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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s
děním v našich obcích za poslední 3 měsíce.
V měsíci dubnu byla zahájena rekonstrukce střechy a
zateplení Domu seniorů. I přes nepříznivé počasí v
dubnu, postupují práce dle stanoveného harmonogramu.
Zastupitelé se dohodli využít přítomnosti stavební firmy
Rapos a současně opravit i fasádu na knihovně.
Na pořízení domácích kompostérů nám bylo
přiděleno ze SFŽP akceptační číslo žádosti o přidělení
dotace. Zájem o domácí kompostéry z řad občanů nás
mile překvapil, žádostí je 305. V našich obcích byly
rozmístěny 2 kontejnery s označením BIO na biologický
odpad a 3 kontejnery na kovový odpad.
V nejbližších dnech započne výstavba záchytného
sběrače dešťové vody na komunikaci do Debře a
prodloužení komunikace k domu Chytrých Za Nádražím,
v červenci bude provedena oprava místní komunikace k
vodárně v Medlově.
Z důvodů problémů s otopnou soustavou v zimním
období v ZŠ se zastupitelstvo rozhodlo provést
rekonstrukci kotelny ještě v letošním roce.
Zastupitelstvo přehodnotilo plán na rekonstrukci
travnatého povrchu fotbalového hřiště a rozhodlo pro
levnější variantu. Bude provedeno chemické ošetření,
vyčesání, vertikutace a osetí. Při této akci bude
zbudována startovací základna pro soutěže v hasičském
sportu.
Ředitelka ZŠ Mgr. Marcela Hanáková se vzdala
vedoucího pracovního místa. Proběhne konkurs a bude
vybrán nový ředitel/ředitelka ZŠ. Dovolte, abych
poděkoval Mgr. Marcele Hanákové za práci, kterou ve
funkci vykonala.

Červen 2015

Závěrem bych Vám všem, chtěl popřát příjemné
prázdniny a letní dovolené, s dostatkem sluníčka, pohody
a odpočinku.
Jaromír Kunc, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Zborovice, konaného dne 21. května 2015 v zasedací
místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
 závěrečný účet za rok 2014
 roční účetní závěrku za rok 2014
 výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 6,960.341,65
Kč
 výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2014
 zprávu předsedy kontrolního výboru
 provedení opravy fasády na budově knihovny firmou
RAPOS, spol. s r.o., Nerudova 325, 769 01 Holešov
 demolici domu č.p. 5 a 13 na ul. Hlavní. Zpracování
projektové dokumentace provede Ing. Slavomír Černý
 poskytnutí finančních prostředků TJ Zborovice na
rekonstrukci travnatého povrchu fotbalového hřiště ve
výši 89.466,-Kč a zbudování startovací plochy pro SDH
Zborovice
 finanční příspěvek MAS Hříběcí hory ve výši 10,-Kč na
občana a rok
 pořízení Programu rozvoje venkova firmou MAS Hříběcí
hory za cenu 15.000,-Kč
 od 01. 06. 2015 navýšení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce dle novely nařízení vlády č. 37/2000
Sb. o 3,5%
 vnitřní předpis 01/2015 Spisový a skartační řád a
skartační plán Obce Zborovice
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 nákup čtyř ochranných přileb pro zásahovou jednotku
SDH Zborovice za cenu 28.992,-Kč
 uzavření smlouvy č. OT-01433002854 o zřízení věcného
břemene na rozšíření kabelového vedení NN – Olšina +
RMS mezi E.ON Distribuce a.s. se sídlem F.A.Gerstnera
2151/6 370 49 České Budějovice a Obcí Zborovice,
Hlavní 37, 768 32 Zborovice
 při prodeji obecního majetku vycházet z ceny dle
znaleckého posudku
 prodej pozemku manželům Bilíkovým, bytem U Hřiště
419, 768 32 Zborovice v lokalitě Za Nádražím o výměře
cca 1500 m2, který vznikne oddělením části pozemku
p.č. 1736 a p.č. 1741 za cenu dle znaleckého posudku
za 85,23Kč/m2. Veškeré náklady vzniklé prodejem hradí
kupující
 modernizaci počítačové učebny v ZŠ Zborovice a
uhrazení částky 204.000,-Kč z fondu rozvoje
investičního majetku ZŠ Zborovice, okres Kroměříž,
příspěvková organizace, Sokolská 211, 768 32
Zborovice
 přerušení provozu v Mateřské škole Zborovice,
příspěvkové organizaci, okr. Kroměříž, Sokolská 352,
768 32 Zborovice v době letních prázdnin v termínu od
20. 07. 2015 do 25. 08. 2015
 udělení výjimky z počtu žáků v Mateřské škole
Zborovice, příspěvkové organizaci, okres Kroměříž,
Sokolská 352, 768 32 Zborovice ve dvou třídách a to na
počet 28 dětí v průměru na třídu
 pořízení nového hracího prvku na zahradě MŠ
Zborovice typu Universal U-227 v hodnotě 138.884 Kč –
hradí Mateřská škola Zborovice, příspěvková
organizace, okres Kroměříž, Sokolská 352, 768 32
Zborovice z rezervních fondů
 Rozpočtové opatření č. 1 – dotace z úřadu práce –
příjem položka 4116 108.210,-Kč ÚZ 13234, výdej §
3639, položka 5011 – 108.210 Kč, ÚZ 13234
 Rozpočtové opatření č. 2 – neinvestiční finanční
příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 52.500,-Kč –
příjem položka 4122 ÚZ 00070, výdej § 1031 položka
5169 ve výši 52.500,-Kč
 zbudování záchytného sběrače dešťové vody v lokalitě
Za Nádražím na komunikaci do Debře za cenu 173.622,Kč
 opravu kanalizačního propustku za železničním
přejezdem Za Nádražím za cenu 109.305,-Kč
 prodloužení místní komunikace Za Nádražím I. k
nemovitosti manželů Chytrých za cenu 34.170,-Kč

 opravu místní komunikace v Medlově k vodárně za
cenu 280.214,-Kč
 zpracování projektové dokumentace a opravu
komunikace v Medlově k Müllerovým
 rekonstrukci kotelny v ZŠ Zborovice
 výměnu kotle ústředního topení v nebytových obecních
prostorách prodejny masa. Výměnu provede p. Cvoliga
 zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
místní komunikace Za Nádražím a Za Mlýnem Ing.
Vojtěchem Řihákem za cenu 142.480,-Kč
 Jednací řád obce Zborovice
 Organizační řád obce Zborovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 zprávu a plán ozdravného opatření Mateřské školy
Zborovice, příspěvkové organizace, okr. Kroměříž,
Sokolská 352, 768 32 Zborovice a zjištěné závady v
termínu odstraní
 vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky
Základní školy Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkové
organizace, Sokolská 211,768 32 Zborovice Mgr.
Marcely Hanákové

Mateřská škola Zborovice
Velikonoční dílna
Svou zručnost a šikovnost ukázaly děti se svými rodiči
při tvořivých velikonočních dílnách.
V Beruškách si vystřihovaly a zdobily papírové
slepičky, které si domů odnášely na vrbovém proutku.
Společně potom hledaly poklad velikonočního zajíčka.
A ve třídě Koťátek si vyrobily slepičku z papíru a
popcornového beránka.
Na závěr si děti společně s rodiči zatancovaly a
zazpívaly v rytmu písně Slepička naříká.
Michala Hradečná, učitelka
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Vítání jara
Po celý týden se s dětmi v mateřské škole vyráběla
Morena. Využili jsme proutí, látek a korále děti navlékly z
pečiva. Ve středu 25. 3. 2015 v 9.30 hod., za krásného
slunečného počasí, jsme s dětmi a Morenou vycházeli z
mateřské školy směrem na Podlavčí k rybníku, kde
následovalo rozloučení se zimou. Touha po jaru zněla ve
všech básních, říkadlech, písních i hrách. Závěrem jsme
Morenu vhodili do rybníka, abychom se úplně se zimou
rozloučili a přivítali tak dlouho očekávané jaro. Zpět do
mateřské školy jsme si přinesli mladé zelené větvičky,
které nám symbolizují jaro a nový život. Děkujeme za
přízeň všem rodičům, babičkám a celé veřejnosti, kteří
nás při této akci podpořili.
-JAK-

Den Země v MŠ
Zima odešla, vládu převzalo jaro a to byl čas oslavit
společně s rodiči a veřejností Den Země u studánky
Hejtmanky.
Podle místní pověsti, kterou jsme dětem vyprávěli,
jsme toto místo příležitostně navštěvovali. Studánka byla
roky zanedbaná, znečištěná. V roce 2014 byla panem Ing.
Petrem Galatíkem a naší obcí zrekonstruována.
22. 4. 2015 slunné počasí přilákalo mnoho občanů ke
společné, příjemné procházce ke studánce a jejímu
slavnostnímu otevření. U studánky promluvil p. starosta
Jaromír Kunc. Velkým zlatým klíčem ji odemkl, aby voda z
ní mohla proudit dále do světa. Zazněly verše, říkanky,
písně od dětí z MŠ. Prostředí kolem je velmi pěkně
opravené a všichni doufáme, že hodně dlouho zůstane.
Studánka může sloužit nejen k osvěžení, ale udržuje i
historii Zborovic.
Zakončením oslavy byla exkurze na čistírně odpadních
vod ve Zborovicích. Zde jsme získali další poznatky a
pochopili sílu a důležitost čisté vody, která podporuje a
udržuje život pro nás všechny.
Den Země se velmi vydařil. Pěkný vztah k přírodě a její
ochranu budeme nadále všichni společně podporovat.
Ivana Balášová, učitelka

Jarmark v MŠ
Velikonoční atmosféra byla v naší mateřské škole již
od 25. 3. 2015. Budova byla krásně vyzdobena, plná
barev, vajíček a jarních motivů. Jistě si toho všiml každý,
kdo v té době navštívil velikonoční jarmark.
Výtěžek byl použit na zakoupení interaktivních her a
hraček pro děti.
Velká účast svědčila o tom, že se nám jarmark vydařil.
Michala Hradečná, učitelka

A na co se budeme těšit v MŠ?
Tak jako každým rokem, tak i letos, nás ještě čeká
před závěrem školního roku společný výlet, fotografování
dětí (4. 5. 2015), řada soutěží a společenských akcí
(Tesárske Mlyňany). Ke všem těmto aktivitám, abychom
se zviditelnili, využijí děti stejných triček s logem MŠ
Zborovice a Pilana Zborovice, které nám sponzoroval
ředitel Pilany Zborovice pan Kyrcs. Tímto mu také za jeho
pochopení, aktivní přístup a pomoc děkujeme. V pondělí
1. 6. 2015 proběhne i u nás oslava Dne dětí. Vzhledem k
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úspornému hospodaření školy dostaly děti ke svému
svátku prolézací věž „Univerzal 200“ se skluzavkou.
Rozloučení s předškolními dětmi a jejich zákonnými
zástupci proběhne 29. 6. 2015 na OÚ ve Zborovicích. Se
školním rokem se pak děti se svými rodiči a učitelkami
rozloučí odpoledními akcemi v jednotlivých třídách.
Během přerušení provozu/ o prázdninách/ proběhnou
nutné opravy a vylepšení jak interiéru budovy mateřské
školy, tak také jejího okolí/ oprava komunikace před
vstupem do mateřské školy, výměna chodníku na
zahradu a konečné nátěry oplocení objektu/.
Vzhledem k tomu, že mateřská škola je i pro
následující školní rok naplněna dětmi, byl zřizovatel školy
požádán o projednání výjimky a navýšení kapacity školy.
Aktivity a činnosti mateřské školy byly po celý školní
rok různorodé, zajímavé a otevřené nejen pro rodiče, ale
i širokou veřejnost. Všem, kteří činnost mateřské školy
pochopili a podporují ji upřímně děkujeme a těšíme se na
další spolupráci v následujícím školním roce.
Krásné prázdniny a příjemné dovolené plné sluníčka a
radosti přeje všem Mateřská škola Zborovice.
-HAK-

Pionýři
Český den proti rakovině
I v letošním roce jste ve středu 13. května mohli v naší
obci potkat pionýry, kteří se podíleli na sbírce Ligy proti
rakovině. Ta letošní byla zaměřena na prevenci a léčbu
rakoviny reprodukčních orgánů.
Děkujeme i touto cestou všem, kteří k prosbě o
příspěvek nezůstali lhostejní a koupí kytičky přispěli. Na
konto sbírky bylo odesláno celkem 10 664 korun.
Pionýři

Malé ohlédnutí
Pomalu se končí další školní rok, pionýrský rok je však
právě v polovině a nás čeká období letních prázdnin a k
těm už neodmyslitelně patří i náš tábor. Těší nás zájem
dětí, které se každý týden scházejí na pravidelných
schůzkách (díky vstřícnosti ze strany školy mohou
využívat budovu školy), společně podnikají spoustu
aktivit – od jednodenních výletů, přes sportovní hrátky a
rukodělné dílny, přes víkendové pobyty a účast v
mnohých soutěžích a přehlídkách, až po republikové
setkání.
A o tom, že i zborovičtí pionýři umí, jsme se už
několikrát přesvědčili – z republikových finále
výtvarných, literárních, pěveckých i fotosoutěží si v za
první půlrok přivezli nejedno medailové ocenění. A tady
je na místě poděkovat i rodičům, kteří se v průběhu roku
ocitají v roli sponzorů, podporovatelů i dopravců.
Mnohé z připravovaných akcí jsou otevřeny i dalším
dětem – nečlenům Pionýra (dílny, hrátky, Noc s
Andersenem….), pionýři pomáhají i při akcích
pořádaných ŠKK OÚ.
Nic z toho by ale nemohlo být, kdyby nebylo lidí,
kterých si nesmírně vážím. Chtěla bych také touto
formou poděkovat těm, kteří se práci s dětmi a pro děti v
Pionýru po celý rok věnují na jakékoliv pozici ve svém
volném čase, zcela bezplatně, ba naopak do této činnosti
vkládají nejen své znalosti, dovednosti a volný čas, ale v
mnoha případech i „finančně“ dotují některé věci.
Nadstavují svůj den nocí, kdy připravují akce pro děti,
zpracovávají projekty a žádosti o granty, na akce pak
čerpají vlastní dovolenou a z rodinného rozpočtu si je
také platí. Nebýt opory ve vlastní rodině a pochopení
zaměstnavatele, bylo by to daleko těžší, takže i těmto
patří naše poděkování.
V uplynulém období jsme se zapojili do projektu SAFE,
který si klade za cíl zmapovat a vyčíslit práci dobrovolníků
a v podrobném celoročním měření při vyčíslení podle
tabulek kvalifikace zaměstnání a orientační výše
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průměrné mzdy (z roku 2012) jsme se dostali k hodnotě
631 156 korun. Ano, takovou hodnotu má roční práce, již
na naší pionýrské skupině ve Zborovicích bezplatně
„odpracovali“ lidé, kteří se dětem věnují! Díky, kamarádi!
Lenka Sakařová, vedoucí PS

Úspěch žáka ze Zborovic
Dominik Beran se přihlásil do celostátní soutěže
„Mladí fotografují památky 2015″, kterou pořádalo
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Se
svou fotografií „Mračna na Krumlovem“ obsadil skvělé 2.
místo. Ocenění převzal na slavnostním vyhlášení u
příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na
Pražském hradě ve Španělském sále dne 16. dubna 2015.
Blahopřejeme!

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Týden před velikonočními svátky náš sbor ve
spolupráci s Obecním úřadem uskutečnil 2. ročník
turnaje ve stolním tenisu „O starostovo malované
vajíčko‘‘ na sokolovně ve Zborovicích, do tohoto turnaje
se přihlásilo nad 20 účastníků včetně dvou žen. V měsíci
dubnu jsme provedli sběr železného odpadu v celé obci,
zorganizovali jsme přednášku o požární ochraně s
ukázkami hasičské techniky pro Mateřskou školu a 1.
ročník Základní školy ve Zborovicích, poslední den v
dubnu stavění Máje s posezením členů a rodinných
příslušníků na obecním dvoře. V měsíci květnu jsme se
zúčastnili mše svaté za sv. Floriána ve Zborovicích,
soutěžní družstva mužů, žen a družstvo mladých hasičů
se zúčastňovali soutěží v požárním sportu v okrscích a
okrese, poslední den v měsíci jsme skáceli Máj. V červnu
se členové našeho sboru zúčastní v rámci 85. výročí
založení SDH Zdislavice slavnostní schůze, poté soutěže v
požárním sportu s ukázkami hasičské techniky. První
neděli v měsíci se naši členové zúčastní slavnosti „Božího
těla‘‘ ve Zborovicích. V měsíci červenci pořádáme pro
kroužek mladých hasičů „Letní soustředění mladých
hasičů‘‘ v rekreačním středisku Kamínka v Roštíně. V
měsíci srpnu na Zborovské hody pořádáme tradiční
utkání v kopané hasiči–myslivci, ve večerních hodinách
hodovou zábavu s muzikou „Trio-bene‘‘, v neděli na
hodový koncert zajistíme posezení pro naše
spoluobčany. V těchto měsících se soutěžní družstva
mužů, žen, starších pánů a mladých hasičů zúčastní
soutěží v požárním sportu pořádané v okrscích
Zborovice–Zdounky a také v okrese.
Pavel Nosek, velitel sboru
Štefan Valigurský, starosta sboru
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Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Akce, o nichž jsme v minulém zpravodaji psali, že se
plánují, se zdárně uskutečnily. Jako velmi zdařenou
hodnotíme soutěž O Pohár starosty obce. Vyšlo počasí a
soutěže se zúčastnilo 15 družstev mužů a 8 družstev žen.
Poháry za první místa v obou kategoriích si odvezla
družstva ze Zahnašovic.

V květnu jsme uctili památku padlých za II. světové
války a připomenuli si 70. výročí osvobození.

O týden později pořádáme soutěž O Medlovského
žabáka. Doufáme v přízeň počasí a srdečně Vás na obě
akce zveme.
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

Aktivity v DZP ve Zborovicích
Na další období plánujeme s uživateli několik větších
aktivit. V měsíci červnu se 3 uživatelé se svými výrobky
zúčastní krajského kola soutěže „Jak vypadá můj život“ a
dále bude do soutěže zařazen jeden produkt ve formě
videa, který si připravili společně uživatelé jednoho z
oddělení. Dále navštívíme hasičský záchranný sbor v
Kroměříži, uskutečníme turistický výlet z Tesáku na sv.
Hostýn, dne 3. 6. 2015 se pojedeme podívat na krajské
kolo „Nad oblaky aneb každý může být hvězdou“ ve
Zlíně, kde bude i bohatý kulturní program. Ze
sportovních aktivit vybíráme soutěž na turnaji v ping
pongu na Velehradě, kterého se zúčastní 2 uživatelé.
V měsíci červenci plánujeme první společné grilování
pro všechny uživatele a pracovníky Domova s hudební
produkcí skupiny KARA z Kroměříže. Také nás čekají
různé odpočinkové aktivity v přírodě.
Na měsíc srpen máme zajištěný „Rybářský den“
společně s Moravským rybářským svazem Kroměříž, kdy
zástupci z řad uživatelů z jednotlivých oddělení budou
závodit v lovení ryb v našem rybníce a na závěr proběhne
vyhodnocení o největší ulovenou rybu. Rozhodně ani u
této akce nebude chybět občerstvení pro všechny
přítomné a hudba.
L. Burešová

Turistice zdar!
Začátkem června se budeme podílet na organizaci
slavnosti Božího těla.
V měsících červen, červenec a srpen se budeme
především účastnit soutěží pořádaných v našem okolí
(např. Rychlov, Počenice, Zdislavice, Litenčice, Zdounky,
Roštín, Zahnašovice, Nětčice…).
V neděli 23. srpna 2015 se v Medlově konají Hody.
Jako vždy započnou již v sobotu večer Hodovou zábavou
v areálu TJ Medlov. K tanci i poslechu bude hrát skupina
Kasanova. Občerstvení bude zajištěno. V neděli ráno
proběhne tradiční slavnostní mše svatá u zdejší kaple.
Hodové dopoledne bude pokračovat v areálu TJ Medlov
se Zdounečankou.

Nadále pokračujeme ve své činnosti. Nedávno jsme se
vrátili ze čtyřdenního turistického zájezdu v Orlických
horách. Počasí nám přálo a mohli jsme uskutečnit
všechny naplánované trasy. Okouzlila nás krásná příroda
a poznali jsme nové turistické lokality. Koncem května
jdeme na túru z Lulče k Pístovickému rybníku, na
rozhlednu Chocholík až do Vyškova.
V červnu uskutečníme jednodenní zájezd do
Pavlovských vrchů – Dolní Věstonice, Mikulov.
Začátkem července projdeme část Hané – z
Mariánského údolí na Svatý Kopeček a pak do Velké
Bystřice. V září tradičně chodíme na túru při Koryčanské
pouti a pak máme zajištěný čtyřdenní zájezd do krásného
pohoří - Slovenský Ráj. Již nyní se moc těšíme na trasy a
nové zážitky.
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Někteří turisté z našich řad plní turistický odznak
„Vodní nádrže Zlínského kraje“.
Turistice zdar!
L. Burešová

Zpráva šachového oddílu
V sezóně 2014/15, která skončila začátkem dubna, si
naše dvě družstva vedla rozdílně. Družstvo "A" hrající
krajskou soutěž se pohybovalo po celou dobu na
předních místech a nakonec obsadilo skvělé třetí místo.
Reprezentovali nás tito hráči: Roman Sas, Petr Petřík,
Miroslav Firych, Mojmír Prachař, Petr Krejčí, Miroslav
Nezdařil, Karel Štencel, Karel Foltýn, Michal Novotný,
David Prachař, Jaromír Kucián a Jiří Indrák. Svým
výkonem se o toto pěkné umístění nejvíce zasloužili
Mojmír Prachař, který získal 7,5 bodu, a Karel Štencel se
7 body z 11 zápasů.
Poř.
Tým
Body
1.
ŠK Holešov A
28
2.
ŠK Staré Město F
22
3.
ŠO TJ Zborovice A
20
4.
TJ Dolní Němčí A
18
5.
Šachový oddíl TJ Sokol Pozlovice
17
6.
Spartak Uherský Brod
16
7.
TJ FS Napajedla B - MR.COFFEE
16
8.
SK Boršice B
14
9.
TJ Vlčnov A
11
10.
ŠK Staré Město E
10
11.
TJ Bojkovice A
9
12.
SK EMKaD Holešov A
4
B-družstvu, hrající regionální přebor, mělo od začátku
soutěže problémy se ziskem bodů. Postupně se
propadalo až do pásma sestupu. Vše dobře dopadlo a
vítězstvím v posledním kole skončilo se ziskem 11 bodů
na 9. místě. Oproti minulému ročníku je to pohoršení o
tři místa. V zápasech nastupovali tito hráči: Mojmír
Prachař, Miroslav Nezdařil, Karel Foltýn, David Prachař,

Jaromír Kucián, Jan Svašek, Jiří Indrák ml., Vlastimil
Nezdařil, Roman Šebestík, Radek Nezdařil, Jiří Mojžíšek a
Martin Kucián. Nejvíce se dařilo kapitánu mužstva
Vlastimilu Nezdařilovi, který získal 7 bodů z 11 zápasů a
Romanu Šebestíkovi se 6 body z 10 zápasů.
26. 12. 2014 se uskutečnil další ročník tradiční
bleskovky „Memoriál Miroslava Müllera a Vratislava
Švejcara“, ve kterém změřilo síly 13 místních šachistů.
Zvítězil Karel Štencel s 11,5 body následovaný Mojmírem
Prachařem s 10 body a třetí místo uhrál Petr Krejčí s 9,5
body.
V nejbližší době, a to 13. 6. 2015, nás čeká již pro nás
tradiční (letos již 10 ročník) turnaj „Open Chaloupka“ u
Mirka Nezdařila. 20. 9. 2015 bude v Boršicích krajský
přebor čtyřčlenných družstev, na který pravidelně
jezdíme. V září bude losování na novou šachovou sezónu,
která začíná koncem října.
Více informací se můžete dozvědět na stránkách šach.
oddílu: http://sotjzborovice.webnode.cz
Mojmír Prachař

Zahrádkáři a jaro v roce 2015
Jarní období vyžaduje i od zahrádkářů zvýšenou
pracovní činnost, nejen v setí semen zeleniny, sázení
přísad a následném ošetřování včetně zalévání a hlavně
odstraňování plevele na záhonech a polích Péči si
vyžadují ovocné stromy i bobuloviny a v neposlední řadě
i květiny, okrasné stromy a keře.
Postup prací na zeleninových záhonech ovlivňuje
vývoj počasí, a proto většina zahrádkářů čeká s výsadbou
teplomilné zeleniny až po „zmrzlých mužích“.
V červnu je mimo jiné nutno se zaměřit na květiny
(odkvétání růží), vysévání dvouletých květin, sestřihování
tvarovaných živých plotů.
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Kalendář akcí

Nutno po sklizni jahod ošetřit záhony s jahodníkem, u
mladších stromků meruněk provést řez, u tvarovaných
jádrovin se zaměřit na letní řezy.
Organizace zahrádkářů za Zborovic a Medlova zahájila
práce na terénních pracích u budovy moštárny, na
kterých se podíleli někteří členové výboru zahrádkářů a
občané z obce. V květnu jsme dokončili položení dlažby u
části budovy moštárny. Poděkování patří všem, kteří se
na těchto pracích podíleli, jakož i Obecnímu úřadu ve
Zborovicích za poskytnutou materiální pomoc při této
akci.
Josef Šmíd, předseda ZO ČZS

Červen
Po 1. 6. MŠ - Oslava Dne dětí
So 6. 6. SDH – Oslava 85. Výročí SDH Zdislavice
Ne 7. 6. Boží tělo
So 13. 6. KČT - Pavlovské vrchy
So 13. 6. Šachy – Šachový turnaj Open Chaloupka
Po 29. 6. MŠ – rozloučení s předškoláky na OÚ

Červenec
St 1. 7. ŠKK – Hurá na prázdniny
So 4. 7. KČT – Haná, Olomoucko
SDH Zborovice – Soustředění mladých hasičů

Sdělení z matriky

Srpen

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

So 22. 8. SDH Medlov – Hodová zábava
Ne 23. 8. SDH Medlov – Hodový koncert
Pá 28. 8. Fotbal Hasiči – Myslivci
Pá 28. 8. SDH Zborovice – Hodová zábava
So 29. 8. SDH Medlov – O medlovského žabáka
Ne 30. 8. Hodový koncert Zborovice

Září
So 5. 9. KČT – Koryčanská pouť
Změna termínů vyhrazena
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