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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v krátkosti
seznámil s děním v našich obcích v uplynulém období.
V měsíci září byla dokončena rekonstrukce kotelny
v budově základní školy. Kotelna funguje, ve škole je
příjemně a dojde i k úspoře plynu.
V Medlově firma SÚS Kroměřížska provedla
rekonstrukci místní komunikace k Neprašům a Müllerům,
tato byla vyrovnána a byl položen asfaltový koberec.
Využili jsme přítomnosti techniky SÚS a provedli
opravu plochy pod kontejnery před prodejnou COOP
v Medlově, ve Zborovicích byla zpevněna plocha pod
bytovkami za nádražím a chodníky v parku byly
vyspraveny štěrkodrtí a zahutněny.
V říjnu byly dodány kompostéry do domácností
občanů našich obcí. V sobotu 31. 10. byly kompostéry
občanům vydány. Zájemci se dostavili téměř všichni.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za klidný
a disciplinovaný průběh vydávání kompostérů.
Proběhlo výběrové řízení na akci „Oprava fasády
zdravotního střediska“. Ve výběrovém řízení se nejlépe
umístila firma Jošistav s.r.o. z Ivanovic na Hané. Práce
budou zahájeny v jarních měsících.
V budově Domu seniorů byla vyregulována otopná
soustava a osazené termoregulační ventily.
V měsíci listopadu provedla firma ČAK CZ s.r.o.
Kroměříž nové odkanalizování bytových domů č. p. 363,
364, 366 a 196 a napojení na přivaděč k ČOV.
Závěrem Vám přeji hezké prožití vánočních svátků
a v novém roce 2016 pevné zdraví Vám i Vašim blízkým.
Jaromír Kunc, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Zborovice ze dne 1. října 2015 v zasedací místnosti OÚ
Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
 zprávu předsedy finančního výboru
 zprávu předsedy kontrolního výboru
 provedení opravy místní komunikace v Medlově firmou
SÚS Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
za cenu 302.674,-Kč
 firmu Tomáš Adler, Krapkova 217/18, Olomouc jako
dodavatele 304 ks zahradních kompostérů a 2 ks
kompostovacích sil v ceně 894.432,-Kč
 výměnu ohřívače vody v bytě p. Slavíkové v bytovém
domě Sokolská č. p. 229
 napojení kanalizačních přípojek od domů č. p. 363, 364
a 365 v ulici Hlavní do kanalizačního sběrače na ČOV
v ceně 238.000,-Kč
 akci „Zateplení zdravotního střediska“ v ceně
1,084.913,-Kč
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19-2015 mezi Obcí
Zborovice a firmou INSTALACE Plus, spol. s r.o., T. G.
Masaryka 1280, 760 01 Zlín
 nákup nové výzdoby na vánoční strom v ceně 60.000,Kč
 udělení výjimky z počtu žáků ZŠ Zborovice na školní rok
2015/2016
 přerušení činnosti obou oddělení školní družiny v době
školních prázdnin
 přerušení činnosti školní jídelny v době školních
prázdnin

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
 Základní škole Zborovice použití finančních prostředků
z rezervního fondu ve výši 4.978,-Kč na neplánované
natěračské práce
 přerušení provozu Mateřské školy Zborovice v době
prázdnin
 přerušení provozu Mateřské školy Zborovice ve dnech
2. 10., 19. 10., 5. 11. z důvodu odstávky dodávky
elektrické energie
 prodej nebytových prostor v bytovém domě č. p. 229
v ulici Sokolské p. Věře Paternové za cenu 45.409,-Kč
 prodej pozemku p. č. 1021 o výměře 28 m2 p. Karlu
Boukalovi, Lesní 350, Zborovice za cenu 8.484,-Kč.
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující
 prodej pozemku p. č. 1736/3 o výměře 1509 m2
manželům Kláře a Jaroslavu Bilíkovým, U Hřiště 419,
Zborovice za cenu 128.612,-Kč. Veškeré náklady
spojené s prodejem hradí kupující
 uvolnění finančních prostředků TJ Pilana Zborovice a to
73.000,-Kč na opravu střechy nad šatnou
a pohostinstvím a 26.000,-Kč na nákup hodin
s ukazatelem skóre
 zakoupení nové chladící jednotky na chlazení nápojů
za cenu 27.644,-Kč
 rozpočtové opatření č. 3 dotace z úřadu práce – příjem
položka 4116 ÚZ 13234 ve výši 153.392,-Kč – výdej
§ 3639 položka 5011 ÚZ 13234 ve výši 153.392,-Kč
 rozpočtové opatření č. 4 dotace z úřadu práce – příjem
položka 4116 ÚZ 13013 ve výši 125.961,-Kč – výdej
§ 3639 položka 5011 ÚZ 13013 ve výši 125.561,-Kč
 rozpočtové opatření č. 5 Státní fond životního
prostředí, investiční transfer – Dům seniorů, příjem
položka 4213, ÚZ 90877 ve výši 55.021,99 Kč, výdej
§ 4357 položka 6121, ÚZ 90877 ve výši 55.029,99 Kč
 rozpočtové opatření č. 6 Ministerstvo životního
prostředí, investiční transfer – Dům seniorů, příjem
položka 4216 ÚZ 15835 ve výši 935.387,99 Kč, výdej
§ 4357 položka 6121 ÚZ 15835 ve výši 935.387,99 Kč
 rozpočtové opatření č. 7 neinvestiční účelový transfer
„Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Zborovice“ – příjem
položka 4116 ÚZ 33058 ve výši 768.788,-Kč, výdej
§ 3113 položka 5336 ÚZ 33058 ve výši 768788,-Kč
 uzavření smlouvy č. 15234934 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí na akci
„Kompostéry do domácností pro občany obce
Zborovice“. Smluvní strany: Státní fond životního
prostředí České republiky a Obec Zborovice,

Ohlédnutí za 1. čtvrtletím v naší ZŠ
Dny školního roku ubíhají jak voda a my jsme
ve zborovické škole prožili nejen čas nad učením, ale
během prvního čtvrtletí se děti mohly zúčastnit celé řady
školních akcí a zapojit se do školních projektů.
Prvňáčci si snad již zvykli na nové prostředí, na svoji
paní učitelku. Pro „nováčky“ ve škole přichystala paní
učitelka H. Krejčířová dvoudenní adaptační kurz OSV tak,
aby se hravou formou s novým prostředím sžili a se
spolužáky se navzájem lépe poznali. Kurzu OSV se
zúčastnili i šesťáci, kteří si zvykají na práci na 2. stupni.
Druháci, třeťáci a čtvrťáci se zdokonalovali v plavání
při plaveckém výcviku, čtvrťáci se několikrát zúčastnili
výuky Dopravní výchovy na dopravním hřišti.
Podzimní dny nám zpříjemnil celoškolní projekt Plody
podzimu, sportovní akce Zátopkovy štafety a soutěže
v netradičních disciplínách Zlínský vorvaň.
Většina žáků druhého stupně se jistě nemohla dočkat
podzimního pobytu ve Velké Británii, který byl
financován dětem v rámci Výzvy č. 56 z projektu
Zvyšování kvality ve vzdělávání v ZŠ Zborovice
z prostředků podpory OP VK.
Žáci naší školy se také zúčastnili několika výtvarných
soutěží a logické olympiády pořádané sdružením Mensa.
Během měsíce října proběhl na škole sběr papíru, ve
kterém jsme nasbírali 7854 kg starého papíru.
O dalších připravovaných akcích školy, např. Vánoční
jarmark, Zápis dětí do 1. třídy a dalších se můžete dočíst
i na webových stránkách, které jsou pravidelně
aktualizovány.
V. Ryšánková

Týdenní pobyt ve Velké Británii
V neděli 25. 10. v 10 hodin jsme odjížděli od školy
a naše cesta vedla přes Prachovice a Aš, kde přistoupili
další studenti. Cestovali jsme ve dne a v noci přes
Německo, Belgii, Nizozemsko a Francii. Ve Francii v Calais
jsme nastoupili na trajekt a dojeli do Velké Británie
do přístavu Dover v šest hodin londýnského času.
Po příjezdu na pevninu jsme mohli vidět krásné velké bílé
útesy, které jsou pro Británii typické.
V pondělí jsme si celý den prohlíželi město Brighton.
Podívali jsme se na pobřeží, do Royal Pavilon, do Sea Life
Centre a večer i na zábavní molo Brighton Pier. Mohli
jsme si dát i „ fish and chips“, což je známé britské jídlo.
Večer, po příjezdu do rodin, jsme se seznámili
s našimi hostiteli a unavení šli spát.
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V úterý probíhala tříhodinová výuka anglického jazyka
v Bridge Community Education Centre. Poté jsme jeli do
přístavního města Portsmouth, projeli se lodí
a samozřejmě si prohlédli dvě lodní muzea. Navštívili
jsme i loď I. třídy britského královského válečného
námořnictva H. M. S. Victory.
Ve středu po výuce jsme vyrazili na Hever Castle.
Prohlédli si nejen pestrý interiér hradu, ale i jeho rozlehlé
zahrady s bludištěm.
Ve čtvrtek jsme naposledy jeli do školy, po výuce se
rozloučili s učiteli a dostali certifikát. Tento den jsme
prozkoumali Hastings a pašerácké jeskyně na vrcholu
kopce nad Hastings, ale bohužel kvůli špatnému počasí
jsme se nejeli podívat na křídové útesy Seven Sisters.
V pátek jsme brzo ráno vstávali, abychom mohli být
v Londýně co nejdříve a mohli tam strávit celý den. Při
plavbě lodí po Temži jsme viděli mnoho krásných starých
památek, rovněž tak i moderní stavby, jako třeba nejvyšší
mrakodrap Londýna The Shard. Za těmi nejznámějšími
do samotného centra Londýna jsme se pak vydali pěšky.
Po dlouhém dni jsme unaveni usedli do autobusu
a celý den a noc jsme cestovali zpět do České republiky,
tentokrát však přes kanál La Manche eurotunelem.
V sobotu 31. 10. jsme se po týdnu stráveném
v zahraničí v odpoledních hodinách setkali se svými
rodinami.
Žáci 9. třídy

Podzim v Pionýru
Ještě trošku vzpomínání na letní tábor… a pak byla
zahájena opět pravidelná schůzková činnost – i v tomto
období pracují dvě družiny (mladší a starší), obě pod
vedením proškolených vedoucích.
Pionýři se průběžně zapojili do výtvarné, rukodělné
i literární části soutěže Pionýrský sedmikvítek, nejedna
práce se dočkala medailového ocenění v krajském kole

a mnohé byly navrženy na postup do republikového
finále soutěže.
I v letošním roce jsme dokázali, že chceme pomáhat
a zapojili jsme se do celostátní aktivity „72 hodin“ –
uklidili jsme kolem klubovny a ve sběru víček stále
pokračujeme.
Kromě Mláďat (starší družina) se v letošním roce
poprvé účastnili oblastního kola Dětské Porty a Melodie
– Folkového guláše v Olomouci i naše Mláďátka. Soutěžili
jsme nejen v kategorii zpívajících oddílů, ale mnozí se
odvážně postavili na pódium i jako jednotlivci. Třetí místo
v kategorii sólistů si v tomto ročníku vyzpívala Alča
Šelepská, na druhém ve hře na nástroj se umístila Verča
Bolfová, obě zpívající družiny byly medailově oceněny (1.
a 2. místo). Potěšující je i doporučení k postupu do
republikového finále, které se koná koncem ledna
v Praze.

Podzim byl ale také zaměřen na poznávání – vypravili
jsme se do Kroměříže a prozkoumali Květnou zahradu,
následně jsme se zašli podívat do Muzea na program
s lákavým názvem „Čokoláda“. Pro starší byl určen
i víkendový pobyt v Beskydech, který se uskutečnil hned
koncem září. Mnohé aktivity jsou součástí projektu
Dobrodružství na míru a jsou finančně podporovány.
A protože na akcích i při další oddílové činnosti se
často v rukou účastníků objevují fotoaparáty, odeslali
jsme fotopříspěvky několika lidiček do republikové
soutěže Clona.
V současné době je zahájena registrace k činnosti pro
další kalendářní rok, několik dalších dětí si už cestu do
oddílu našlo. Pokud se stále ještě rozhodujete, tak vězte,
že teď je ta nejlepší doba udělat rozhodující krok a přidat
se k nám.
Lenka Sakařová, vedoucí PS
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Nedůvěra…
Nedůvěra to je slovo, nebo spíše skutečnost,
na kterou ono samo ukazuje. Je přítomné právě u všech,
kteří slyší o Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Apoštolové
dokonce nevěří, že On žije. Teprve, kdy Mistr je mezi
nimi ve Večeřadle, pozvolna se jim vrací víra, i když
s malou nejistotou. Mohou oni vidět Krista, dotknout se
Jeho ran – důvodů Boží lásky a znamení Jeho
Milosrdenství.
Přebité dlaně, nohy a srdce Ježíše, svědčí o tom, jak
velice Bůh miluje svět. Tak velice, že těžko je někdy tomu
uvěřit, že se těžko tomu člověk hlásí a vrací. Svět
a konkrétně okolí, čili zaměstnání, rodina, nebo obyčejná
osobní situace, odstraňuje z lidského slovníku důvěru
a všechno, co je s tím spojeno. Zatěžko je nám, často
zkoušeným utrpením, nebo nějakou zkušenosti, může
být to slovo, konkrétní čin druhého, v koho jsme
pokládali důvěru, dokonce jsme byli, nebo stále jsme
v přesvědčení o své jistotě, tomu všemu dat určitý
stupeň důvěry, že je někdo, Kdosi, o Koho již
nepotřebujeme usilovat. Těžko je nám uvěřit v to, že On
dokáže nás milovat bez projevu naši lásky, úplně nás
akceptuje.
Tomáš, kterého nebylo ve Večeřadle s Apoštoly,
srovná, kdy se Pán Ježíš jim ukázal, také nedůvěřoval.
Avšak jeho nedůvěra nebyla spojená s pohybností v Boží
Milosrdenství, ale v to, že jeho Mistr a Učitel vůbec žije.
Teprve setkání se Zmrtvýchvstalým přivedlo ho k víře.
V Písmu svatém čteme, že když se Tomáš dotýkal
Ježíšových ran, dotýkal se existence samotného
milosrdenství. „Pán můj a Bůh můj“, to je Tomášova
odpověď na takové vlastně setkání se Spasitelem.
I takové setkání je možné pro každého člověka. Pro
každého, kdo se chce setkat. To je postupné objevování
Božího Milosrdenství, dotek Ježíše Krista v Jeho ranách.
Nejvýrazněji je možné to nejenom zahlédnout, ale také
osobně prožít ve svátosti smíření. Člověk, který aspoň
jednou prožil tuto zkušenost, možná prožíval strach ze
setkání, ale když odcházel, měl radost a především klid
v srdci, který rostl postupem časů. Jistě tato zkušenost
není trvalá, ale je podmíněná osobní rezervou do světa
a plném odevzdáním se Bohu. Pokud tato relace k Němu
klesá, tak se vytrácí původní nadšení a radost klidného
srdce. Tohle je možné zase prožít osobně za podmínkou,
že se člověk vrátí ke svátosti Milosrdenství, čili smíření.
I druhá podmínka, která se sice velice spojuje

s předchozí, je, že onoho Božího odpuštění je zapotřebí
chtít, v Milosrdenství Boží je třeba uvěřit.
Jednou v rozhovoru jistá žena řekla, že nemůže najit
správného zpovědníka. Toho, kterého znala, zemřel roky
tomu. Byli další a další… Na otázku proč tomu tak je,
odpověděla, že jednou udělala velikou škodu, kterou
nedokáže sama sobě odpustit a ve zpovědnici stále slyší
o Božím Milosrdenství. Raději by chtěla uslyšet tvrdá
slova, než jenom to, že její hřích zůstal odpuštěny.
Skutečně je často tak, že obraz milosrdenství Boha
může šokovat, dokonce pohoršovat. Rodí se mínění, že
s tím je zapotřebí počítat, že kromě celého krásného
dobra, je možné udělat i zlo, že hřích je zraněním
zadaným Bohu, sobě samému a druhým. Avšak
je zapotřebí mít aspoň trošku odvahy a vědomí, že Bůh
na tomto místě dělá všechno, aby následky hříchu
osobního, ale i druhých co nejvíce vzal na sebe. Proto
ukázal takový a nejiný plán spásy každého člověka. Také
Tebe a mne, neboť každý z nás má připravené místo
v tomto Božím Plánu.
Svatý Tomáš byl nevěřící, jak říká Písmo svaté, neboť
nedokázal uvěřit v Boží moc: „nebuď nevěřící, ale věřící“,
i když s Mistrem pobýval. Jakoby v odpovědi dále slyšíme
slova: „Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili“. Slova, která
mění postavu sv. Tomáše. Skrze jeho momentální
nedůvěru se má ukázat i naše postava, naše jednání, pak
jsme schopní změny. Zdali skutečně to změnilo naši
osobu?
Doba adventní je dobou přípravy. To je přípravy slova
a svědectví. Tak jak již bylo zmíněno, často v našem okolí,
prostředí se objevil klam, nejistota. S tím jsme natolik
souhlasili, že již to možná nerozlišujeme. Dnes je mnoho
klamu řečeného skrze člověka, neboť k tomu vede svět.
Existuji však zásady, které se nemohou měnit. První je:
nesmí se říkat klamu. Druhou je: nemůže se člověk
nechat oklamat. Takové zásady přinesl Pán Ježíš.
Není lehké žít pouze ve světě pravdy a říkat pouze
pravdu. Ještě těžším je zdokonalovat moudrost, abych
se nenechal nikým oklamat. Právě v době adventní nám
je v povědomí to, že na zemi přišel Boží Syn, aby nám
ukázat, že v životě mnoho záleží na tom, co stavíme výš,
slovo nebo svědectví. Slovo může přivést na falešnou
cestu, čin – svědectví ukazuje pravdu člověka. Proto
učedníci slyší: „Pojď za Mnou…“, aby sami mohli Ježíše
slyšet a následovat. Bohu hodně záleží na tom, aby i naše
slovo realizovalo se skrze život, abychom neoklamali lidí,
ani Jeho a samých sebe. Souzení však budeme na základě
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činů, čili svědectví, i když klam se započítává nejenom
do slov, ale i zlých skutků.
Letošní nový liturgický rok má být prožívaný
ve znamení „Roku Milosrdenství“. Od 8. prosince
se zahajuje rok zvláštní milosti a bude ukončený
o Slavnosti Ježíše Krista Krále v listopadu roku 2016.
Takto o tom říkal Svatý Otec František: „Často jsem
přemýšlel o tom, jak učinit více čitelné poslání církve,
jako svědka milosrdenství. To je cesta, která se začíná od
duchového obrácení… Z této příčiny jsem se rozhodl
vyhlásit mimořádný jubilejní rok, kterého centrum
by se stalo Boží Milosrdenství, bude to „Svatý Rok
Milosrdenství“. Chceme ho prožívat ve světle slov „Buďte
milosrdní, jak je milosrdný váš nebesky Otec“.
Je zapotřebí se stát skutečně svědkem milosrdenství, čili
autentické lásky. Toto hledání chtějme začít od dnešního
dne, skrze adventní dobu, vánoční a krásného Jubilejního
Nového Roku 2016, jako Svatého Roku Milosrdenství.
Za sv. Tomášem chtějme nově objevovat skutečnost
Zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. Proto přeji všem
Čtenářům a Vaším rodinám, takové zkušenosti, jakou
prožil sv. Tomáš při setkání s Kristem ve Večeřadle, aby
na závěr Roku Milosrdenství každý mohl říci našemu
Pánu a Spasiteli, Ježíši Kristu:
„Pán můj a Bůh můj“.
Zvláštním místem a modlitbami objímám celou
farnost a jednotlivé rodiny, děti, mladé, ale i nemocné
a samotné osoby v každou neděli, kdy je Mše Svatá
obětována za Farníky, čili za vás všechny. Zvu
na společné prožívání Vánočního Božího Hodu 25.
prosince, to je v pátek na 7.30 do kostela sv. Bartoloměje
a o Svátku Svaté Rodiny, v neděli 27. prosince, ve stejný
čas a místo, na zvláštní společnou modlitbu a pak
požehnání manželům, rodičům a rodinám.
x. Mariusz Karkoszka, administrátor

mikulášská posezení. Dále nás čekají vánoční koncerty
od ZUŠ Zdounky, souboru Cantas Kojetín a další.
Na příští rok připravujeme program společenských,
sportovních akcí dohromady společně s pracovníky
a s uživateli zařízení. A jaký bude? To se dozvíte v příštím
čísle.
O jedné mimořádné události o všem víme již nyní.
Příští rok náš domov slaví 70. výročí vzniku, k čemuž
chystáme větší akci – nechte
se překvapit.
Všichni pracovníci i uživatelé
přejí všem občanům Zborovic
příjemné
prožití
svátků
vánočních, spokojenost, štěstí
a v novém roce 2016 hodně
zdraví a úspěchů.
L. Burešová

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
V měsíci září a listopadu členové zásahové jednotky
zasahovali při požáru garáže u rodinného domu
ve Cvrčovicích, poté při požáru skládky druhotných
surovin v Nětčicích a také požáru sazí v komíně
rodinného domu ve Zborovicích. Na začátku října náš
hasičský sbor ve spolupráci s Mysliveckým spolkem
Zborovice-Medlov za podpory Zlínského kraje a obce
Zborovice uspořádal IX. ročník Branného závodu mládeže
v okolí chaty U Zajíčka ve Zborovicích.

DZP Zborovice
Co nás čeká do konce roku? V listopadu to bude ples
klientů s námořnickým tématem v DK Kroměříž společně
s klienty domovů Sociálních služeb Města Kroměříže
a Uherského Hradiště. Někteří z nás pojedou
na fotbalové utkání 1. FC Slovácko s SK Slavia Praha
do Uherského Hradiště, které jim zdarma umožnilo 1. FC
Slovácko, a to včetně odvozu a dovozu zpět do zařízení.
V měsíci prosinci budeme mít Mikulášskou diskotéku
přímo v domově a na jednotlivých odděleních proběhnou

Tohoto závodu se zúčastnila družstva mladých hasičů
ze Zborovic, Litenčic, Zdislavic, Zdounek, Roštína,
Cetechovic, Morkovic, Kroměříže, Lutopecen a žáků
Základní školy Zborovice v hojné účasti 102 závodníků.
Trasa vedla sedmi kontrolními stanovišti s tématikou
střelba ze vzduchovky, zdravovědy, uzlování, lanové
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překážky, topografie, požární ochrany a myslivosti
v pěkném prostředí Zborovického lesa. Na Mikuláše jsme
zorganizovali Mikulášskou nadílku v celé obci, v prosinci
Výroční valnou hromadu našeho sboru, během
vánočních svátků tj. 27. 12. 2015 připravíme turnaj
ve stolním tenise pro mládež v místní sokolovně.
V měsících září, říjen, listopad se družstvo mladých hasičů
zúčastnilo branných závodů v Morkovicích, Zborovicích,
podzimního kola hry ,,Plamen“ a uzlování v Počenicích.
V příštím roce 2016 zorganizujeme 30. ledna tradiční VIII.
ročník hasičsko-myslivecký ples na sokolovně
ve Zborovicích. Na začátku února tj. 6. února
uspořádáme Masopustní rej masek – vodění medvěda.
V měsíci
březnu
před
velikonočními
svátky
zorganizujeme velikonoční turnaj ve stolním tenise pro
dospělé na sokolovně ve Zborovicích.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Bobři kolonizují Podlavčí
Při pravidelné obchůzce jsem 17. listopadu t. r. objevil
na Podlavčí ohlodané a pokácené kmínky vrby,
neklamnou to známku přítomnosti bobra. Jedná
se zřejmě o mladého jedince, který si hledá nové
teritorium a přišel proti proudu potoka Lipinky.

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V měsíci září jsme se účastnili posledních hasičských
soutěží.
První pátek v listopadu (letos to vyšlo na 6. 11.) jsme
uspořádali Světluškový průvod, který započal u Obecní
místnosti v Medlově a zakončen byl velkým ohňostrojem
u hasičské zbrojnice. Program však nekončil, následovala
dětská diskotéka, na níž si mohly větší i menší děti
zaskotačit a zasoutěžit. Hojná účast nás potěšila
a doufáme, že se všichni pobavili.
Během listopadu proběhla brigáda našich členů, při
níž jsme vymalovaly hasičskou zbrojnici.
Poslední listopadový pátek (27. 11.) se konala Výroční
schůze. Zhodnotil se letošní rok a naplánovaly se činnosti
na rok následující. Pro zpestření se na závěr schůze
konala prezentace fotek z letošních akcí.
Začátek prosince patřil Mikuláši a jeho družině. 4. 12.
2015 po setmění procházel naší vesnicí Mikuláš s anděly
a čerty. Kdo z dětí se nebál a vykoukl z okna, mohl vidět
„ohnivý vůz“, na kterém se vezla Smrtka.
Jinak přes zimní období se budeme účastnit výročních
schůzí okolních vesnic, budeme připravovat techniku
na příští sezónu.
6. února 2016 se uskuteční ostatkový průvod
a v měsíci březnu sběr starého železa.
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

Bobr evropský je největší hlodavec žijící v Evropě, váží
až 30 kg, je dlouhý až 1m, má hustou hnědou srst
a šupinatý ocas, který mu ve vodě slouží jako kormidlo.
Dřeviny kácí hlavně na podzim a v zimě, používá
je jednak jako potravu a jednak pro stavbu hrází a tzv.
bobřích hradů. Bobr se lovil pro kožešinu, bobří zvěřina
se řadila mezi postní jídla, tučný ocas byl lahůdkou,
obsah pachových žláz-castoreum, neboli bobří stroj- byl
až do 20. století vyhledáván v medicíně.

V českých zemích byl bobr zcela vyhuben v 1. půli 18.
století, v posledních letech se však jeho populace znovu
obnovuje jednak migrací z okolních zemí a jednak
vysazováním na vhodné lokality. Rybníkáři a rybáři jej
však rádi nevidí.
Bobr evropský je silně ohrožený druh a je u nás přísně
chráněn.
Milan Neckař
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Zprávy ze včelína
V letošním roce včelaří v našich obcích 15 včelařek
a včelařů, kteří chovají téměř 200 včelích rodin. Počasí
letos bylo celkem příznivé, snůška hojná, kdo měl
včelstva v dobré kondici, vymetal i dost medu. Velká
horka a sucho samozřejmě včelám, jakož i ostatním
živočichům v přírodě, příliš neprospívala.

Největší starosti včelařům působí nemoci včel.
Správným léčením se nám daří snižovat napadení
roztočem Varroa destructor, který způsobuje varoózu
a následný úhyn. Mor včelího plodu se naší oblasti také
zatím vyhýbá.
Pravý včelí med obsahuje originální látky, jako jsou
jednoduché cukry glukóza a fruktóza, minerály, vitamíny
a pylová zrna. Měl by se tedy zvláště v zimním období
hojně konzumovat.
Všem občanům přeji radostné vánoce a přikládám
osvědčený maminčin recept na výborné medové
perníčky.
Perník na vykrajování/zvířátka/.
65 dkg hladké obyč. mouky, 25 dkg mletého cukru,
10 dkg medu, 5 dkg tuku-sádlo!, 4 celá vejce, 1 kávová
lžička jedlé sody, koření: hřebíček, skořice, nové koření,
badyán. Zpracované těsto se nechá přes noc uležet, peče
se 7 min. při 200 stupních. Před pečením se potírá
žloutkem s vodou. Plech se před pečením slabě potře
tukem.
Milan Neckař

Zpráva šachového oddílu
Na závěr sezony 2014/2015 byla spokojenost našich
šachistů oprávněná. Výborné třetí místo v Krajské
soutěži mužstva TJ ŠO Zborovice A a deváté místo B-čka
v Regionálním přeboru lze považovat za úspěch.

V sobotu 13. června 2015 se uskutečnil již desátý
ročník Chaloupka Open u Mirka Nezdařila ve Zdounkách.
Na startovním poli se sešlo celkem 14 hráčů. Byly
připraveny poháry pro první čtyři šachisty a další pěkné
ceny.

Pořadí hlavního turnaje: Petr Petřík 11,5/14, Miroslav
Firych 11/14, Mojmír Prachař10,5/14, Miroslav Nezdařil
10/14, Petr Krejčí 8/14, Roman Sas 8/14, Jiří Indrák
6,5/14, David Prachař 6/14, Jiří Mojžíšek 5/14, Vlastimil
Nezdařil 4/14, Karel Foltýn 3,5/14, Roman Šebestík 3/14,
Jiří Dostál 2/14, Radomír Nezdařil 2/14.
Na Zlínském krajském přeboru družstev v bleskovém
šachu v Boršicích náš oddíl reprezentovali Mojmír
Prachař, Miroslav Nezdařil, Vincenc Žalčík, Jiří Indrák
a Vlastimil Nezdařil. V těžké konkurenci družstev
i ze Slovenska a Rakouska obsadilo naše družstvo
28. místo.

Zahájení sezony 2015/2016 - 11. 10. 2015 byla
zahájena nová šachová sezona. Družstvo A v Krajské
soutěži – západ v úvodním kole porazilo i v oslabené
sestavě favorizované Pozlovice na jejich domácí půdě
vysoko 6:2 a v druhém kole získalo plný počet bodů
v domácím prostředí, kdy porazilo Staré Město E těsně
4,5 : 3,5. Po dvou kolech tak vede tabulku soutěže.
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Kalendář akcí

V Regionálním přeboru se šachová bohyně Cassia
obrátila zády proti našim borcům, kteří podlehli Bystřici
p. Hostýnem vysoko 1,5 : 6,5. V druhém kole však
přehrálo naše mužstvo tým Prusinovic 5:3 a ve třetím
zvítězilo v Lutopecnách také 5:3 a se šesti body je
na zatím sedmém místě v soutěži.
26. 12. 2015 v 9,30hod. v hospůdce Na Hřišti se koná
tradiční bleskový turnaj. Zveme všechny příznivce této
krásné královské hry na tento turnaj.
Mojmír Prachař

Prosinec
Čt 10. 12. ZŠ – Vánoční jarmark ve škole
Pá 11. – 13. 12. Pionýři – Vánoce pro mláďata
So 12. 12. KČT – Kroměřížsko
Ne 13. 12. ŠKK – Vánoční koncert Svatý Pluk
So 26. 12. Bleskový turnaj v šachu na hřišti
So 26. 12. Vánoční koncert u jesliček
Ne 27. 12. Turnaj ve stolním tenise mládeže
Út 29. 12. Náhradní představení - Rukojmí bez rizika
St 30. 12. KČT – Výstup na Brdo

Sdělení z matriky

Leden

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

So 16. 1. KČT – Výroční schůze na Gruntu Galatík
Ne 24. 1. ŠKK - Karneval
So 30. 1. KČT – Tovačovsko
So 30. 1. Hasičsko-myslivecký ples

Únor
So 6. 2. SDH – Masopust
St 10. 2. ZŠ – Zápis žáků do 1. třídy ZŠ
Pá 19. – 21. 2. KČT – Festival turistických filmů Zlín
So 20. 2. KČT – Chřiby

Březen
So 12. 3. KČT –Hostýnské vrchy
Změna termínů vyhrazena
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