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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s plány
a činností Obecního úřadu ve Zborovicích. Vstoupili jsme
do nového volebního období let 2014-2018.
Do jedenáctičlenného zastupitelstva obou obcí bylo
zvoleno sedm nových členů.
V prosinci loňského roku zastupitelstvo schválilo plán
akcí na rok 2015 a 26. února byl schválen rozpočet na rok
2015 na straně příjmů ve výši 20,113.900,-Kč, na straně
výdajů ve výši 23,975.000,-Kč. Z uvedených čísel
je zřejmé, že rozpočet je schodkový a tento schodek
bude financován z úspor z minulých let. Nyní bych Vás
seznámil s plánovanými investičními akcemi. Jako
nejnákladnější akcí letošního roku bude zateplení Domu
seniorů, kdy na budově dojde k výměně oken, opravě
porušené střešní konstrukce včetně nové střešní krytiny
a celá budova bude zateplena a to tak, že zůstane
zachován historický vzhled budovy. Část nákladů bude
hrazena z dotací fondů EU. Dále plánujeme zateplení a
opravu fasády na budově zdravotního střediska. Ve
špatném stavu se nachází dvorová část budovy. Budovu
musíme zateplit z důvodu zajištění energetického štítku,
který je ze zákona povinností u všech obecních budov. Při
této akci bychom chtěli vyřešit i bezbariérový vstup do
budovy.
Členové zastupitelstva rozhodli o provedení
rekonstrukce ulic Za Nádražím a Za Mlýnem. Podle
výsledků zátěžových zkoušek jsou komunikace
v nevyhovujícím stavu, a proto bude nutné provést
důkladnou rekonstrukci. V současné době probíhá
příprava projektové dokumentace pro stavební povolení.
Do podzimu letošního roku by měly být vyřízeny
veškeré podklady pro akci „Dostavba kanalizace

Březen 2015

II. etapa“. Po předání podkladů zastupitelstvo rozhodne,
zda bude obec financovat stavbu s využitím dotací nebo
z vlastních zdrojů. V plánu je i demolice domů č. p. 5 a 13
na ulici Hlavní. Recyklovaný materiál plánujeme využít
na úpravu
nezpevněných
komunikací
v
obci.
Pokračujeme v obnově lesa v lokalitě Debře. Je
zbudována druhá část oplocenky, která bude na podzim
vysázena novými listnatými stromy. V Medlově je v plánu
oprava cesty k nemovitosti p. Müllera a zpevnění
komunikace od Švejcarového po vodojem.
Je zpracována projektová dokumentace na zbudování
sběrače dešťové vody na komunikaci Za Nádražím
pokračující k lesu Debře. Rovněž je zpracována
dokumentace na opravu propustku za železničním
přejezdem na ul. Lesní a plánujeme zpevnění přístupové
komunikace k nemovitosti p. Chytrého Za Nádražím.
Připravujeme vyregulování otopných soustav v Domě
seniorů a zdravotním středisku a zpracování projektu na
rekonstrukci plynové kotelny v ZŠ Zborovice.
Zastupitelstvo se rozhodlo prodat bytový dům
č. p. 229 v ulici Sokolské, jednotlivé byty byly nabídnuty
k odkupu stávajícím nájemníkům.
Od 1. 4. 2015 nastane obci i občanům povinnost třídit
kovy a biologicky rozložitelný odpad. Zastupitelstvo obce
na veřejném zasedání schválilo novou vyhlášku
o nakládání s odpady. Kontejnery na kovové obaly byly již
na sběrných místech umístěny. Podle počtu zájemců
o zahradní kompostéry bude následně řešeno nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem. Správa železniční
dopravní cesty bude v letošním roce instalovat
na železničních přejezdech ve Zborovicích zabezpečovací
zařízení, tři přejezdy budou zabezpečeny závorami
a jeden výstražným světelným zařízením.
V průběhu roku budou pracovníci obecního úřadu
udržovat obecní majetek a veřejná prostranství.

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům, kteří
nám pomáhali se zimní údržbou chodníků před svými
nemovitostmi.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví,
pohody a spokojenosti.
Jaromír Kunc, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Zborovice, konaného dne 26. února 2015 v zasedací
místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
 zprávu předsedy finančního výboru
 rozpočet obce na rok 2015 – na straně příjmů
20,113.900,-Kč, na straně výdajů 23,975.000,-Kč –
jedná se o rozpočet schodkový. Schodek ve výši
3,861.100,-Kč je financován přebytky minulých let
 rozpočtové opatření č. 0 – navýšení rozpočtu roku 2014
na straně příjmů a výdajů o 2,085.500,-Kč. Upřesnění
členění dle platné rozpočtové skladby v případech
přesunů příjmů a výdajů dle přiložené přílohy
 provedení zátěžových zkoušek v ulicích Za nádražím
a Za mlýnem za cenu 31.871,40 Kč
 zpracování projektové dokumentace na celkovou
rekonstrukci místních komunikací Za nádražím
a Za mlýnem
 provedení čištění kanalizace Za nádražím za cenu
36.455,-Kč a kamerového monitoringu stavu kanalizace
tamtéž za 8.651,50 Kč
 výměnu střešní krytiny a zbudování okapů na budově
garáží bez popisného čísla na parcelním čísle 200
firmou Klempířství, pokrývačství Vlastimil Chytil za cenu
141.230,-Kč
 koordinátora BOZP na akci „Zateplení domu seniorů“
pana Miroslava Sklenáře, Štěchovice 1366/32 Kroměříž
za cenu 12.600,-Kč
 zhotovení druhé oplocenky v lokalitě Debře
Ing. Rokosem za cenu 34.860,-Kč
 smlouvu č. 14207273 o poskytnutí podpory na akci
„Zateplení domu seniorů mezi Státním fondem
životního prostředí v rámci OPŽP a obcí Zborovice
 zadání projektové dokumentace na rekonstrukci
plynové kotelny v ZŠ Zborovice včetně vyrovnání
otopné soustavy, výkazu výměr a TDI firmou
Ing. Eduard Šober, PROJEKCE – TZB, Pilařova 8,
Kroměříž za cenu 223.391,80 Kč

 přípravu a zhotovení dokumentace pro vydání
stavebního povolení na akci „Zborovice dostavba
kanalizace II. etapa“ firmou INEX, Kroměříž za cenu
145.200,-Kč
 výměnu ohřívače vody v bytě p. Paternové v domě
Sokolská 229 v ceně 17.324,-Kč
 opravu podlahy ve starém přísálí v sokolovně firmou
Radim Adamov, podlahářství, Bezměrov za cenu
30.410,-Kč
 Mandátní smlouvu o výkonu funkce odborného
zástupce na provozování vodovodu a kanalizace mezi
Obcí Zborovice a Ing. Jaroslavem Skácelem, Farská 411
Zdounky
 zprávu oddělení PČR Morkovice – Slížany
o bezpečnostní situaci na obvodu Zborovice – Medlov
za rok 2014
 zakoupení soutěžní hasičské stříkačky pro SDH Medlov
od firmy Martin Šmol, B. Smetany 56, Nová Včelnice
37842 za cenu 120.000,-Kč
 zakoupení zásahové stříkačky PS-12 pro SDH Zborovice
od firmy Radek Vincker servis hasičské techniky,
Palackého 892, Hranice za 102.850,-Kč
 roční účetní závěrku za rok 2014 MŠ Zborovice, okr.
Kroměříž, příspěvková organizace, Sokolská 352, 768 32
Zborovice s hospodářským výsledkem 18.288,81 Kč
 rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 MŠ
Zborovice, okr. Kroměříž, příspěvková organizace,
Sokolská 352, 768 32 Zborovice a to: do rezervního
fondu 13.000,81 Kč a do fondu odměn 5.288,-Kč
 použití rezervního fondu v MŠ Zborovice, okr. Kroměříž,
příspěvková organizace, Sokolská 352, 768 32
Zborovice ve výši 13.000,81 Kč v roce 2015 na provozní
náklady školy
 roční účetní závěrku za rok 2014 ZŠ Zborovice, okr.
Kroměříž, příspěvková organizace, Sokolská 211, 768 32
Zborovice s hospodářským výsledkem 5.146,85 Kč
 převedení hospodářského výsledku ZŠ Zborovice, okr.
Kroměříž, příspěvková organizace, Sokolská 211, 768 32
Zborovice za rok 2014 ve výši 5.146,85 Kč do rezervního
fondu na opravy v roce 2015
 navýšení rozpočtu MŠ Zborovice, okr. Kroměříž,
příspěvková organizace, Sokolská 352, 768 32
Zborovice o 10.000,- Kč na úhradu zvýšených nákladů v
důsledku mimořádné situace – výskyt vši dětské
 Obecně závaznou vyhlášku obce 01/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
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využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem
 zakoupení zahradních kompostérů pro likvidaci
biologicky rozložitelného odpadu vznikajícího z údržby
trávníků a zahrad pro občany Zborovic a Medlova
 podání žádosti o dotaci na nákup zahradních
kompostérů firmou Tizzi, spol. s r.o., Kroměříž, v ceně
87.490,-Kč
 smlouvu o právu provést stavbu zabezpečení
železničního přejezdů mezi Správou železniční dopravní
cesty, státní organizace, Nové Město, Dlážděná 1003/7,
Praha 1 110 00 a Obcí Zborovice
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace, Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha
1, 110 00 a Obcí Zborovice.

Mateřská škola Zborovice
…ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ,
NEBO NA TĚ VEZMU BIČ.
ZATÁHNU TĚ ZA PAČESY, ZA TY HORY ZA TY LESY.
AŽ SE VRÁTÍM NAZPÁTEK, SVLEČU ZIMNÍ KABÁTEK…
V duchu těchto jarních veršů se bude odvíjet činnost
naší Mateřské školy Zborovice.
Projekt, který uskutečňujeme je zaměřen na rozvíjení
poznatků, vlastních prožitků a zkušeností ze života,
na ochranu přírody, kdy se děti učí ekologickému
myšlení. U dětí se snažíme probudit vztah k přírodě,
vedeme je k pocitu sounáležitosti s přírodou, neboť
„všichni jsme zde, abychom sdíleli tento prostor a stali
se jeho přirozenou součásti“.
Čekáme tedy na první jarní sluníčko, které nás svým
teplým pohlazením probudí ze zimního podřimování
a podmračené nálady. Již dnes s dětmi vyrábíme
MORENU a to pomocí větví, slámy, látky. Nemohou
chybět ani korále z vyfouknutých vajíček. Den jarní
slavnosti pak začneme „Vynášením MORENY“ za ves a sní
i poslední známky zimy a všeho, co s ní souvisí. Za vsí pak
hodíme MORENU do rybníka a budeme si přát, aby
se zima letos už nevrátila. Zpět přineseme „létéčko“ –
zelené větvičky, které nám budou symbolizovat jaro
a nový život.
Pásmem tanečků, písní, básní, říkadel a her oslavíme
První jarní den, tak jako rozhlasovou relací.
Největší radost nám však přinesou jarní svátky Velikonoce. S výsledky soustavy Velikonočních tvořivých

dílen s rodiči a dětských prací se můžete seznámit při
velikonočním prodejním jarmarku, který v mateřské
škole bude probíhat v týdnu od 25. 3. – 1. 4. 2015.
Zakoupením výrobků pak přispějete dětem na nové hry,
hračky a vzdělávací pomůcky. Velikonoční oslavy
završíme odpoledními hrami rodičů s dětmi, jako bude
„Hledání velikonočního vajíčka“…
Celoroční vedení dětí k ekologii, ekologickému
chování a jednání se projeví při oslavách Dne Země.
Spoustu her, ekohrátek a ekologických aktivit završíme
společnou vycházkou rodičů a dětí ke studánce
Hejtmance, kde všichni popřejeme Zemi všechno
nejlepší.
Vítej, jaro! My jsme se těšili, až probudíš přírodu.
Nechcete to s námi taky zkusit? Všechno je přece jednou
poprvé.
-HAK-

Zprávy ze základní školy
Zapsalo se 15 nových prvňáčků! K pohádkovému
zápisu přišlo ve středu 4. února 2015 s rodiči devatenáct
předškoláků, rodiče čtyř z nich požádali pro dítě o odklad
povinné školní docházky. V nové třídě bude znovu přesila
děvčátek 2 : 1.
Letos zima umožnila 23 žákům z VI. až IX. třídy
absolvovat v doprovodu pana učitele Petra Kováře a paní
učitelky Hany Savčákové a vychovatelky Ivy Ludíkové
od 15. do 20. února 2015 lyžařský kurz v areálu Velké
Karlovice – Jezerné. Ubytování v penzionu Tabačka bylo
pohodové a sněhové podmínky výborné. Ti, kdo
už lyžovat uměli, si užívali sjezdovku a zlepšovali styl
a všichni začátečníci se vrátili domů jako nadějní lyžaři.
S „lyžákem“ je vždy spojená řada super zážitků, letos
k nim jistě přispělo i cestování vlakem. Děkujeme
rodičům za podporu kurzu!
Ve škole trváme na včasném příchodu žáků
do vyučování. Podle školního řádu mají všechny děti přijít
do školy nejpozději v 7:30, protože první vyučovací
hodina začíná už v 7:40. V poslední době se stále častěji
stává, že některé děti přicházejí pozdě, dohled u vchodu
má úkol opozdilce zapsat. Opakuje-li se pozdní příchod
třikrát, informuje třídní učitelka rodiče. Tím však
nechceme děti stresovat! Je důležité, aby se naučily
chodit včas. Je důležité, aby respektovaly pravidla.
A zejména, aby byly v bezpečí ve škole, když si rodiče
myslí, že tam jsou, a ne aby se potloukaly po Zborovicích.
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Zveme každého, kdo by se chtěl na chvíli vrátit
do školních lavic a zopakovat si něco ze základních
vědomostí, kdo by chtěl vidět dnešní školu, především
však rodiče a prarodiče našich žáků, aby se 17. března
2015 dopoledne (7:30 – 13:10) přišli podívat do školy
na jarní den otevřených dveří.
Připomeneme si Světový den vody 2015, připadá
na 22. březen a letošní motto zní: Voda a udržitelný
rozvoj.
Připravujeme se na Den Země 2015, letos jej bude
provázet téma „mimořádné události“. Co dělat, jak
poskytnout pomoc? Jaká by nás ve Zborovicích tak asi
mohla postihnout katastrofa? A víte, co je blackout,
co si sbalit do evakuačního zavazadla, máte doma více,
než jen běžné zásoby potravin a pitné vody? Tímto
celoškolním projektem (minipodnikem) bychom chtěli
ve středu 22. dubna 2015 žákům přiměřeně jejich věku
přiblížit další obsáhlou, po delší době opět poměrně
frekventovanou problematiku.
Ve škole si budeme připomínat a chceme se podílet
na obecních oslavách 70. výročí konce druhé světové
války. V naší obci mají proběhnout ve čtvrtek 30. dubna
2015.
Těšíme se na družební setkání se žáky a učiteli
Základnej školy Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany,
je naplánováno na květen.
Marcela Hanáková

Děti ze ZŠ byly na lyžařském kurzu
Ve dnech 15. - 20. února 2015 absolvovali žáci
druhého stupně za krásného slunečního počasí lyžařský
výcvikový a vzdělávací kurz v areálu Jezerné ve Velkých
Karlovicích.
V neděli 15. února jsme měli sraz v 9:00 na nádraží
ve Zborovicích, kde jsme si naložili lyže a velká zavazadla,
poté jsme čekali
na vlak. Cesta vlakem
trvala něco kolem
čtyř hodin. Přesedali
jsme v Kroměříži,
Hulíně,
Valašském
Meziříčí a Vsetíně.
Jakmile jsme dorazili
do Velkých Karlovic,
museli jsme jít 2 km
pěšky k penzionu
Tabačka. Po příchodu

na penzion jsme si rozdělili pokoje, šli jsme si vybalit
a seznámit se s pokojem. V nedělní odpoledne jsme si
na lyžích vysvětlili základy jak na lyžích stát a padat, když
je to opravdu nutné. Večer jsme měli výbornou večeři
a devátá třída měla pro nás nachystaný program. Druhý
den jsme vstávali v 7:30 a v 8:00 jsme šli na snídani, poté
byl do 9:00 volný čas a pak jsme šli na svah lyžovat.
Dopoledne jsme se učili pluh. Ve 12:00 byl oběd
a do 14:00 jsme měli odpolední klid. Odpoledne nás
učitelé učili obloučky a večer měla program osmá třída.
Takto to chodilo celé dny, kromě středy - byl
odpočinkový den. To jsme odpoledne šli krásnou
valašskou přírodou na procházku k Dračímu jezeru. A pak
jsme tvořili podle své fantazie stavby ze sněhu.
A na louce pod sjezdovkou přibylo iglú, želva, pohodlné
křeslo nebo pyramida. Na lyžáku nesmí chybět karneval,
a proto jsme si ve čtvrtek na sebe oblékli masky. Všechny
byly senzační, nejvíc se ale líbil kuchtík Davida Dřímala
a vosa Moniky Zaoralové. Ještě před ním jsme dopoledne
měli soutěž ve slalomu. Celkově nejlepší časy dosáhli
Dominik Juřík a Nikol Kochaníčková. V pátek jsme museli
bohužel domů, tak jsme si ráno zabalili kufry a tašky a
naposledy jsme si zalyžovali na svahu. Odpoledne nás
čekala dlouhá cesta vlakem domů.
Lyžařský výcvikový kurz se nám vydařil. O příjemnou
pohodu se také zasloužil majitel penzionu pan Petřek
svým kuchařským uměním. Bylo tam krásně a všichni
se naučili lyžovat, tedy až na pár drobných pádů
a odřenin - ale co, to k tomu přece patří, padáme přece
proto, abychom se naučili znovu se zvednout. Všichni
bychom tam chtěli zůstat déle, ale zůstaly nám krásné
vzpomínky. Velké DÍKY :) patří učitelům, kteří s námi měli
tu trpělivost a naučili nás lyžovat.
VIII. třída
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Pionýři

Aktivity hasičů

Noc s Andersenem 2015

Sbor dobrovolných hasičů Zborovice

V termínu 27. - 28. března 2015 připravují pionýři již
tradiční akci Noc s Andersenem. Účastníky opět čeká
nocování s knížkami, hrami, soutěžemi. I v letošním roce
se společně pokusíme zapojit do některých
republikových soutěží, najít na chatu spolunocležníky
z různých měst a obcí, případně i dalších zemí, protože
tato aktivita se za dobu svého trvání již stala akcí
mezinárodní. Na všechny samozřejmě čeká i letošní
speciální účastnická pohlednice a pamětní stužka, nějaké
to překvapení také bude, ale to předem neprozradíme.
Akce je přednostně určena mladším dětem - členům
i nečlenům Pionýra, někteří starší členové oddílu
se budou podílet na jejím zajištění. Bližší informace
budou předávány přímo dětem po jarních prázdninách.

Český den proti rakovině
I v letošním roce se pionýři připojí k stovkám jiných
a ve středu 13. května se vydají do ulic, aby prodejem
žlutého kvítku pomohli. Věříme, že stejně jako v letech
minulých se i letos setkají s pochopením u oslovených
spoluobčanů, kteří koupí kvítku za minimální hodnotu 20
korun přispějí v této celostátní sbírkové akci. Touto
cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří
v letech uplynulých pomohli, a věříme, že s odmítnutím
se i v roce letošním budou sběrači setkávat spíš
výjimečně a v průběhu dne se naše obec rozzáří žlutými
kvítky.

Pionýrské jaro
Ani v jarním období se nic nezmění na tom, že každý
týden ve čtvrtek se přes třicet dětí schází na svých
družinových schůzkách, společně si hrají, soutěží,
sportují, vyrábějí i poznávají nové věci. Připravujeme
také další společné akce - mimo jiné bychom se chtěli
společně vypravit do bazénu, připojit se svou akcí k 25.
výročí obnoveného Pionýra v dubnu, naši vedoucí
a instruktoři se vypraví na vzdělávací víkend, aby
si prohloubili a doplnili kvalifikaci (tu mají všichni, kteří
se dětem v Pionýru věnují) a navíc se naši zástupci
zúčastní krajské konference. K tradičním akcím patří také
Noc s Andersenem a pořádání sbírky tzv. Květinkový den.
Jarní období je ale také přípravným obdobím pro letošní
letní tábor (bude opět v Rajnochovicích v termínu 1. -8.
8.).
Rádi se na některé z akcí potkáme třeba i právě
s vámi.
Mgr. Lenka Sakařová

V prosinci minulého roku jsme uskutečnili tradiční
Mikulášskou nadílku v obci, poslední den v roce 2014
dopolední tradiční posezení členů, rozloučení
s odcházejícím rokem. Ke konci ledna jsme ve spolupráci
s
mysliveckým
sdružením
Zborovice-Medlov
zorganizovali tradiční VII. Hasičsko-myslivecký ples
ve vnitřních
opravených
prostorách
sokolovny
ve Zborovicích. K tanci a poslechu hrála skupina
„Milenium“, během večera vystoupila se svým
programem taneční skupina „Gradace“ z Kroměříže
a dívčí skupina TS trik z Hulína. Hasiči i myslivci pro
účastníky plesu připravili nejen bohatou zvěřinovou
tombolu, ale také gurmánské speciality. Této
společenské události se zúčastnili v hojné účasti také
občané okolních obcí, tím podpořili úsilí všech
pořadatelů, kterým patří poděkování za velmi zdařilou
akci. V měsíci únor jsme zorganizovali masopustní rej
masek s voděním medvěda. V tomto měsíci se naši
členové zúčastnili tradičního hasičského turnaje
v kuželkách v Litenčicích, ke konci února se družstvo
mladých hasičů zúčastnilo zimního branného závodu
v Trávníku. V dubnu provedeme tradiční sběr železného
šrotu v obci, v dalších měsících letošního roku se budeme
podílet na zajišťování odborného vzdělávání členů sboru,
výchově
mládeže
a
dodržování
kulturních
a společenských tradic, v květnu stavění a kácení Máje,
v červenci připravujeme pro mladé hasiče letní
soustředění mládeže, na hody tradiční přátelské utkání
v kopané hasiči – myslivci s večerní hodovou zábavou,
na začátku podzimu také tradiční branný závod mládeže
v okolí chaty u Zajíčka ve Zborovicích. Soutěžní družstva
mužů, žen a starších pánů se zúčastní různých soutěží
v našem okrsku i okolních obcí, družstvo mladých hasičů
bude plnit celoroční hru „Plamen“. Věříme, že spolupráce
s Obecním úřadem a ostatními složkami v naší obci
i v letošním roce budou pokračovat.
Štefan Valigurský, starosta sboru
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Zahrádkářské jaro

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V tomto roce jsme již uspořádali Ostatkový průvod,
který se konal 14. 2. 2015. Bohužel jsme se sešli
v menším počtu, ale hlavní je, že se v obci udržuje
tradice. Lidé se vyšli na průvod podívat a mnozí připravili
tradiční pokrm – koblihy.
Nyní nás čeká sběr železa, který je naplánovaný
na sobotu 14. 3. 2015 dopoledne. Pokud máte železný
odpad, můžete jej nachystat a my Vám jej odvezeme.
Poslední dubnovou sobotu již tradičně pořádáme
soutěž O Pohár starosty obce a ne jinak tomu bude
i letos (25. 4. 2015). Soutěž začne ve 14:00 hod., srdečně
všechny zveme. Snad nám bude přát štěstí i počasí.
30. 4. 2015 si připomeneme 70. výročí osvobození
Zborovic a Medlova.
V květnu se zúčastníme mše svaté věnované
sv. Floriánovi, která se bude konat 3. 5. 2015, a budeme
se podílet na organizaci slavnosti Božího těla.
Na 8. 5. 2015 jsme si naplánovali brigádu na čištění
hasičské nádrže.
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

Zahrádkáři ze Zborovic a Medlova, jako zájmová
organizace svoji činnost rozvíjí po celý rok.
Po zhodnocení práce výboru a celé naší organizace
za r. 2014 na výroční členské schůzi dne 1. 3. 2015 byly
schváleny záměry práce na r. 2015. Na počátku měsíce
března zajišťujeme pravidelně dovoz umělých hnojiv pro
zájemce z řad zahrádkářů i občanů obce, koncem měsíce
dovoz ovocných stromků a bobulovin, na jaře je vhodné
sázet zejména meruňky, bobuloviny a i broskvoně.
Na jaře je pro úrodu i zeleninu důležité zajistit dostatek
světla, tepla, vláhu a živiny. Střídáním plodin a vhodnou
závlahou lze zachovat zásobu živin v půdě a zabránit tak
případné únavě půdy.
Pro jarní období si přejeme, aby bylo příznivé bez
mrazíků, dobrou tělesnou kondici svou i členů rodiny
zahrádkářů a zvládnutí všech jarních prací na zahrádkách
i polích. To přejeme i ostatním občanům obce.
Josef Šmíd, předseda ZO ČZS Zborovice-Medlov

Život jde dál

Aktivity KČT Zborovice
Na výroční schůzi odboru jsme si odsouhlasili trasy
a zájezdy v letošním roce. Návrh turistických akcí
a zájezdů máme vystaven ve vitrínce u mapy před OÚ.

V nejbližší době se vydáme na trasu v Bílých
Karpatech z Uherského Brodu přes Prakšický mlýn
a rozhlednu Kamenná do Hradčovic. V březnu
se projdeme v okolí našich krásných Chřibů a v dubnu
podnikneme trasu v okolí Brna z České na rozhlednu Babí
lom až do Kuřimi, pak z Hranic na Moravě do Špiček.
V měsíci květnu máme již zajištěný čtyřdenní zájezd
do Orlických hor – horská chata Radost v Deštném
v Orlických horách. Již se těšíme na trasy a krásy v této
oblasti.
Z našich tras a zájezdů děláme fotodokumentaci, člen
Petr Kovář píše články do okresních novin a vede naše
webové stránky, za což mu patří poděkování od nás
všech.
L. Burešová

V letošním roce čekají klienty Domova pro osoby
se zdravotním postižením nemalé změny.
Chceme je přiblížit běžnému životu každého občana
a tak se klienti začínají více osamostatňovat. Navštěvují
a nacvičují si využívat různé veřejné služby v obci
a od března budou mít možnost chodit na pravidelnou
činnost do terapeutických (tréninkových) dílen
v Domově. Mohou si vybrat z těchto terapeutických
(tréninkových) dílen – zahradní; textilní, pletací
a tkalcovská; kreativní.
Klienti s nízkou a střední mírou podpory zde pod
vedením pracovníků budou rozvíjet své schopnosti
a dovednosti, budou aktivizováni pro běžný režim dne.
S klienty s vysokou mírou podpory budou pracovníci
v rámci individuálního plánování udržovat jejich stávající
schopnosti a dovednosti, vést je k větší samostatnosti,
a to s principy normality a individuálním přístupem.
Občané se budou stále více s klienty setkávat
v obchodech a v jiných veřejných zařízeních. Pevně
věříme, že v případě potřeby klientům poradí a budou
k nim vstřícní a přátelští.
L. Burešová
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Vzpomínka
Dne 29. 1. 2015 zemřel ThDr. Rudolf Medek, brněnský
biskup Církve československé husitské a farář
ve Zborovicích. ThDr. Medek se narodil 23. 6. 1926
v Bánské Bystrici, studoval na Státním vojenském
reformním
gymnáziu
v
Moravské
Třebové.
Po mnichovské dohodě byl přemístěn do vojenské
akademie v Hranicích. Pomýšlel na dráhu vojenského
duchovního, ale duchovenská služba byla tehdy v armádě
zrušena. Ve studiu pokračoval na Reálném gymnáziu
Zikmunda Wintera v Rakovníku a Obchodní akademii
v Rakovníku.
Teologii
vystudoval
na
Husově
čsl. evangelické fakultě bohoslovecké v Praze. Sloužil jako
farář v Humpolci, Nechanicích, Drahotuších, Prostějově,
Morkovicích a Zborovicích. Nějakou dobu byl
i asistentem na Husově čsl. bohoslovecké fakultě v Praze.
Jeho osobní život byl složitý. Tatínek byl Čech,
maminka Slovenka a učila na maďarské škole. Otec
mu zemřel, když mu byly tři roky a za rok i maminka. Byl
vychován v klášterním sirotčinci, který vedly maďarské
řádové sestry, takže jako dítě uměl plynule maďarsky.
Později byl adoptován známými jeho otce, kteří byli
zapálení čechoslováci a nechali jej přepsat do své církve.
Celý život na ně vzpomínal s láskou a vděčností, protože
mu plně nahradili rodiče. V roce 1951 se oženil, jeho
manželka Mgr. Olga Medková je rovněž farářkou církve
československé husitské. V roce 1981 se stal brněnským
biskupem, ale zůstal bydlet ve Zborovicích a do Brna
dojížděl. Celou kněžskou službu prožil v době totality,
která nebyla pro náboženství příznivá, takže zažil dost
nespravedlnosti a ústrků. ThDr. Medek pracoval pro
církev hodně i literárně. Přispíval do Teologické revue a
Českého zápasu. Významné jsou jeho knihy Katechismus
v duchu církve Československé husitské a Výklad velkého
vyznání víry církve Československé husitské. Obě knihy
jsou dodnes platné a používají je bohoslovci při studiu.
ThDr. Rudolf Medek žil ve Zborovicích 54 roků,
od roku 1961. Rozloučili jsme se s ním 3. 2. 2015
za účasti mnoha občanů a duchovních brněnské diecéze.
Smuteční obřady vedl pražský patriarcha ThDr. Butta
a brněnský biskup Mgr. Dovala. Za Radu starších se s ním
rozloučil pan Drahomír Surynek.
Na pana ThDr. Medka budeme vzpomínat s úctou
jako na vzdělaného, inteligentního a přitom skromného,
vždy vlídného a přívětivého spoluobčana. Čest jeho
památce.
Školská a kulturní komise

Rumunské eso nad Medlovem
Letos uplyne 70 let od události v katastru našich obcí,
která je v mysli spoluobčanů již zcela zapomenuta, ale
v rámci letecké historie jde o zcela ojedinělou akci.

Bokoris Bf-106 G-6 W.nr.166182 přistátého nad Medlovem

Dne 4. května 1945 se dva rumunští piloti Ioan Milu –
stíhací eso s 24 sestřely, a Dumitru Baciu – stíhací eso
s 10 sestřely na kontě, vraceli po splnění leteckého úkolu
na svou základnu. Nad severním Maďarskem se setkali
s americkými Mustangy, pozdravili se zakýváním křídly
a Američané jim odpověděli. O něco později potkali
sovětskou
formaci
bitevníků
IL-2
Sturmovik,
doprovázenou stíhačkami Jak-3. Rumuni, letící
na stíhačkách Messerschmit Bf-109 G-6, opět zakývali
křídly na pozdrav, ale sověti nereagovali.
Najednou dva Jak-3, letící ve formaci, změnili směr
a zahájili palbu na dva Rumuny. 43 letý Ioan Milu byl
sestřelen a nouzově přistál v Rakousku. Baciu výzvu přijal
a začal bojovat se dvěma sovětskými stíhači. Zde
si uvědomme, že Rumunsko v srpnu 1944 přešlo
na stranu spojenců, bojovali tedy spojenci proti sobě.
Dumitru Baciu sestřelil jednoho sověta, ale jeho letadlo
bylo poškozeno a on sám musel nouzově přistát nad
Medlovem, poblíž vysílače, zhruba v prostoru dnešní
„panelky“.

Vlevo Lt. av. Dumitru Baciu
Vpravo Lt. mechanik Grigore Dumitrescu

Poté, co vylezl z kabiny své Bf-109, napočítal na tucet
děr ve svém křídle. Podle vyprávění pamětníků byl
údajně „zajat“ místními, než se prokázalo, že jde
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Květen

o spojence. Někteří Rumuni měli i na jaře 1945
na letounech stále svastiku (hákový kříž). Dumitru Baciu
byl poslední rumunský pilot, který uspěl ve vzdušném
boji – zvítězil, ačkoliv se jeho vítězství oficiálně ignoruje.
Dumitru „Tache“ Baciu byl sestřelen na stroji Bf-109 G-6
výrobního čísla 166182, vyrobeném v německém
Augsburgu, na trupu označen červená 3. Jeho osobním
letadlem ovšem byl Bf-109, který si pojmenoval „TUMPIBUMPI-FLOSTOMOK“, na trupu modrá 8. Dne 4. května
letěl na vypůjčeném stroji. Baciu byl bohužel zabit
chuligány, když po návratu z války do Rumunska létal
na Po-2 a rozvážel poštu.
Za poskytnutí výpovědi děkuji pamětníku panu
Jaroslavu Spáčilovi ze Zborovic. Uvítám jakékoliv
upřesnění události od dosud žijících pamětníků.
Václav Remeš

Čt 7. 5. - 10. 5. KČT - Orlické hory
Pá 8. 5. SDH Medlov - Čištění požární nádrže
St 13. 5. Pionýři - Květinkový den
Čt 21. - 22. 5. ZŠ - Tesárske Mlyňany
So 30. 5. TJ Medlov - Den dětí
So 30. 5. KČT - Jižní Morava

Červen
So 13. 6. KČT Pavlovské vrchy

Sdělení z matriky
Žádáme rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem
o vítání občánků, aby se přihlásili na obecním úřadě.
H. Machourková, matrikářka

Poděkování
Starosta obce jménem zastupitelstva děkuje
Mgr. Jiřímu Jablunkovi za šestiletou práci s přípravou
a vydáváním Zpravodaje obcí Zborovic a Medlova.
Poděkování patří rovněž Ing. Petrovi Galatíkovi
za rekonstrukci studánky Hejtmanky.

Kalendář akcí
Březen
So 14. 3. KČT - Chřiby
So 14. 3. SDH Medlov - Sběr železa
Út 17. 3. ZŠ - Den otevřených dveří (7:30-13:10)
St 25. 3. - 1. 4. MŠ - Prodejní jarmark
Pá 27. - 28. 3. Pionýři - Noc s Andersenem
Út 31. 3. Divadelní představení Manželské štěstí

Duben
SDH Zborovice - Sběr železa
So 4. 4. KČT - Brno a okolí
St 22. 4. ZŠ - Den země
St 22. 4. MŠ - Otvírání studánek
So 25. 4. SDH Medlov - O pohár starosty obce (13:00)
So 25. 4. KČT - Hostýnské vrchy
Čt 30. 4. Oslava 70. výročí osvobození
Čt 30. 4. SDH Zborovice - Stavění máje
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