velké většině
pracovníků
na
naší
škole
záleží,
odevzdávají poctivou, svědomitou práci
a rozhodně nespí na růžích. Jsme
v mnohém limitováni – klesá počet žáků (ti
nám neutíkají, jen je obecně stále málo
dětí), mění se jejich mentalita, omezuje se
počet učitelů i ostatních pracovníků, snižuje
rozpočet školy, … Jsme si vědomi přísného
pohledu veřejnosti, který naši cestu
doprovází. Snad žádnou jinou profesi
média a občané tolik nesledují, tolik
nekritizují. Přitom se ve škole staráme o to,
co máte doma nejcennější …
Velká loď potřebuje ke změně kurzu
dlouhou dráhu. Do školního roku
2006/2007
jsme
vypluli
s poctivým
odhodláním a přesvědčením, že míříme
Váš farář P.ThLic. Josef Vysloužil správným směrem. Budeme rádi, když nám
budete přát dobrou plavbu a Váš pohled na
zborovickou školu nebude jen černobílý.
MHA

Pionýrské léto 2006
Třicítka účastníků / dětí i jejich starších kamarádů/ letošního pionýrského tábora
se vydala ve dnech 29.7. – 6.8.2006 na dalekou cestu k záchraně Ostrova dětské
fantazie.
Rozděleni do čtyř posádek, pod vedením kapitánů / Terka,Zuzka,Míša,Mates/,
získávali účastníci dovednosti potřebné k putování pohádkovým mořským
královstvím. Mnozí se poprvé pokusili neztratit v terénu s buzolou a mapou, jít po
tmě za světýlkem mořských sirén, uvázat některé uzly, dorozumívat se pomocí
morseovy abecedy, rozluštit tajné písmo…...
K ochraně svých kajut všichni vlastnoručně vyráběli chobotničky, pro vlastní
ochranu amulet, který
dětem v závěru plavby
při
noční
výpravě
kouzelnou mocí ozářila
královna všech moří. Na
celodenním
výletě
museli
prokázat
schopnost
získat
informace v neznámém
prostředí.
Součástí
příprav k vyplutí byla
také výroba vlajky a
triček
jednotlivých
posádek, složení vlastní
hymny.
Po celou dobu byla
základem úspěchu
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spolupráce všech členů posádky,
jejich vzájemná pomoc, schopnost
domluvit se. Podle úspěšnosti plnění
soutěžních úkolů pak loď pokračovala
v plavbě k ostrovu.
V programu tábora nechyběly ani
tradiční soutěže, hry, sportování,
výpravy do okolí. A tak i v letošním
roce známe vítěze hodnocení pořádku
kajut, velkého branného závodu
a vlády se ujala nová táborová miss
a missák.
Pochvalu
si
zaslouží
všichni
táborníci, protože i přes nepřízeň
počasí vedli své lodě statečně k cíli
plavby, obrovská pochvala patří
i kapitánům posádek – byli jste skvělí!
Poděkování pak všem dospělejším,
kteří se na zajištění letošního tábora
jakkoliv podíleli ať už v přípravě nebo
přímo v jeho průběhu.
Právě začal nový školní rok, práce
pionýrského oddílu pokračuje –
příprava na první víkendovou akci už
byla zahájena. Více se dovíte na
schůzkách oddílu. Tak na viděnou! -lk-

Kronika Zborovic - pokračování
Místo pro výstavbu daroval obecní výbor již v r.1902 na
Pastviskách, ale v 1921 bylo vyměněno za prostor před
měšťanskou školou, část byla přikoupena. Místo bylo odvodněno
a stavební plocha byla upravena. Sokolovna byla otevřena
slavnostní akademií 28.12.1924. Kromě práce zdarma byl
finanční náklad 109.600 Kč hrazen z větší části půjčkou.
V r.1925 byl zakoupen promítací přístroj a začalo promítání
němých filmů. Zvuková aparatura byla pořízena v r. 1935.
Ve třicátých letech v době hospodářské krize nemohl Sokol
splácet půjčku, hrozil prodej sokolovny, proto členové Sokola
převedli půjčku na sebe.

Obecní samospráva
Do r. 1848 byl rychtář v obci dosazován vrchností. Od
tohoto roku si mohli občané volit své zastupitelstvo v čele
s představeným. Ve Zborovicích byl prvním představeným
v r. 1851 Tomáš Šamánek z č. 41 a obecním písařem učitel
Dohnal. Občané volili podle majetku a výše přímých daní,
takže chalupníci a dělníci neměli zastoupení, až od r. 1868
byli zastoupeni malou menšinou. Obce dostaly do vlastnictví
dosud neobdělané pastviny a úhory, které obec pronajímala
zájemcům. Zborovické obci připadla Pastviska a Záhumení.
Pozemky byly rozděleny na díly a obdělány na pole.
První zastupitelé vykonávali své úřady zdarma. Jak se
obecní agenda rozšiřovala a vyžadovala více práce a času,
dostávali zastupitelé náhradu, např. v r. 1876 představený 30
zlatých ročně a obecní písař 25 zlatých ročně. Obec
ustanovovala své zřízence: kantor, obecní sluha, hlásný
(noční hlídač), cestář, hrobař a listonoš. Časem některé
služby obci odpadly, po I.svět. válce zůstal jen obecní
strážník. V kronice jsou uvedeni starostové od r. 1851 do r.
1945: Tomáš Šamánek, Jiří Šopík, Pavel Jančík, Jan
Adamíček, Frant.Šamánek, Frant. Drlík, Frant. Lehkoživ /byl
starostou nejdéle 1901 až 1919/, Josef Harásek, Bedřich
Šamánek, Josef Švrčina.

Sbor dobrovolných hasičů
Byl založen v r.1897 zásluhou starosty Frant. Drhlíka a učitele
Frant. Urbáška. Obec zakoupila ruční stříkačku. První zásah
hasičů byl v září toho roku při požáru panské cihelny. V r.1898
bylo postaveno skladiště na místě staré váhy. Hasiči
spolupracovali se Sokolem při divadlech a vzdělávací činnosti.
Od r.1905 se konala cvičení se sousedními sbory. Činnost
hasičů byla zastavena válkou, po válce byla obnovena. V r.1934
byla zakoupena motorová stříkačka. Hasiči založili svépomocný
spolek pohřební, který poskytoval finanční podporu rodině při
úmrtí člena.
Do roku 1935 zasahovali hasiči u 20 požárů ve Zborovicích
a okolí.

Sociální poměry
Československá jednota legionářů
V r. 1921 byl zřízen obecní chudinský fond, financován byl
Sdružovala příslušníku zahraničních armád ze Zborovic,
z pokut, darů, nájmu obecních polí, prodeje ovoce a trávy, Medlova, Troubek, Honětic a Věžek. Účastnili se divadel, výstav
apod. Obec byla povinna hradit výchovné a výživné chudých apod. Členů bylo v jednotlivých letech od 15 do 17.
dětí a část nákladů za lékařské ošetření občanů.
Orel
Vznikl v r.1921 z tzv. farní jednoty a sdružoval mládež i

Spolková činnost do 2.svět.války
dospělé na základě katolickém, měl 108 členů. Pořádal divadla,
Spolkový život v zemi byl povolen v r. 1848 zákonem besídky, tělocvičné akademie, veřejná cvičení, taneční zábavy
shromažďovacím.
apod. V r.1936 měl 140 členů.
Čtenářsko – pěvecký spolek Cyril
Místní jednota republikánského dorostu
Byl nejstarší spolek v obci, založen v r.1865, zanikl v r.1913.
Vznikla v r.1918 a sdružovala zemědělskou mládež ze
Zůstala knihovna asi 250 svazků /na tehdejší dobu to bylo Zborovic a Nětčic. Měla 31 členů, zanikla v r.1922 a znovu byla
hodně/, kterou přebral Sokol.
obnovena v r.1930 mládeží Zborovic a Medlova. V jednotě byly
většinou dívky, první předsedkyní byla Zdena Dostálová. Konaly
Spolek vojenských vysloužilců „Veteráni“
se přednášky, besídky, hospodyňské kurzy, exkurze, taneční
Založen v r.1880, zanikl v r.1918.
zábavy apod. V r. 1932 byla výstava obilí a zemědělských
Dívčí spolek Vlasta: Existoval v letech 1897 až 1917
plodin, v r.1934 výstava květin a
ovoce. Jednota byla
rozpuštěna nařízením v r.1938.
Odbor ústřední matice školské
Založen v r.1892, měl velkou zásluhu o postavení měšťanské
Sportovní klub
školy, zanikl v r.1935.
Byl založen mladými hlavně pro fotbal a hokej zásluhou Frant.
Mrhala a Čeňka Hamrly. Ustavující schůze se konala v r.1934.
Spolek Katolická besídka
Existoval v letech 1895 až 1918. Sdružoval pouze V r.1935 měl klub 103 členů, konalo se 12 hokejových zápasů s
katolické ženy, které se staraly o výzdobu kostela, církevní aktivním skórem a 14 fotbalových zápasů.

slavnosti a oslavy.

Úvěrní spolek záložna

Byl založen již v r.1865 za účelem poskytování výhodných
Místní osvětová komise
půjček zemědělcům, kteří se dostali do potíží a jinak by museli
Od r.1920 měla na starosti obecní knihovnu.
pole prodat. Větší činnost spolku je od r.1876, kdy byl jediným
peněžním zařízením pro Zborovice a okolí.
Dělnická tělocvičná jednota
V r.1932 byly vyloupeny 2 ohnivzdorné pokladny – pachatelé
Založena v r.1920. Organizovala cvičení, divadla, přednášky,
probourali strop, pokladny navrtali, ukradli 32.000 Kč – nebyli
podporovala myšlenku socialismu. Zanikla koncem 20. let.
nikdy vypátráni.

Sokol

Reifeisenka

Byl založen 4. 3. 1894 jako protiklad Katolické besídky.
Zakladatelem byl učitel Adolf Adámek, první členové byli 14
mužů a 6 přispívajících. Kromě cvičení byly pořádány besedy se
vzdělávacím a výchovným obsahem, zábavy, divadla, veřejná
cvičení. Sokol byl hodně podporován místní záložnou. Až do
r. 1911 cvičili ve stodole za domem č. 24. V r. 1899 se konal ve
Zborovicích župní slet. V r. 1898 byli do Sokola zapojeni i žáci a
od r.1905 dorost. V r. 1904 založil učitel Stanislav Nop /člen
Pěveckého sdružení mor.učitelů/ pěvecký mužský sbor, od r.
1908 v něm byly i ženy.
Ve válečných letech 1914 – 18 byla v činnosti Sokola nucená
přestávka, ale sokolský majetek byl uschován u různých občanů.
Spolkovou činnost začaly obnovovat ženy už v r.1917. Po válce
se počet členů hodně zvýšil – bylo 94 mužů a 46 žen. V r.1919
byl založen stavební fond pro výstavbu sokolovny.

Spolek byl založen v r.1922 katolickými občany, kteří se cítili
dotčeni, že po dlouhé činnosti ve spolku Záložna nebyli z důvodů
politických a náboženských zvoleni do představenstva Záložny.
Kancelář spolku byla na katolické faře, obvod působnosti byl od
Těšánek po Dřínov.
Spolek si vedl dobře a byl každý rok ziskový.
AM

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem občanům, kteří mi svým hlasem ve volbách
do obecního zastupitelstva projevili důvěru. Vítězslav Hanák
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Každý občan České republiky vyhodí ročně v průměru 150 - 200
kg odpadů. Pokud však odpady třídí a ukládá do barevných
kontejnerů, umožní recyklaci více než třetiny uvedeného
množství. Za rok tak každý z nás může vytřídit až 30 kg papíru,
25 kg plastů a 15 kg skla. Vytříděný odpad pak putuje na
dotřiďovací linku a následně do zpracovatelských firem, kde
recyklací vznikají nové výrobky. Pokud ale odpad vyhodíte jen
tak do popelnice, bude odvezen a uložen na skládku nebo se
jinak bez dalšího využití zlikviduje.

Plast
ANO: Sešlápnuté PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie,
výrobky a obaly z plastů a polystyrén.
NE: Novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové
oleje, chemikálie, barvy apod.)

Časté otázky
Je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu?
Nikoliv. PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i
víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. Rádi
bychom ale upozornili, abyste PET láhve vždy sešlápli! Jinak
jsou objemné, čímž zdražují přepravu i následnou recyklaci.
Musíme kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin před
vhozením do kontejneru důkladně vymýt?
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí kelímek vyškrábat. Zbytek
nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.
Vadí kancelářské svorky na časopisech a jiných
dokumentech?
Kdepak! Svorky není třeba odstraňovat. Při zpracování se
takzvaným rozvlákněním odloučí. Z papíru se stane hladká kaše
a svorky i sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány
magnetickou separací.
Lze odložit PVC do žlutého kontejneru na plasty?
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří! Komplikuje
následné zpracování směsných plastů a energetické využití.
Navíc PVC obsahuje chlor, který při zahřátí může uvolňovat
nebezpečné zplodiny.
Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetických
přípravků, které často obsahují chemikálie?
Ano. Zbytky tekutých mýdel, gelů, šamponů a krémů z obalů
důkladně vylijte. Nádobky budou dočištěny při dalším
zpracování.
Některé dopisní obálky mají foliové okénko. Je třeba ho
odstraňovat?
Do modrého kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé.
Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za
vás.
A co se skartovaným papírem?
Není-li mokrý, mastný nebo jinak znečištěný, k další recyklaci je
vhodný.
Vadí u nápojového kartónu umělohmotný uzávěr?
Nevadí. Pokud se ve vašem bydlišti nápojové kartony sbírají,
pouze je vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do
kontejneru nebo oranžového pytle, který je pro tento odpad
určen.

CO VŠECHNO LZE RECYKLOVAT ?
* Slisovaný a sběrový papír je možné recyklovat pětkrát až
sedmkrát. Přidává se do směsi na výrobu nového papíru, který
pak poslouží k produkci novinového papíru, sešitů, lepenkových
krabic, obalů na vajíčka, toaletního papíru apod.
* Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě
nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo
a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a
surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.
* Plasty jsou zpracovávány různou technologií. Z PETlahví se
například zhotovují vlákna, která se používají jako výplň zimních
bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z
fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, například
na odpady. Pěnový polystyren slouží k produkci speciálních
cihel. Ze směsi plastů lze lisovat odpadkové koše, zahradní
nábytek, zatravňovací dlažbu nebo protihlukové stěny u dálnic.
* Nápojové kartony se recyklují dvěma způsoby: Zpracovávají
se stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze
využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či
dále
zpracovat
na
palety
apod.
Druhým způsobem je pak rozdrcení nápojových kartonů na
speciální lince. Ještě za tepla se drť lisuje do desek, které je
možné použít například jako stavební izolaci.

Pár užitečných rad
V mnohých domácnostech si lidé zavedli další koše nebo
igelitové tašky pro ukládání papíru, skla a plastů. Většina z nás
již pochopila, že separovat odpad do příslušných kontejnerů se
vyplatí. Vždyť za rok každý z nás může v průměru vytřídit až 30
kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Kdybychom ho jen tak
vyhodili do popelnice, skončil by na skládce nebo by se jinak bez
dalšího využití zlikvidoval. A to je přece škoda!
Tabulka výtěžnosti (v kg) na jednoho obyvatele v rámci

okresu, kraje a České republiky za rok 2005

Připomeňme si, jaký druh odpadu se k dalšímu zpracování
hodí. Zároveň si zapamatujme, co do kontejnerů a
pytlů s vytříděným odpadem nepatří:
(Zdroj Eko-kom)

Papír
ANO: Noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón a papírové
obaly, například sáčky.
NE: Mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový
a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Sklo
ANO: Láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy, tabulové sklo.
NE: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

papír

plast

sklo
bílé

sklo
barevné

nápojový
karton

kov
9,0

okres Kroměříž

11,8

4,3

2,1

5,4

0,05

okres Uherské Hradiště

12,4

5,2

0,4

5,7

0,04

9,9

8,8

4,9

0,0

6,0

0,15

17,9

okres Zlín

12,2

4,6

0,0

8,8

0,04

7,7

Zlínský kraj

11,3

4,8

0,5

6,7

0,07

11,0

ČR

11,5

5,2

okres Vsetín

0,51
6,5
0,06 12,6
(Více informací na www.jaktridit.cz)

Uvítáme Vaše příspěvky do Zpravodaje obcí Zborovice a Medlov, můžete je přinést na OÚ, do místní knihovny nebo zaslat e-mailem.
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