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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás touto cestou
seznámit s děním v našich obcích za uplynulé 3 měsíce.
V měsíci červenci byla předána opravená a zateplená
budova Domu seniorů. Z důvodu navýšení počtu svodů
dešťové vody bude nutné zbudovat nové odkanalizování
budovy na dvorové straně. Byla provedena oprava fasády
na budově místní knihovny.
Byl zbudován záchytný sběrač dešťové vody na
komunikaci do Debře, prodloužena komunikace k domu
manželů Chytrých Za Nádražím a opravena místní
komunikace v Medlově k vodárně. V současné době
probíhá rekonstrukce kotelny v ZŠ Zborovice. V budovách
školy je již hotová instalace termoventilů, provedena
výměna vadných otopných těles a rekonstrukce rozvodů
ve školní kuchyni. Nyní probíhají práce v kotelně.
Dne 2. července proběhl konkurs na pracovní místo
ředitele ZŠ. Do funkce ředitelky ZŠ byla od 1. 8. 2015
jmenována Mgr. Vladimíra Jáchimová.
Dne 24. srpna proběhlo výběrové řízení na dodavatele
kompostérů do domácností. Byla vybrána firma Tomáš
Adler Olomouc. Dodání kompostérů proběhne do dvou
měsíců od podpisu smlouvy.
Připravujeme podklady pro výběrové řízení na opravu
fasády zdravotního střediska a dokumentů k povolení
demolice domů č. 5 a 13 na ulici Hlavní.
Koncem měsíce srpna proběhly již tradičně hody
v obou našich obcích. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci hodových
akcí.
Závěrem bych Vám všem, chtěl popřát mnoho
hezkých podzimních dnů a pohodu Vašim rodinám.
Jaromír Kunc, starosta obce
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Zastupitelstvo informuje
Usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Zborovice, konaného dne 2. července 2015 v zasedací
místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
 zhotovitele akce „Rekonstrukce plynové kotelny
a vyregulování otopné soustavy ZŠ Zborovice“ firmu
Instalace plus, spol. s r.o., nám. T:G. Masaryka 1280,
767 01 Zlín za cenu 2,942.886,48 Kč bez DPH
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Zateplení Domu seniorů Zborovice“ na vícepráce dle
změnového listu č. 1 v ceně 159.509,-Kč bez DPH
 výměnu kotle ÚT v prodejně masa v obecní budově
na ulici Hlavní 7, 768 32 Zborovice za cenu 49.997,-Kč
vč. DPH
 pronájem pozemku p. č. 1517 o výměře 14363 m2
za účelem zemědělské činnosti panu Jaroslavu Láníkovi,
U Hřiště 416, 768 32 Zborovice
 opravu vstupu a chodníku v MŠ Zborovice celkem
68,40m2 firmou SÚS Kroměřížska, Kotojedská 56, 767
01 Kroměříž, za cenu 92.262.,-Kč včetně DPH
 smlouvu na zřízení věcného břemene na dílo
„Zborovice kabelová smyčka NN TJ Pilana Zborovice“
č. OT-014330024751/001 mezi Obcí Zborovice Hlavní
č. p. 37 E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
 zakoupení nové řídící jednotky na ČOV Zborovice v ceně
160.000,- bez DPH
 opravu a nátěr střechy hospodářské budovy u Domu
seniorů
firmou
Vlastimil
Chytil, Klempířství,
pokrývačství, Stoličkova 251, 767 01 Kroměříž za cenu
37.300 vč. DPH
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 ceník za pronájem prostor v budově sokolovny v ulici
Sokolská č. p. 230, 768 32 Zborovice
 dokončení zpevnění komunikace kolem potoka
do parku s využitím výfrezků SÚS Kroměřížska,
Kotojedská 56, 767 01 Kroměříž za cenu 56.975,-Kč
 dopojení nových svodů dešťové vody na budově Domu
seniorů do stávajícího kanalizačního řadu
 poskytnutí příspěvku na pořízení krytiny na budovanou
pergolu pro ČSZ Zborovice a Medlov ve výši 15.000,-Kč

Pionýři - Cesta do pravěku
V letošním roce se více než čtyřicet účastníků letního
pionýrského
tábora
v Rajnochovicích
vydalo
na dobrodružnou cestu do pravěku. Osm dní tak děti
trávily v přírodě, v partě kamarádů, volný čas byl naplněn
hrami, soutěžemi, ale i získáváním nových dovedností.
Jako správní pravěcí lovci se pokoušely ulovit lukem kuře,
na lov dalších zvířat se vydaly s prakem, šiškou
nahrazující kameny a poprvé si vyzkoušely i schopnost
lovit bolasem. Prokazovaly i své znalosti přírodnin, které
rostly v okolí tábora, vyzkoušely si dovednosti uzlování
a mnohé další aktivity. Na trůn usedla nová „pravěká“
miss, vlády se ujal „pravěký“ missák. Nezapomenutelnou
je jistě i zkušenost pro mnohé první noci prožité jen tak
pod hvězdami a výpravy do okolních lesů nebo do Muzea
v Předmostí.

Celkem soutěžila čtyři družstva. Odměnou pro každé
družstvo byl nádherný dort, o který se podělili
s ostatními uživateli svého oddělení. K tanci a poslechu
hrála hudební skupina „Kara“ z Kroměříže. Všichni
si pochutnali na vynikajícím grilovaném vepřovém,
drůbežím mase se zeleninovou oblohou a hranolky. Také
měli jednohubky a zákusky, které pro ně připravily
pracovnice přímé péče z jednotlivých oddělení. Velké
poděkování patří všem sponzorům a pracovníkům, kteří
na tuto akci darovali občerstvení a podíleli se na její
organizaci.
Další větší akcí byl v měsíci srpnu „Rybářský den“
ve spolupráci s Moravským rybářským svazem
v Kroměříži. Celý den byl věnován rybám a to včetně
upraveného jídelníčku, který obsahoval rybí speciality.
Vrcholem byla dopolední rybářská soutěž, kdy uživatelé
měli možnost soutěžit v chytání ryb v našem rybníce
přímo v areálu Domova. Díky zapůjčenému rybářskému
náčiní a ochotě přítomných rybářů se podařilo vylovit
spousty nádherných úlovků. Ulovené ryby putovaly zpět
do rybníka. Poděkování za ochotu a bezplatnou pomoc
patří zejména rodině Bráníkové z Postoupek.
V měsíci září uskutečníme celodenní výlet pro imobilní
uživatele do Archeoskanzemu Modrá a na Velehrad.
Následně v měsíci říjnu bude probíhat Týden sociálních
služeb v ČR a v našem Domově pro veřejnost
uskutečníme prohlídku areálu Domova a krypty
s odborným výkladem. Nebude chybět ani prodej
výrobků z terapeutických tréninkových dílen našeho
zařízení.
L. Burešová

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Všichni prokázali svou schopnost přežít :-D a proto
věřím, že se zase brzy setkáme – i když v současnosti.
Spolupracovníkům, kteří program i další potřebné věci
pro děti připravovali, ještě jednou upřímný dík.
Lenka Sakařová, vedoucí PS

V Domově se pořád něco děje
V měsíci červenci se uskutečnilo pro uživatele
Domova velké grilování masa spojené se sportovními
soutěžemi a kulturním vystoupením. Všichni se sešli
za krásného slunečného počasí před novou budovou.
Během dopoledne se uživatelé zapojili do soutěží, kdy
každé oddělení reprezentovalo pětičlenné družstvo.

První neděli v červnu se členové našeho sboru
zúčastnili slavnosti Božího těla ve Zborovicích, rozhodčí
sboru rozhodovali na soutěži okresního kola dospělých
v Hulíně. V tomto měsíci se naši členové Zúčastnili oslav
85. výročí založení SDH Zdislavice a 70. výročí založení
SDH Divoky, spojené s ukázkami hasičské techniky.
Na začátku července sbor zajišťoval technickou pomoc
a ukázky hasičské techniky na akci „Hurá na prázdniny“
v sokolské zahradě. Na konci července jsme zorganizovali
pro kroužek mladých hasičů „Letní soustředění mladých
hasičů“ v rekreačním středisku Kamínka v Roštíně, tento
týdenní pobyt se dětem velice líbil a už se těší na další
soustředění. Na Zborovické hody jsme zorganizovali
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hodové přátelské utkání v kopané hasiči – myslivci, poté
hodovou zábavu v sále Sokolovny, k tanci a poslechu
hrála skupina Trio-bene. V neděli na hodovém koncertu
Vlčnovjanky jsme zajišťovali pro spoluobčany posezení na
zahradních lavicích. V těchto měsících se soutěžní
družstva mužů, žen, starších pánů a mladých hasičů
zúčastňovala soutěží v požárním sportu ve Zdislavicích,
Memoriálu Pavlů Měrkových v Litenčicích, Memoriálu
M. Horáka a J. Pospíšila ve Zdounkách, v Roštíně
a v Nětčicích.
Začátkem
října
zorganizujeme
ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Zborovice –
Medlov tradiční branný závod mládeže v okolí chaty
U Zajíčka ve Zborovicích, tohoto závodu se zúčastňují
družstva z celého okolí. Družstvo mladých hasičů
se zúčastní dalších branných závodů a soutěží
pořádaných okolními sbory a okresem. Ke konci roku
plánujeme tradiční Mikulášskou nadílku a vánoční turnaj
ve stolním tenise pro mládež v místní Sokolovně.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
První červnovou neděli jsme se podíleli na organizaci
slavnosti Božího těla.
V měsících červen, červenec a srpen jsme se účastnili
soutěží pořádaných v našem okolí a ještě dvě soutěže
nás čekají v září.
V neděli 23. srpna 2015 se v Medlově konaly Hody.
Jako vždy započaly již v sobotu večer Hodovou zábavou
v areálu TJ Medlov. K tanci i poslechu hrála skupina
Kasanova. Letos jsme kromě občerstvení zajistili i soutěž
o ceny. Účast byla hojná, čemuž jistě napomohlo i pěkné
počasí.
V neděli ráno se uskutečnila tradiční slavnostní mše
svatá u zdejší kaple. Hodové dopoledne pokračovalo
v areálu TJ Medlov koncertem dechové kapely
Zdounečanka.
O týden později, v sobotu 29. 8. 2015, jsme
uspořádaly 18. ročník soutěže O Medlovského žabáka.
Počasí přálo, ale technika bohužel ne. Přestože došlo

k technickým komplikacím s časomírou, závodníci měli
pochopení a soutěž proběhla v klidu. Na prvních místech
se umístili muži z Polkovic a ženy z Morkovic.

Začátkem prosince se uskuteční tradiční Mikulášský
průvod (letos 4. 12. 2015).
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

Další putování odboru KČT Zborovice
V měsíci květnu jsme se vydali za krásného
slunečného počasí z Lulče okolo Pístovického rybníku
na rozhlednu Chocholík v okolí Drnovic. Rozhledna
je kovová, vysoká 26m, jde se po šroubovitém schodišti
se 144 schody. Byly z ní hezké výhledy na okolní krajinu.
V červnu jsme uskutečnili jednodenní zájezd
do Pavlovských vrchů: Dolní Věstonice, Dívčí hrad, Děvín,
Soutěska, Sirotčí hrad, jeskyně Na Turoldu, Mikulov, Kozí
hrádek a Svatý Kopeček (u Mikulova). Opět bylo krásné
slunečné počasí a celou trasu jsme obdivovali krásy
těchto skvostů a nádhernou přírodu.

Začátkem července jsme se vydali na Hanou –
Olomoucko. Z Mariánského údolí jsme šli přes Radíkov
(pevnost) na Svatý Kopeček a pak do Velké Bystřice.
Celou trasu nás provázelo velké vedro, ale všichni jsme
došli v pořádku.
Ještě jsme se v tomto měsíci zúčastnili výšlapu, který
organizoval p. Mládek z Litenčic, a to na Salaš přes Vlčák.
Na Salaši jsme navštívili novou rozhlednu v podobě proti
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sobě stojících dvou sedmiček – vysoká 20m, 366 m n. m.,
112 schodů a je druhá nejvyšší v Chřibech.
Na další období máme naplánované túry a zájezd
do Slovenského Ráje; vše naleznete ve vitrínce u mapy
KČT ve středu obce.
L. Burešová

Činnost zahrádkářů ze Zborovic a Medlova
V letních měsících převažovala činnost zahrádkářů
na zajišťování co nejlepších podmínek pro růst zeleniny,
květin a ovoce. Měsíc červenec a zejména srpen
vyžadoval zajistit pro vegetaci dostatek vláhy
a okopávání, zejména u zeleniny.
Po sklizni jahod, třešní a drobného ovoce, následovalo
období konzervace tohoto ovoce, následně pak sklizeň
okurek, cuket, fazolí a zahajovala se sklizeň rajčat, která
probíhá v současnosti.
Více času než obvykle věnují zahrádkáři sběru
spadlého ovoce, kterého se letos urodilo hodně a malé
množství deště a vysoké teploty v první polovině srpna
přispělo k velkému spadu ovoce všeho druhu.

Závěrem informujeme členy ČZS a občany obou obcí,
že moštování ovoce a vaření povidel zajišťujeme
od 28. 8. 2015 v moštárně a to takto:
Moštování:
každé úterý a čtvrtek od 18:00, v sobotu od 8:00
Vaření povidel:
dle dohody č. tel. 573 369 168, 732 483 124, 603 308 486
Josef Šmíd, předseda ZO ČZS

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

Kalendář akcí
Září
So 5. 9. KČT – Koryčanská pouť
So 5. – 6. 9. Myslivci – Memoriál Jiřího Bodejčka
Pá 25. – 28. 9. KČT – Slovenský ráj

Říjen
So 3. 10. SDH Zborovice + Myslivci – Branný závod
So 10. 10 KČT – Přírodní park Velký Kosíř
St 28. 10 KČT – 11. výročí otevření rozhledny Brdo

Listopad
Út 17. 11. KČT – Křéby
So 28. 11. ŠKK – Rozsvícení vánočního stromu

Prosinec
Zahrádkáři ve Zborovicích dále pokračovali
ve výstavbě přístavku u moštárny, kterou nazývají
PERGOLA. Po položení dlažby v květnu byla postavena
dřevěná konstrukce, natřena, zastřešena (palubky, folie,
latě krycí a nosné a plechová střešní krytina) a provedeny
konečné klempířské práce a dešťové svody, včetně
odvodu dešťové vody. Tato úprava prostoru u moštárny
umožní zahrádkářům při vhodném počasí posedět venku
při různých příležitostech, zákazníkům při zajišťování
moštování ovoce či vaření povidel, a tím zkvalitnění
služeb nejen pro členy organizace zahrádkářů ale i pro
širokou veřejnost v obou obcích.
Poděkování výboru patří všem, kteří pořízení
PERGOLY zajišťovali, zejména mladým občanům, jakož
i členům ČZS. Děkujeme tímto za pomoc Obecnímu
úřadu ve Zborovicích za vstřícný přístup k úspěšnému
dokončení přístavku již v letošním roce (oproti
plánovanému dokončení v roce 2016).

Pá 4. 12. SDH Medlov – Mikuláš
So 12. 12. ŠKK – Vánoční koncert – Svatý pluk
So 12. 12. KČT – Kroměřížsko
Změna termínů vyhrazena
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