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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, seznámit Vás
v krátkosti s děním v našich obcích v uplynulém období
a s akcemi plánovanými na jaro. V zimních měsících jsme
se věnovali administrativní přípravě investičních akcí
na r. 2016.
V březnu bude zahájena nejnáročnější akce letošního
roku „Zborovice dostavba kanalizace II. etapa.“
Zhotovitelem byla vybrána firma ČAK CZ s. r. o.,
Obvodová 3656, Kroměříž. Akce se dotýká téměř všech
lokalit ve Zborovicích a je rozdělena do 7 částí. Ukončení
akce bude dle smlouvy o dílo koncem července. Na tuto
investiční akci jsme požádali o dotaci SFŽP, zda budeme
úspěšní, zatím nevíme. Z důvodu náročnosti akce prosím
spoluobčany o pochopení a vstřícnost.
Rovněž v měsíci březnu zahájíme akci „Zateplení
zdravotního střediska Zborovice“. Jedná se o opravu
fasády a zateplení budovy. Po ukončení stavebních prací
přistoupíme k vyregulování otopné soustavy.
Na rok 2016 máme naplánovány ještě další investiční
akce, se kterými budete seznámeni v dalších vydáních
zpravodaje.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví
a hezké prožití jarních měsíců.
Jaromír Kunc, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice ze dne 15. prosince 2015 v zasedací
místnosti v Medlově
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 usnesení z minulého veřejného zasedání
 zprávu předsedy školské a kulturní komise
 zprávu předsedy občanské a sociální komise

Březen 2016

 vyregulování otopné soustavy v budově „Domu
seniorů“ a instalaci termoventilů firmou Instalace plus,
spol. s.r.o., Náměstí TGM 1280, 760 01 Zlín za cenu
90.022,-Kč vč. DPH
 zhotovitele akce „Zateplení zdravotního střediska“
firmou Jošistav, s.r.o., Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice
na Hané za cenu 762.130,-Kč bez DPH
 zadání Územního plánu Zborovice
 zhotovitele Územního plánu Zborovice firmou AKTÉ Ing.
arch. Milan Krouman, Kollárova 629, 767 01 Kroměříž
za cenu 285.000,-Kč
 podání žádosti o dotaci na pořízení Územního plánu
Zborovice na MMR a pověřuje starostu obce k podpisu
dokumentů nutných pro zpracování Územního plánu
Zborovice
 zhotovitele akce „Zborovice dostavba kanalizace II.
etapa“ firmu ČAK CZ s.r.o. Obvodová 3656, 767 01
Kroměříž za cenu 5,799.444,-Kč bez DPH
 podepsání smlouvy o dílo se zhotovitelem akce
„Zborovice dostavba kanalizace II. etapa“ firmou ČAK
CZ s.r.o. Obvodová 3656, 767 01 Kroměříž
 podání žádosti o dotaci na akci „Zborovice dostavba
kanalizace II. etapa“ na SFŽP, žádost zpracuje firma
TIZZI spol. s.r.o., Bílanská 1861, 767 01 Kroměříž
a pověřuje starostu obce k podpisu dokumentů
nutných pro zpracování žádosti
 opravu nátěr střechy a instalaci okapů a svodů
na budově hokejových šaten za cenu 35.994,-Kč
 opravu plochy pod kontejnery před prodejnou COOP
v Medlově za cenu 39.727,-Kč
 zpevnění plochy a položení odvodňovacího žlabu pod
bytovkami v lokalitě Za Nádražím za cenu 33.492,-Kč
 opravu chodníků v parku za cenu 37.862,-Kč

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
 volební řád pro volbu a jmenování Školské rady,
za obec byli delegování – p. Ludmila Burešová,
p. Miloslav Jurčík a Ing. Jaroslav Olšina
 prodej pozemku p. č. 297 v k. ú. Medlov o výměře
56 m2 panu Jiřímu Grechovi, bytem Medlov č. 79
za cenu 15,-Kč/m2
 rozpočtové opatření č. 8 – dotace z úřadu práce, příjem
97.990,-Kč
 rozpočtové opatření č. 9 – dotace z úřadu práce, příjem
41.990,-Kč
 rozpočtové opatření č. 10 – neinvestiční transfer z KÚ
Zlín na výdaje spojené s činností SDH Zborovice, příjem
8.000,-Kč
 rozpočtové opatření č. 11 – dar od firmy Buzzing Silver
Lines s.r.o. Brno, příjem 10.000,-Kč
 rozpočtové opatření č. 12 – MŽP – dotace
na kompostéry, příjem 798.280,90Kč
 rozpočtové opatření č. 13 – SFŽP – dotace
na kompostéry, příjem 46.957,70Kč
 rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu na rok 2015 pro
operace, které vzniknou za období od 15. 12. 2015
do 31. 12. 2015 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto
rozpočtové změny:
-přijetí a případná realizace výdajů účelově
poskytnutých transferů
-změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle
platné rozpočtové skladby v případech příjmů a výdajů
 rozpočtové provizorium – z důvodu objektivnějšího
posouzení naplňování rozpočtu 2015 Zastupitelstvo
obce Zborovice schválí rozpočet na rok 2016 až v únoru
2016. Do schválení rozpočtu bude obec hospodařit
v souladu s § 13 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění
a nebudou financovány žádné investiční akce

Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice ze dne 11. února 2016 v zasedací
místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
 usnesení z minulého veřejného zasedání
 rozpočet obce na rok 2016
 realizaci akce „Rekonstrukce MK v obci Zborovice etapa
5, ulice Za Mlýnem“
 podání žádosti o dotaci na Zlínský kraj – program
obnovy venkova, dotační titul 1. aktivita 1. 2. na akci

„Rekonstrukce MK v obci Zborovice etapa 5, ulice
Za Mlýnem“
 pověřit firmu TIZZI spol. s r.o., Bílanská 1861/81
Kroměříž zpracováním žádosti o dotaci na Zlínský kraj
za cenu 24.200,-Kč vč. DPH a organizací výběrového
řízení za cenu 18.150,-Kč na akci „Rekonstrukci MK
v obci Zborovice, etapa 5, ulice Za Mlýnem“
 vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu obce –
minimálně 50% způsobilých výdajů na akci
„Rekonstrukce MK v obci Zborovice, etapa 5, ulice
Za Mlýnem“. Dle rozpočtu v žádosti o dotaci.
 dodavatele prací na akci „Rekonstrukce MK v obci
Zborovice, etapa 5, ulice Za Mlýnem“ firmu SÚS
Kroměřížska, Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž za cenu
1,722.787,-Kč bez DPH, 2,084.572,-Kč vč. DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
a podpisu všech ostatních dokumentů potřebných
k realizaci stavby
 TDI na akci „Zborovice – dostavba kanalizace II. etapa“
p. Ing. Jiřího Kutala, Nivy I 4394 Zlín za cenu 190.000,Kč
 stanovení kompetence starostovi obce k provádění
rozpočtových opatření v rozsahu do 100.000,-Kč dle
§ 16 zákona 250/2000 Sb. jímž dochází ke změnám
ukazatelů rozpočtu obce
 Zprávu PČR obv. odd. Morkovice – Slížany
o bezpečnostní situaci v roce 2015
 navýšení odměn (dle nařízení vlády č. 52/2015 ze dne
14. 12. 2015) za výkon funkce členům zastupitelstva
o 3% s účinností od 01. 01. 2016
 roční účetní závěrku ZŠ Zborovice s hospodářským
výsledkem 20,62 Kč a převod této částky do rezervního
fondu
 podání žádosti o dotaci na pořízení ÚP obce Zborovice
na Zlínský kraj – program obnovy venkova a to
v případě, že žádost o dotaci na pořízení ÚP na MMR
bude zamítnuta
 roční účetní závěrku MŠ Zborovice s hospodářským
výsledkem 7.780,68 Kč a převod 5.780,68 Kč
do rezervního fondu a 2.000,-Kč do fondu odměn
 použití rezervního fondu MŚ Zborovice na provozní
náklady v roce 2016
 pronájem dvou učeben na pavilonu ZŠ Zborovice DZP
Zborovice na provozování terapeutických dílen
a provedení nutných investic s tím spojených ve výši
cca 40.000,-Kč
2/12

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
 poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení
vícemístného osobního automobilu ve výši 50.000,-Kč
DZP Zborovice, Hlavní 1
 poskytnutí finančního příspěvku na zajištění
volnočasových aktivit a dopravu ve výši 40.000,-Kč DZP
Zborovice, Hlavní 1
 podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra,
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
na zakoupení osmimístného vozidla pro SDH Medlov
 dofinancování nákupu osmimístného vozidla pro SDH
Medlov ve výši 120.000,-Kč
 rozpočtové opatření č. 0 – upřesnění členění dle
rozpočtové skladby v roce 2015 v případech přesunů
příjmů a výdajů o -2,270.000,-Kč
 rozpočtové opatření č. 1 – dotace z ÚP na mzdy VPP
příjem položka 4116 ÚZ 13234 – 42.000,-Kč, výdej §
3639 položka 5011 ÚZ 13234 – 42.000,-Kč
 Obecně závaznou vyhlášku 01/2016 o místních
poplatcích

Druhé pololetí v naší ZŠ Zborovice
Začátek druhého pololetí šk. roku 2015/2016 patřil
zápisu předškoláků do I. třídy.
Budoucí žáčci už nešli do neznámého prostředí,
protože měli možnost zapojit se se svými kamarády
z 1. ročníku do školního vyučování. Poslechli si čtení,
zjistili, jak se školáci naučili počítat a vyzkoušeli si sezení
v lavicích. Spolu s rodiči navštívili školu ještě jednou, aby
si ji prohlédli úplně celou. Prohlídku ukončili v kulturně
vzdělávacím centru školy, kde se jim nejvíce líbila práce
s interaktivní tabulí.

Zápis do I. třídy 2016
Ve středu 10. 2. 2016 se v naší ZŠ ve Zborovicích konal
jako každý rok zápis budoucích žáčků I. třídy.
Letos děti provázely pohádkové postavy – Šípková
Růženka, princezna se zlatou hvězdou na čele a dokonce
i pirát. Cestou “Z pohádky do pohádky“ si děti prošly
překážkovou dráhu, počítaly pohádkové postavičky,
malovaly Jeníčka či Mařenku. Písničkou nebo básničkou
úspěšně probouzely Šípkovou Růženku. Domů si s sebou
děti odnesly krásný dárek - písmenky vyzdobenou krabici
na výtvarné potřeby do I. třídy.
A kdo se na ně bude těšit v září? Nejen kamarádi
a paní učitelka, ale také obrázek se jménem, který
si namalovaly ve škole na stěnu.

A co nás čeká?
Do konce školního roku se budeme těšit ještě
na spoustu dalších akcí.
V březnu nás čeká projekt „Měsíc umění“. Ve školní
recitační soutěži budou vybráni ti nejlepší, aby naši školu
reprezentovali v kroměřížském regionálním kole soutěže
v uměleckém přednesu „Svátek poezie“. Výborní zpěváci
nás budou reprezentovat ve zpěvu hanáckých lidových
písní v soutěži „O hanáckyho kohóta“. Své znalosti
z matematiky a schopnosti logického myšlení si žáci
každoročně ověřují v soutěži Matematický klokan.
V týdnu od 14. do 18. března také proběhne jarní sběr
starého papíru. V dubnu nás čeká příprava na okresní
kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, v květnu
se budeme těšit na družební setkání, kdy vycestujeme
za slovenskými přáteli do Tesárskych Mlyňan. Školní rok
uzavřeme oslavou Dne dětí, fotografováním tříd
a tradičním Sportovním dnem v netradičních disciplínách.
Poté si už jen rozdáme vysvědčení a popřejeme si krásné
prázdniny.
V. Jáchimová
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Z činnosti MŠ tentokrát v obrazech.

Z činnosti MŠ tentokrát v obrazech.

I do mateřské školy přišli Tři králové

Metoda dobrého startu – příprava na školu

To bylo radosti, škoda, že sníh vydržel jen krátkou dobu

Hravou formou poznáváme svět kolem nás

Na návštěvě v 1. Třídě

Ekohrátky – Barvy duhy
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Jaro v pionýru
Pozvání na Cestu kolem světa
I v letošním roce zveme všechny děti od 6 do 15 let
na letní pionýrský tábor, který se bude konat
v Rajnochovicích. Termín 30. 7 – 6. 8. 2016. Ubytování
ve stanech s podsadou (spaní na postelích), jídlo
připravují 5x denně naši kuchaři. S dětmi pracují vedoucí
s platnou kvalifikací pro tuto práci, je přítomen
zdravotník. Bližší informace o táboře, ale i o dalších
připravovaných aktivitách Pionýra (víkendovka, výlet
do ZOO, Noc s Andersenem….) se můžete dovědět
na oddílových schůzkách – vždy ve čtvrtek, na nástěnce
nebo u paní Sakařové.
- pionýr -

Český den proti rakovině
Ve středu 11. května 2016 budete i ve Zborovicích
opět potkávat naše žluťásky! Pionýři se i letos připojují
ke sběračům největší sbírkové akce známé pod názvem
Květinkový den. Věříme, že i v letošním roce podpoříte
sbírku a koupí žlutého kvítku přispějete k úspěchu
sbírkové akce.
I touto cestou děkujeme všem, kteří akci podpořili
v loňském roce i letech minulých.
- pionýr –

Reprezentujeme svoji obec
Členové Pionýra se průběžně zapojují do mnoha
vyhlášených postupových celorepublikových soutěží
a tím se podílí na reprezentaci nejen svého oddílu
a skupiny, ale také obce.
V republikovém finále výtvarné a rukodělné činnosti
– kategorie B stříbrnou medaili získala L. Dostálová,
v kategorii C se na stejném místě umístila B. Nováková
a v nejstarší kategorii se vítězkou stala L. Dostalíková.
Obrovského úspěchu jsme letos dosáhli v republikovém
kole literární soutěže. Nejvíce se dařilo těmto pionýrům:
A. Klučková (1. m. – povídka, 1. a 2. místo – pohádka),
E. Neckařová (3. m. – pohádka, 3. m. – poezie),
V. Kristová (2. místo – jiné formy), K. Majdová +
Ž. Neckařová + V. Kristová (1. m. – jiné formy, kolektivní
práce). Ve starší kategorii se umístily A. Vránová (3. m. –
povídka, 3. m. – jiné formy), A. Šelepská (1. m. - pohádka,
1. m. – jiné formy, 3. m. – poezie), B. Nováková (1. m. –
poezie). V nejstarší kategorii přidala ještě jedno bronzové
umístění – E. Cherynová (povídka).

Na přelomu ledna a února se na finále Dětské porty
a Melodie v Praze dařilo i hudebníkům – 3. místo – Verča
Bolfová (hra na nástroj), 3. místo – oddíl Mláďata.
A že umíme fotit, tak o tom vypovídá republiková
fotosoutěž Clona – v kategorii D - J. Sakař (2. místo –
obor „Extra“), v kategorii B – D. Beran (2. místo –
„Příroda“), v kategorii A – N. Vybíralová (2. m. –
„Příroda“, 1. m. – „Schůzky a akce“, 1. a 2. místo
„Úsměv“).
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na reprezentaci
podílejí a vítězům připojit blahopřání. Poděkování patří
také rodičům, vedoucím a instruktorům a dalším, kteří
nás i letos podpořili, protože bez jejich pochopení
a pomoci by se mnohé věci zajistit nepodařilo. Věříme,
že nám zachováte přízeň i v dalším období.
L. Sakařová, vedoucí Pionýra, Zborovice

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a
radujme se z něho!
Toto je den, který učinil Pán.
Stále prožíváme neobvyklý radostný den, velký den,
který učinil Pán. Blížíme se k době velikonoční, která nám
připomíná o nejdůležitějším dni během historie člověka.
Výzva k radosti je přítomná nejen v celebraci liturgie,
ale i v tradici. Radost Veliké Noci je nám potřebná, neboť
každého z nás tíží tolik nepotřebných věcí a tolik různých
záležitostí.
Radost vyrůstá z faktu zmrtvýchvstání Krista, neboť
pravda o zmrtvýchvstání je radostnou pravdou.
To je radostná zvěst pro svět, ale i radostná zpráva pro
každého člověka zvlášť. Každý den přijímáme tolik
různých informací. Sami si to přiznejme, že spousta mezi
nimi jsou smutné a bolestné zprávy. Slyšíme o útoku,
zabití, krádeží, aféře, autonehodě; stále noví zabití, nová
zranění, to jsou častá témata novin a zpráv. K tomu
přidáváme informaci o bolestech týkajících se našich
rodin: smrt blízkého, choroba, rozpad rodiny a spoustu
dalších informací, které jenom život píše. V tom všem
objevujeme, že raději chceme slyšet cosi lepšího,
zdravějšího. Pomoci nám přichází radostná zpráva, která
se nese dějinami až dodnes: Pán Ježíš zmrtvýchvstal,
opravdu zmrtvýchvstal.
Důvodů velikonočních radostí je mnoho. Můžeme
alespoň ukázat několik. Jednou je, že zmrtvýchvstání
Krista potvrzuje, že oběť smrti na kříži zůstala přijatá.
On vzal na sebe naše bolesti, kříže a hlavně naše hříchy
a nechal se přibít na kříž. On, pro kterého nebylo věcí
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nemožných, udělal to pro nás. Takovou cenu lidé žádali.
Skutečně takovou velkou cenou je spása lidskosti, také
spása moje a Tvoje – čtenáři. Zdali to není radostná
zvěst?
Druhým, velice cenným důvodem velikonoční radosti
je to, že zmrtvýchvstání Krista předpovídá vítězství
pravdy a dobra. V tom se ukazuje naděje pro ty, kteří
dnes trpí, jsou osamoceni, jsou opuštěni od svých
blízkých, jsou hledající, přišli o svou důstojnost, dnes jsou
zbaveni dobra, kteří jsou ponižováni, slovem bičuje
a činem křižuje. Zmrtvýchvstání Páně je vlastně nadějí
pro ponížené, maličké, je nadějí pro ty, kteří jsou ubozí
v duchu, kteří pláčou, kteří jsou čistého srdce, kteří usilují
o pokoj, kteří trpí pronásledováním pro spravedlnost.
V pohledu na Krista zmrtvýchvstalého chceme bránit
ty hodnoty, které ještě lze zachránit. Nemůžeme postavit
všechno na stejnou úroveň, co dělá „lepší část“ Evropy,
ale chceme se bránit před ztrátou těch hodnot, které
ukazují naši totožnost, jak ve veřejném, tak
i v soukromém životě. Chceme se stávat svědky
opravdového života.
Zmrtvýchvstání ukazuje další charakter radostné
zprávy a to, že na konci předpovídá a ukazuje na život,
a ne na smrt. Tak mnozí se dnes bojí smrti, mnozí si říkají,
co bude a jak to bude? Zdali bude nějaké vyrovnání,
nebo smrt všechno zničí. Na tomto místě se omlouvám
čtenářům, ale zdá se mi, že je cenným citovat našeho
arcibiskupa Jana Graubnera, který na zahájení postní
doby, přibližuje pramen těchto nejistot:
Mnozí se bojí vyjádřit svůj názor, aby nenarazili nebo
aby se nezdálo, že se povyšují nad ostatní, aby byli
korektní a tolerantní. Dokonce i současná kultura nám
předkládá místo hrdinů silných a sebevědomých, ale
současně skromných a jistých, hrdiny zmítané nejistotou,
pochybnostmi a smutkem. Pochybnost se převléká
za pokoru. Pochybnost není pokora. Pochybnost
je pochybnost, je to nevíra. Je nutné se jí zbavit a ne ji
hýčkat…, odmítněme pochybnosti a najděme odvahu
pevně věřit.
Druhou příčinou mohou být naše slabosti, které však
můžeme ve svaté zpovědi odevzdat Božímu milosrdenství
a nechat se uzdravit. Někdy se trápíme hledáním toho,
co je třeba vyznat. Někdo dokonce říká, že je zbytečné
chodit ke zpovědi, když nemáme těžké hříchy. Opak
je pravdou. Nikdo není tak zdravý, aby nepotřeboval
uzdravení duše. Hřích spočívá v tom, jakým způsobem
člověk Bohu odpovídá. Proto je dobře nejprve žasnout

nad Boží štědrostí k nám, abychom si uvědomili, jak málo
býváme vděční, jak málo se umíme radovat z Boží přízně.
Pak se ptejme na to, co nás mrzí, co třeba není ani
hříchem, ale je kořenem různých chyb. Může to být
zklamání, zranění, utrpěná křivda, s níž jsme
se nevyrovnali, zatrpklost, která způsobila naše uzavření,
nepříjemnosti s druhými, které jsme ani nezavinili, ale
kvůli nimž se některým lidem vyhýbáme, nevyslyšená
modlitba, kvůli níž se mračíme na Pána Boha, nesplněné
přání, od něhož jsme se nedokázali osvobodit, možná jen
špatné počasí a nízký tlak nahrávají naší nechuti,
uzavřenosti, skepsi a špatné náladě, kterou neumíme
ovládat. Právě v těchto úzkostech, které nejsou samy
o sobě hříchem, můžeme hledat příčiny naší nedbalosti
a roztržitosti v modlitbě, naší netrpělivosti, škodolibosti,
pomstychtivosti či nepřejícnosti a nelaskavosti, naší
duchovní stagnace. Za neochotou přijímat Boží vnuknutí
je často skrytá nedostatečná víra, která by naopak rostla
a sílila větším spoléháním na Boha než na vlastní
zkušenosti, větší důvěrou v jeho moc, která umí překonat
naše strachy
V době velikonoční největší sílu nacházíme ve slovech
samotného Ježíše, který řekl: „Já jsem zmrtvýchvstání
a život. Kdo věří ve mně, i když zemřel, bude žít“. To je
nejlepší odpověď pro člověka. Ježíš zmrtvýchvstal,
abychom se již nebáli smrti, abychom se ničeho nelekali,
dokonce i největšího zla. Nesmíme se bát, nesmíme
se nechat zastrašit, nesmíme zpochybnit, že Bůh vyhraje.
Na konci je život, ne smrt.
Pokusme se nově objevovat radost ze zmrtvýchvstání
Krista. Cenným je věnovat se dobru, zvláště kdy je to
společné dobro. Nechejme se vést Kristovými cestami,
které On sám ukázal slovem a činy. Putujme s Ním
osobním, rodinným a společným životem, neboť jak
napsali naši otcové na zdi ve farním kostele: „Já jsem
Cesta, Pravda a Život“.
Na závěr chci vás pozvat na všechny liturgické
slavnosti. Pouze některé zde uvádím. Cenným je navštívit
a adorovat symbolický Hrob Páně na Velkou sobotu 26.
března. Druhý den, 27. března, je Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně. Největší a nejdůležitější liturgická
slavnost během celého roku. Ranní Mši svatou zahájíme
dobu velikonoční a zvuk zvonu nám oznámí, že Kristus
opravdu zmrtvýchvstal. Cenným je zde připomenout,
že prožíváme jubilejní Svatý rok milosrdenství. Největším
svátkem toho roku je 2. neděle velikonoční. Ne všichni
v ten den můžeme být v Lagiewnikach v Krakowie, ale je
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organizována společná Národní pouť do Lagiewnik,
stanovená na 28. května.
Další událost je 1. máj, slavnost sv. Josefa Dělníka, kdy
je možné poděkovat za dar lidské práce. Zároveň je to
začátek májových pobožností. Rovněž v ten den hasiči
chtějí oslavovat svého patrona sv. Floriana. Zase v neděli
29. května, zvu na tradiční společný průvod Božího Těla,
který bude po slavnostní ranní Mši svaté.
Toto je den, který učinil Pán.
Chtějme skrze všechny události stále objevovat radost
ze zmrtvýchvstání Krista. Tak se stát svědkem radostného
velikonočního poselství, co přeji sobě a každému z Vás,
aleluja, aleluja.
x. Mariusz Karkoszka, admin.

Poskytování soc. služby ve Zborovicích
Vážení spoluobčané, dovoluji si reagovat na článek
v Týdeníku Kroměřížska ze dne 22. 12. 2015, který
se týkal dalšího směřování sociální služby v budově
horního zámku ve Zborovicích. I když článek podchycoval
základní myšlenky dalšího směřování služby, ne zcela
objektivně a konkrétně bylo vše vysvětleno a uvedeno.
Na základě těchto skutečností je mou snahou, níže
v textu objasnit všem občanům Zborovic a Medlova bližší
informace k poskytování sociálních služeb v obci.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
ve Zborovicích (dále jen Domov) je poskytovatelem
sociální služby, spadající od roku 2004 pod Sociální služby
Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci, přičemž
zřizovatelem služby je Krajský úřad Zlínského kraje.
Domov má registrovanou sociální službu pobytové formy
podle §48 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Sociální služba je určena
osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tato podpora a péče jim nemůže být zajištěna jiným
způsobem (rodinou, pečovatelskou službou, osobními
asistenty apod.). Do konce roku 2003 byl Domov součástí
Okresního ústavu sociálních služeb Kroměříž (jako ústav
sociální péče). V souladu s § 2, zákona č. 290/2002 Sb.,
byl převeden pod Zlínský kraj a následně začleněn pod
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvkovou
organizaci.
V roce 2016 oslavíme 70. výročí působení sociální
služby v budovách a areálu zámku ve Zborovicích. Během
těchto let došlo ve způsobu poskytování sociální služby

k mnoha změnám, nevyjímaje rok 2015. Tento rok
uživatelům a pracovníkům Domova přinesl strategický
dokument Zlínského kraje s názvem „Koncepce rozvoje
sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského
kraje na období 2015 – 2020“, schválený Radou
Zlínského kraje usnesením č. 0613/R15/15 dne 13. 7.
2015. Tímto dokumentem se musí řídit nejen náš Domov,
ale také dalších 10 domovů pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji. V rámci dokumentu
koncepce jsou nastaveny různé cíle a z nich plynoucí
opatření, které musí domovy pro osoby se zdravotním
postižením dodržet, přičemž konkrétně cíl č. 2 našemu
Domovu definuje snížení kapacity uživatelů o 30%
a opatřením je opuštění horní budovy zámku, a to do
konce roku 2018. Cíle a opatření uvedené v dokumentu
koncepce pro nás formují splnění nelehkých úkolů
a proto jsme si zpracovali Plán rozvoje našeho zařízení,
který nám umožní splnit požadavky plynoucí z krajského
dokumentu.
Pozitivně vnímáme fakt, že objekt horní budovy
zámku musí opustit současní uživatelé Domova, neboť
budova není zcela vhodná pro trvalé bydlení uživatelů
se zdravotním postižením, a to zejména kvůli své
bariérovosti. Nicméně se nám nejeví jako zcela příhodné
horní budovu zámku vůbec nevyužívat. Naše obavy
plynou především ze skutečnosti, že zástupci Krajského
úřadu Zlínského kraje doposud otevřeně nevyjádřili své
záměry, jaké plány s horní budovou zámku mají. Objevují
se pouze spekulace, jejichž výsledkem by mohla být
chátrající historická dominanta obce Zborovice, případně
prodej soukromému subjektu apod.
Na základě těchto skutečností jsme přivítali aktivní
spolupráci s místostarostou města Kroměříže
p. Motyčkou, s ředitelem Sociálních služeb města
Kroměříže, p. o. p. Vojtkem a s ředitelem Psychiatrické
nemocnice v Kroměříži p. Možným, kdy naší společnou
snahou je využívat horní budovu zámku i nadále
k poskytování sociálních služeb potřebným osobám.
Plánována je sociální služba terapeutická komunita pro
osoby opouštějící protialkoholní léčbu. Služba by byla
určena abstinujícím dospělým lidem se závislostí
na alkoholu, kteří si svou závislost uvědomují a chtějí
ji řešit. Posláním doléčovacího programu služby by bylo
pomáhat lidem se závislostí na alkoholu, kteří se díky
svému jednání ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nalézt
jejich potřeby, rozvíjet jejich schopnosti a možnosti
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takovým způsobem, aby mohli vést samostatný život bez
závislosti na alkoholu.
Jednalo by se o sociální službu spojenou
s přechodným ubytováním s nastaveným terapeutickým
programem a dodržováním abstinence. Nutno
si uvědomit, že všichni klienti služby terapeutická
komunita by za poskytování služby hradili stanovenou
finanční
úhradu.
Takže
obava
z
kumulace
nepřizpůsobivých osob je mylná, o čemž jsme
se přesvědčili při návštěvě služby obdobného charakteru
v Jihomoravském kraji. Absolventi protialkoholní
nemocniční léčby jsou mimo jiné také lidé
se středoškolským či vysokoškolským vzděláním, kteří
si svou situaci uvědomují a chtějí ji řešit, ale stanovená
délka léčby v psychiatrické nemocnici je pro
ně nedostačující a potřebují právě doléčovací program
ve formě sociální služby terapeutická komunita.
Po ukončení doléčovacího programu by službu opustili,
aby se mohli integrovat zpět do své společnosti.
Služba terapeutická komunita by byla jedinečnou
sociální službou poskytovanou ve Zlínském kraji, přičemž
o její potřebnosti se vyjádřily pracovní skupiny fungující
v rámci tvorby Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro rok 2017. Cílem našeho zařízení
je vzájemná spolupráce služby Domova a terapeutické
komunity, přičemž bude zajištěno více pracovních míst
a horní budova zámku bude i nadále sloužit potřebným
osobám.
Náš Domov je otevřeným zařízením a do budoucna
chceme i nadále úzce spolupracovat se zástupci obecního
úřadu, se státními i soukromými organizacemi a také být
transparentní, komunikačně vstřícnou institucí ve vztahu
k veřejnosti.
S přáním všeho dobrého
Dagmar Klučková, Vedoucí DZP Zborovice

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
V prosinci minulého roku jsme uskutečnili tradiční
Mikulášskou nadílku v celé obci. Mezi vánočními svátky
náš sbor ve spolupráci s Obecním úřadem zorganizoval
Vánoční turnaj ve stolním tenise pro mládež
na sokolovně ve Zborovicích, tohoto turnaje se zúčastnilo
deset závodníků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích,
vítězové získali poháry, ostatní účastníci balíčky sladkostí.
Tradičně poslední den v roce 2015 jsme také uskutečnili
dopolední posezení členů sboru s rozloučením

s odcházejícím rokem. Ke konci ledna jsme ve spolupráci
s Mysliveckým spolkem Zborovice-Medlov zorganizovali
tradičně VIII. Hasičsko-myslivecký ples ve vnitřních
prostorách sokolovny ve Zborovicích. K tanci a poslechu
hrála skupina „Dorádo“, během večera vystoupila
se svým programem taneční skupina TK Swing
z Kroměříže a také vystoupení hasičské taneční skupiny
s našimi členy s překvapujícím a milým programem.
Myslivci a hasiči pro účastníky plesu připravili nejen
bohatou zvěřinovou tombolu, ale také i gurmánské
speciality. Této společenské události se zúčastnili hojně
také i občané z okolních obcí, tím také podpořili úsilí
všech pořadatelů, kterým patří poděkování za velmi
zdařilou akci. Na začátku února jsme zorganizovali
masopustní rej masek s voděním medvěda, v konci února
se družstvo mladých hasičů zúčastnilo zimního branného
závodu v Trávníku, v tomto měsíci se naši členové sboru
zúčastnili tradičního hasičského turnaje v kuželkách
v Litenčicích.

Na začátku dubna zorganizujeme turnaj ve stolním
tenisu pro dospělé na sokolovně ve Zborovicích, dále
tradiční sběr železného šrotu v obci, ke konci dubna
přednášku o požární ochraně pro MŠ a 1. ročník ZŠ a také
tradiční stavění Máje s posezením členů. Na začátku
května se naši členové zúčastní mše za sv. Floriána
ve Zborovicích, ke konci května kácení Máje, v těchto
měsících se budeme podílet na zajišťování odborného
vzdělávání členů sboru, výchově mládeže a dodržování
kulturních a společenských tradic. Soutěžní družstva
mužů, žen, starších pánů se zúčastní různých soutěží
v našem okrsku i okolních obcí, družstvo mladých hasičů
budou plnit celoroční hru „PLAMEN“. Věříme,
že spolupráce s obecním úřadem a ostatními spolky
v naši obci i v letošním roce bude pokračovat.
Štefan Valigurský, starosta sboru
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Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V tomto roce jsme již uspořádali Ostatkový průvod,
který se konal 6. 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 19. 3. 2015 dopoledne. Pokud máte železný
odpad, můžete jej nachystat a my Vám ho odvezeme.
Na konci dubna tradičně pořádáme soutěž O pohár
starosty obce a ne jinak tomu bude i letos (23. 4. 2015).
Soutěž začne ve 14:00 hod., srdečně všechny zveme.
Snad nám bude přát štěstí i počasí.
V květnu se zúčastníme mše svaté věnované
sv. Floriánovi, která se bude konat 1. 5. 2015, a budeme
se podílet na organizaci slavnosti Božího těla.
Na začátku května vyčistíme požární nádrž.
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

Mladí fotbalisté
Po několikaleté přestávce, kdy oddílu kopané
TJ Pilana Zborovice scházelo zastoupení nejmladší
kategorie, začal fungovat v září 2014„ Fotbalový
kroužek“. Ve věkovém rozpětí zhruba 4 až 8 let
se scházejí mladí fotbalisté a fotbalistky nejen
ze Zborovic pravidelně každý pátek v 16:30. Podle počasí
využívají fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště u Sokolovny
a v zimních měsících prostory Sokolovny. Do trénování
dětí se pustili zástupci zborovského fotbalu Tomáš Janča
a Jaromír Štěpánek ml., kteří jsou držiteli trenérské
licence C. Trenérům také pomáhá Antonín Kojetský.
Cílem kroužku je naučit děti hravou formou základním
fotbalovým dovednostem. Trenéři se zaměřují zejména
na cvičení a individuální činnost s míčem, zábavná cvičení
na rozvoj rychlosti, koordinace a pohybu, ale také
na fotbal ve skupinách. V loňském roce byli pro mladé
fotbalisty pozváni trenéři z tzv. „Létajících týmů trenérů“.
Tato akce je podporována Fotbalovou asociací České
republiky a týká se zejména malých klubů a trenérů, kteří
v nich působí a starají se o děti. Trenéři létajících týmů
ukázali dětem a trenérům, jak zábavnou formou
prohlubovat
činnosti
a
dovednosti,
kterým
se na fotbalových trénincích učí. Tato akce měla u dětí
a nejen u nich velký úspěch. Od nové sezóny 2016/2017
je v plánu přihlásit děti do soutěže fotbalových školiček
aby tak zúročily to, čemu se na fotbalových trénincích

naučily. Popřejme proto dětem a trenérům hodně zdaru
a hlavně radost ze hry. FOTBALU ZDAR !!!

TJ Pilana Zborovice

Šachisté před koncem sezony 2015/16
Štěpánský turnaj
26. prosince 2015 jsme se opět sešli, abychom
si zahráli tradiční bleskový turnaj na Štěpána, který
je pořádán k uctění památky našich šachových
kamarádů, kteří již nejsou mezi námi. Na startovní čáře
v hospůdce “Na Hřišti“ se sešlo celkem 12 hráčů. Hrálo se
dvoukolově. V polovině zápasu pro nás bylo připraveno
občerstvení a to skvělé uzené z udírny Jirky Indráka st.
V průběhu turnaje se odpoutala skupina čtyř hráčů –
Mojmír Prachař, Karel Štencel, Petr Krejčí a Mirek
Nezdařil, aby bojovala o stupně vítězů. Nakonec se vše
rozhodovalo až v posledním dvojkole. Mojmír Prachař
celkem s přehledem udržel první místo a Mirkovi
Nezdařilovi se podařilo porazit Karla Štencla.
Vítězem se stal Mojmír Prachař se ziskem 18,5/22
o 2. a 3. místo se dělili Mirek Nezdařil a Petr Krejčí
se stejným počtem bodů 17,5/22 a loňský vítěz Karel
Štencel obsadil 4. místo se 16,5/22.
Následovali: David Prachař 12,5 Honza Svašek 9,5
Radek Nezdařil 9, Karel Foltýn 8,5, Jirka Indrák 8,5, Jirka
Mojžíšek 6, Vlastik Nezdařil 5 a startovní pole uzavíral
Jarda Kucián se 3 body.

Krajská soutěž západ a Regionální přebor
Jak mužstvu A tak i B-čku se vydařil skvěle vstup
do sezony a po prvních 4 kolech jsme bojovali na „špici“
tabulek. Po té došlo k několika nevydařeným zápasům
a nyní po 7 kolech se nachází naše Ačko s 11 body
na čtvrtém místě a B-čko po 8 kolech na místě desátém.
Oporou v krajské soutěži je Petr Krejčí se 100% ziskem
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6/6 a výborně hraje na první šachovnici Roman Sas, který
proti podstatně elově silnějším soupeřům má 50%
úspěšnost.

Ze života Mysliveckého spolku
Myslivecký spolek Zborovice - Medlov pořádal
v loňském roce na podzim 3 společné lovecké akce,
na kterých jeho členové ulovili 7 zajíců, jednoho bažanta
a jednu lišku.

Opory mužstva v KSZ – Roman Sas a jeho postavení na 1.
šachovnici kontroluje Petr Krejčí. Zápas v Napajedlech jsme
vyhráli 5:3.

Lov probíhal na katastrálním území obce Medlov,
na
kterém
jsme drobnou zvěř v předchozích 6 letech
I mužstvo béčka si nevede špatně. V posledních 3
kolech má tzv. hratelné soupeře. V loňské sezoně získalo vůbec nelovili. Zvěř ulovená myslivci je ovšem pouhým
11 bodů a k zlepšení výkonu mu tedy stačí jedno vítězství zlomkem v porovnání s tím, kolik kusů drobné zvěře
zahyne pod koly automobilů, kolik kusů je uloveno
ve zbývajících zápasech.
dravou zvěří, či podlehne otravě zemědělskými postřiky.
Je zcela zřejmé, že v současné době je drobná zvěř velmi
silně ohrožena a může se tak stát, že v blízké
budoucnosti bude úplnou vzácností vidět v přírodě zajíce
či bažanta. Faktorů úbytku zvěře je přitom několik.
Nejvýznamnějším z nich jsou predační tlaky zvěře
myslivosti škodící a zvěře, jež je v naší krajině nepůvodní
(např. psík mývalovitý a mýval severní), která se velmi
dobře přizpůsobuje našim podmínkám a úspěšně se zde
množí. Přitom její lov je velmi komplikovaný nebo přímo
zákonem zakázaný, takže redukce této zvěře je značně
obtížná. Pro srovnání s tím, kolik kusů drobné zvěře
ulovili členové našeho mysliveckého spolku a kolik zvěř
I v týmu B máme své opory. Vlastik Nezdařil /kapitán
myslivosti škodící pak dodávám, že v roce 2014 naši
mužstva/ získal 6 bodů z 8. Úspěšně mu sekunduje jeho mladší
členové ulovili 15 lišek a jednoho psíka mývalovitého,
bratr Radek. Foto je ze zápasu na Rusavě.
a v roce 2015 ulovili 23 lišek. Je tedy zřejmé, že počty
Mojmír Prachař
predátorů ve volné krajině stále narůstají. Dalším
faktorem úbytku zvěře je způsob obdělávání zemědělské
půdy v našich zeměpisných podmínkách, neboť velké
lány rozorané krajiny drobné zvěři nesvědčí. V přírodě
chybí krajinotvorné prvky, jako jsou remízky, větrolamy,
mokřady a biopásy. Ministerstvo zemědělství ČR nabízí
různé dotační tituly pro zemědělce na zmenšení dopadu
těchto faktorů na naši krajinu, ovšem tyto jsou využívány
velmi omezeně. Myslím, že je to škoda, neboť naše
10/12
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příroda je to poslední, co nám všem ještě zůstává. Jako
myslivci také apelujeme na naše občany, aby se v přírodě
chovali tak, aby svou přítomností co nejméně rušili volně
žijící živočichy a hlavně, aby rodiče a obecně všichni
dospělí učili děti a mládež úctě k přírodě a živočichům.
Nezbývá, než nepřestat s naším úsilím a pokračovat
v práci, kterou pro přírodu děláme. Na společných
brigádách jsme v loňském roce odpracovali 328
brigádnických hodin, přičemž jsme připravili a rozvezli
zvěři 30 q vojtěšky, 30 q řepy, 18 q obilovin a 5 q plev.
V lednu proběhl již tradiční VIII. Hasičsko – myslivecký
ples, který navštívilo mnoho našich spoluobčanů i přátel
z okolí. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení
a velká tombola, za kterou bych chtěl všem sponzorům
velmi poděkovat.
V letošním roce nás čeká spousta další práce, neboť
máme v plánu opravu a údržbu našich mysliveckých
zařízení, obstarání krmiva pro zvěř na zimní období
a rovněž budeme plnit plán mysliveckého hospodaření.
V červnu pak plánujeme uspořádat veřejný závod
ve střelbě na asfaltové holuby na naší střelnici
ve Zmolách, na který Vás tímto s předstihem srdečně
zvu!
Myslivosti a přírodě ZDAR!
JUDr. Pavel Boukal, předseda MS Zborovice - Medlov

zařízení na moštování a vaření povidel spojené
s případnou besedou o činnosti zahrádkářů v průběhu
roku. V jarních měsících letošního roku se zaměří
zahrádkáři zejména na ošetření ovocných stromů,
stromků a bobulovin, případně vysazování nových
zejména meruněk, jakož i angreštů a rybízů. Dále
na přípravu ploch na zahrádkách na výsadbu zeleniny,
květin, okrasných stromů, keřů. Závěrem výbor
zahrádkářů děkuje svým členům a přátelům za pomoc při
plnění naplánovaných úkolů v r. 2015 a v roce 2016
přejeme hodně sil a zdraví pro další činnost
na zahrádkách a sadech.
ZO ČZS Zborovice-Medlov

Klub českých turistů, odbor Zborovice
V letošním roce jsme zahájili činnost v lednu výroční
členskou schůzí na Gruntě Galatík v Těšánkách. Účast
byla vysoká. Na výroční schůzi jsme si mimo jiné také
schválili návrh turistických akcí a zájezdů na letošní rok.

Zahrádkářské jaro
V zimních měsících roku 2015 činnost zahrádkářů
se postupně utlumovala a soustřeďovala na úklidy
na svých zahrádkách a na moštárně ČZS.
V prostorách moštárny uskutečnilo několik našich
členů oslavy narozenin a setkání přátel u příležitosti
konce roku 2015.
V prvních měsících roku 2016 probíhaly účetní úkony
k uzavření hospodaření organizace v minulém roce.
Připravený materiál bude pro-jednán na výroční členské
schůzi dne 6. března 2016, která se bude konat ve 14 hod
ve společenské místnosti na moštárně.
Zpráva o činnosti výboru a organizace bude
podkladem k diskuzi a následnému přijetí plánu činnosti
a usnesení zahrádkářů pro rok 2016. V tomto roce
bychom chtěli pokračovat v dovozu ovocných stromků
a bobulovin v zajištění moštování ovoce a vaření povidel
v návaznosti na úrodu ovoce. Dále chceme pokračovat
v dovybavení prostoru pod PERGOLOU a údržbou zeleně
v obci. Rádi bychom ve spolupráci s vedením ZŠ
ve Zborovicích uskutečnili pro žáky 9. tříd prohlídku

V lednu jsme si ještě vyšli do Hostýnských hor na 11
km dlouhou trasu. V únoru jsme šli ze Starého Města
na Velehrad, Břestek-Chabaně, Pod Břesteckou skálou
a do Buchlovic. Každý měsíc někam vyrážíme, plán máme
vystavený ve vitrínce u mapy před OÚ.
V prvním pololetí letošního roku jedeme na vícedenní
zájezd do Jizerských hor v termínu 5. - 8. května
a na jednodenní zájezd 11. června do Medvědích
soutěsek ve Štýrské pahorkatině, Rakousko.
Náš odbor se rozrůstá nejen o nové členy, ale také
o nové přátele, kteří s námi rádi vyráží do přírody
a za krásami hor. Kdo se chce přidat, rádi jej přivítáme.
L. Burešová
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Sdělení z matriky

Květen
Čt 5. – 8. 5. KČT – Jizerské hory
So 28. 5. KČT – Olomoucko
MŠ Mámo, já Ti přeji...
MŠ Exkurze v KOVOZOO - Uherské Hradiště
MŠ Živá voda – Modrá
SDH Medlov – Čištění požární nádrže

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

Upozornění
Obecní úřad ve Zborovicích upozorňuje na základě
četných stížností občanů na používání zábavné
pyrotechniky v období vánočních svátků, že má vydanou
„Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2012 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností“. V této
vyhlášce jsou vymezeny činnosti, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Jedná se
o rušení nočního klidu a používání hlučných zařízení
v nevhodnou dobu. Děkujeme za pochopení.
Zastupitelstvo obce Zborovice

Kalendář akcí
Březen
So 12. 3. KČT – Hostýnské vrchy
Po 14. – 18. ZŠ – Sběr starého papíru
So 19. 3. SDH Medlov – Sběr železného šrotu
MŠ Vynášení Morany
MŠ Velikonoční dílny
MŠ Kvízové dopoledne v knihovně
MŠ Den učitelů
ZŠ Měsíc umění
ZŠ O hanáckýho kohóta
ZŠ Matematický klokan

Červen
So 11. 6. KČT - Medvědí soutěsky – Rakousko
Změna termínů vyhrazena
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Duben
So 23. 4. SDH Medlov - O pohár starosty obce
So 23. 4. KČT - Bílé Karpaty
So 30. 4. KČT – Morkovské véšlap
MŠ Ekohrátky
MŠ Otvírání studánky – Den země
ZŠ Dopravní soutěž
SDH Zborovice Turnaj ve stolním tenise
SDH Zborovice Sběr železného šrotu
SDH Zborovice Stavění máje
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