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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás touto cestou seznámit s děním v našich
obcích za uplynulé období. V současné době probíhají
naplánované investiční akce.
 Kanalizace II. etapa se již chýlí ke konci, všechny
výkopové práce jsou téměř hotovy, zbývá dokončit
přípojky, odlehčovací komory, terénní úpravy a opravy
povrchu místních komunikací.
 Zateplení zdravotního střediska je rovněž u konce,
zbývá dodělat omítky na chodbě, podlahová krytina v
čekárně zubní ambulance a na chodbě k praktickému
lékaři.
 Rekonstrukce ul. Za Mlýnem pokračuje dle
harmonogramu, je dokončena sanace pláně, proběhly
zátěžové zkoušky, nebylo shledáno žádných
nedostatků. Dále bude následovat výstavba dalších
konstrukčních vrstev a pokládání obrub.
 V termínu od 6. 6. - 10. 6. bude probíhat pokládka
asfaltobetonu na místní komunikaci za železničním
přejezdem u Hubáčkového. Při těchto pracích bude
částečně omezena doprava. Z těchto důvodů Vás
žádám o pochopení a trpělivost.
Závěrem mi dovolte popřát Vám mnoho slunných dnů
a hezkou dovolenou.
Jaromír Kunc, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice ze dne 26. května 2015 v zasedací
místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Zborovice

Červen 2016

 závěrečný účet za rok 2015
 roční účetní závěrku za rok 2015
 výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši
7.375.002,11 Kč
 výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2015
 zprávu předsedy kontrolního výboru.
 výsadbu 11,5 tis. sazenic buku lesního v lese Debři
firmou Wedas Line, s.r.o., Antonínova 4466, Zlín
za cenu 136.730 Kč vč. DPH.
 zpracování projektové dokumentace na odstranění
stavby č.p. 5 a 13 na ul. Hlavní Zborovice
Ing. Slavomírem Černým za 40.460,- Kč.
 opravu 5 obecních studní firmou SÚS Kroměřížska s.r.o.
za 45.726,- Kč.
 Program rozvoje obce Zborovice na období 2015-2022.
 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 31. 10. 2009
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 2. 2013.
 Dotaci z Operačního programu životního prostředí ČR
na Dům seniorů – nepředvídatelné navýšení výdajů
ve výši 165.092,48 Kč.
 odprodej bytové jednotky č. 3 v domě č.p. 229 na ul.
Sokolské Zborovice paní Věře Paternové Sokolská 229
Zborovice za 239.975 Kč. Náklady spojené s odkupem
hradí kupující.
 poskytnutí dotace Sociálním službám města Kroměříže
p.o., Riegrovo nám. 159, Kroměříž ve výši 36.000 Kč na
služby poskytované 12ti bývalým občanům Zborovic
a Medlova.
 poskytnutí dotace COOP družstvu HB na provozní
náklady a snížení ekonomické ztrátovosti prodejny
v Medlově ve výši 20.000 Kč pro rok 2016.
 instalaci klimatizace do obchodu se smíšeným zbožím
Hlavní 7, Zborovice nájemci panu Dinh Quang Binh.

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
 pronájem pozemků 1738, 1739, 1731,1733, 1735
a 1740 v k.ú. Zborovice v majetku obce o celkové
výměře 8.121 m² za cenu 2.436 Kč ročně p. Jiřímu
Šťastníkovi ul. Za Nádražím 278, Zborovice.
 smlouvu č. 1040010898/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi E.ON Distribuce a.s.
F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice a Obcí
Zborovice, Hlavní 7 Zborovice na přeložku vedení NN
na pozemku p.č. 449 v k.ú. Zborovice
 Mateřské škole Zborovice příspěvková organizace
Sokolská 352 Zborovice výjimku z počtu žáků
a to navýšení na počet 28 dětí na třídu.
 Mateřské škole Zborovice příspěvková organizace
Sokolská 352 Zborovice přerušení provozu v době
hlavních prázdnin v termínu od 18. 7. 2016 do
28. 8. 2016.
 Základní škole Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, Sokolská 211, Zborovice přerušení činnosti
školní jídelny v době hlavních prázdnin v termínu od
18. 7. 2016 do 21. 8. 2016.
 Základní škole Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, Sokolská 211, Zborovice přerušení činnosti
školní družiny v termínu od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016.
 rozpočtové opatření č. 1 finanční dar f. Bela Solar s.r.o.
Brno ve výši 10.000 Kč.
 rozpočtové opatření č. 2 dotace z Ú.P. příjem
41.903 Kč.
Zastupitelstvo obce neschvaluje vyhrazení dvou
parkovacích míst před domem č.p. 43 na ul. Hlavní pro
zbudování restaurační zahrádky f. AIR Comfort s.r.o.
Zborovice Hlavní 443.

Jaro, jaro přiletělo
a s ním i jarní tradice a zvyky, které se v naší mateřské
škole snažíme udržovat. Vynesli jsme „Morenu“ ze vsi,
abychom zahnaly zimu a její neduhy, vrátili se s létéčkem
– větvičkou symbolizující nástup dalšího ročního období.
Básněmi, písněmi, tanečky a především, „Zlatým klíčem“
jsme odemkli studánku Hejtmanku a připomněli jsme
si i její pověst od Bohumila Řezníčka.
Na velikonoční svátky se vždy těší nejen děti, ale také
dospělí, což jsme zjistili při odpoledních velikonočních
dílnách v mateřské škole. Dětmi a rodiči vyrobení ptáčci,
piškotová kuřátka, slepičky, kraslice a kytičky zdobí
interiéry naší školy.

Sportovně ekologickým odpolednem v místním parku
jsme s rodiči a dětmi dne 22. dubna 2016 od 16 hod
oslavili Den Země.
Výchovně vzdělávací práci nám přijeli zpestřit
příslušníci POLICIE s ukázkou své výstroje a vozidel.
Vysvětlili dětem, že hlavním cílem jejich práce
je POMÁHAT A CHRÁNIT.

Pravidelnými návštěvami hudebně dramatických
a divadelních představení děti poznávají oblast
kulturního světa. Také 30. duben – Den osvobození
Zborovic není dětem neznámý.
A na co se těšíme?
Den dětí 1. 6. 2016
Společné fotografování 8. 6. 20116
Rozloučení s předškoláky 29. 6. 2016
Zábavné odpoledne s rodiči
Připravované exkurze
a pak „Hurá na prázdniny“
Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům, za jejich
zájem a spolupráci s mateřskou školou a společně prožité
chvíle se svými dětmi a také všem zaměstnancům
Mateřské školy Zborovice, kteří neváhají svůj volný čas
věnovat těmto aktivitám. Jako ředitelka mateřské školy
jsem ráda, že naše pedagogické pracovnice pochopily,
že naše činnost není povolání, ale poslání.
-HAK-

Výlet MŠ
Na letošní školní výlet mateřské školy jsme se s dětmi
vypravili do STARÉHO MĚSTA u Uherského Hradiště.
V KOVO ZOO na nás čekalo velmi milé překvapení
v podobě výchovně vzdělávacího programu a vlastní
dětská tvořivá práce. Největším zážitkem byla nejen jízda
vláčkem „Stelinkou“ po celém areálu, ale především
kovová zvířata. Na vlastní oči děti viděly, co ze starého
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železa lze vytvořit. Chce to však fantazii, um a tvořivost.
Odpolední zastávka na našem putování byla v ekocentru
„ Živá voda Modrá“. S výrobky, suvenýry, novými zážitky
a dojmy jsme se v odpoledních hodinách vraceli zpět
do naší vesnice Zborovice.

TIP: Nebyli jste ještě v KOVOZOO? Určitě
si uskutečněte výlet do Starého Města na místo bývalého
cukrovaru. Stojí to za to. Možná tam právě uvidíte svůj
starý počítač, myš, buben z pračky, řetězy z motocyklů…
Stoprocentně budete nadšeni jako my.
Fotografie
můžete
shlédnout
na
www.ms-zborovice.cz
-HAK-

Dění ve škole
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
V průběhu celého školního roku se koná spousta
soutěží různého typu. Naši žáci nezahálí a těchto soutěží
se zúčastňují. Po úspěších ve školních kolech, postupují
do okresních, regionálních, či dokonce krajských kol.
V únoru se žákyně IX. třídy Ingrid Hamada a Michaela
Vargová zúčastnily okresního kola Olympiády v českém
jazyce, které se uskutečnilo na Gymnáziu v Kroměříži.
I když se dívky neumístily na medailových pozicích, snaha
a dny příprav se rozhodně cení.
V březnu jsme se objevili v regionálním kole soutěže
v recitaci s názvem „Svátek poezie“, která se konala
v Kroměříži v Domě kultury. I. třídu reprezentovali Lenka
Dostálová a Martin Vrána, II. třídu Lilian Vránová, Eliška
Suchánková a Aneta Petříčková, V. třídu Zuzana Konečná,
Sára Krejčířová a Tomáš Indrák, VI. třídu Pavla Jakšová
a Alena Šelepská, VII. třídu Veronika Bolfová, VIII. třídu
Anna Dostálová a Vojtěch Adámek, IX. třídu Michaela
Vargová. Z výše jmenovaných si ve své kategorii
vybojovala 3. místo Lenka Dostálová z I. třídy. Všichni

ostatní ovšem také předvedli opravdu hezké výkony
a pro jednotlivé poroty bylo velmi těžké vybrat
ty nejlepší.
V naší škole najdeme i „malé“ spisovatele. Např.
v soutěži vyhlášené Knihovnou Kroměřížska „Kroměřížská
litera“ získala 2. místo Alena Šelepská ze VI. třídy a její
práce byla oceněna i v krajském kole. V republikové
literární soutěži „O pardubický pramínek“ získala čestné
uznání Žofie Neckařová ze IV. třídy, v soutěži „Můj
oblíbený hrdina“ pak 3. místo Petr Badanko ze IV. třídy.
V soutěži vyhlášené Krajskou knihovnou v Pardubicích
„Kde končí svět?, Jak je to s králem?“ získali diplom
Aneta Klučková, Veronika Kristová, Žofie Neckařová, Petr
Němec, Václav Niedermertl a Jakub Husovský, všichni
ze IV. třídy, a opět také Alena Šelepská ze VI. třídy.
Nezahálíme ani v oblasti hudby. Zde se svými výkony
v oblastním kole pěvecké soutěže „O hanackyho kohóta“
zazářily Anna Dostálová a Ellen Cherynová z VIII. třídy.
Anna získala 3. místo ve zpěvu jednotlivců, Ellen
ve stejné kategorii dosáhla na příčku nejvyšší. Společně
pak ještě získaly 3. místo v kategorii duetů. Tyto úspěchy
dostaly dívky až do krajského kola, kde sice již neskončily
na medailových pozicích, neboť konkurence je veliká, ale
už jen účast v krajském kole si zaslouží velkou pochvalu.
Dívky následně vystupovaly na Hanáckém náměstí
v Kroměříži v rámci oslav Hanáckého dne. Zde si Ellen
zazpívala několik písní za doprovodu cimbálové muziky
Dubina.

Nelze opomenout ani úspěchy našich žáků
ve výtvarných a rukodělných soutěžích, do kterých
se zapojuje spousta žáků, ale není možné je všechny
jmenovat. Za zmínku však rozhodně stojí úspěchy Aleny
Šelepské ze VI. třídy v republikových soutěžích. V soutěži
„Dream Car Art Conest 2016“ obdržela 3. místo a její
práce postoupila do mezinárodního kola v Japonsku,
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v republikové soutěži „Jsem motýl nebo pták?“ pak
obsadila 2. místo. V téže soutěži byl oceněn zvláštním
uznáním Jakub Husovský ze IV. třídy a čestným uznáním
Karolína Majdová ze IV. třídy. V soutěži s názvem „Můj
oblíbený hrdina“ získala čestné uznání Ema Neckařová
ze III. třídy.
Jednou z posledních soutěží byla „Dopravní soutěž
mladých cyklistů“, která se konala 19. května v Kroměříži
a v níž nás reprezentovalo družstvo mladších žáků
ve složení Ester Hančlová a Simona Čiefová z V. tř., Petr
Badanko a Petr Němec ze IV. tř., a družstvo starších žáků
- Čeněk Bolf a David Dřímal z IX. tř., Veronika Bolfová
a Marie Badanková ze VII. tř.
Žáci ve Zborovicích tedy dokáží uspět i v konkurenci
jiných škol. Za těmito úspěchy stojí nejen talent a píle
daných žáků, ale v mnoho případech i úsilí pedagogů,
kteří je na tyto soutěže připravují, za což jim zcela jistě
patří dík. Za podporu děkujeme také rodičům našich
žáků, neboť i oni jsou důležitým článkem při přípravě
žáků na různé typy soutěží. Dětem přejeme mnoho štěstí
při účasti v dalších soutěžích a myslete na léty ověřené:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“
Mgr. Lenka Beranová, ZŠ Zborovice

TĚŠÍME SE NA PRVŇÁČKY
I když nás teprve čekají letní prázdniny, už se všichni
začínáme těšit na nové prvňáčky. V únoru proběhl zápis
do 1. třídy, kterého se zúčastnilo 20 dětí. Čtyři z nich už
přišly podruhé (po jednoletém odkladu), 16 dětí prošlo
zápisem poprvé, z nich pouze 8 nastoupí do první třídy.
Rodiče osmi dětí využili možnosti odkladu školní
docházky. Do I. třídy tak v dalším školním roce nastoupí
celkem 12 žáčků. Paní učitelka bude mít na děti spoustu
času a může se jim maximálně a individuálně věnovat.
Co čeká budoucí prvňáčky?
Těší se na ně nová paní
učitelka
Iva
Badanková
s nejenom tradiční a hravou
výukou,
ale
i
práce
v počítačové
učebně
s interaktivní tabulí. Žáčci
mohou
využít
pestrou
nabídku kroužků (pohybové
hry, angličtina, logopedický
a výtvarný kroužek, přípravný
sbor). Již v první třídě chceme
zahájit přípravnou výuku
plavání.

Vzhledem k vysokému počtu odkladů chystáme
v novém školním roce přípravu dětí k zápisu.
Na setkáních za účasti rodičů si děti vyzkouší, jaké
to bude v I. třídě a také rodiče se dozvědí další důležité
informace o průběhu zápisu. Budou mít možnost vidět
práci svých dětí – správné držení tužky, uvolňovací cviky,
nácvik jemné motoriky apod. Možná někteří rodiče i děti
mají obavy z nového prostředí a školních povinností.
Není se čeho bát. Dětem se snažíme zpříjemnit nejenom
první krůčky ve škole, ale i další školní léta.
Učitelky 1. stupně

MÁJOVÝ KONCERT ZBOROVÁČKU NA ROZLOUČENOU
V neděli 15. května se příznivci školy a hudby sešli
na májovém koncertě školního sboru Zborováček.
Tentokrát naposled pod vedením sbormistra Jiřího
Jablunky. Toto slavnostní hudební setkání ukončilo
desetiletou práci a působení sbormistra J. Jablunky
na naší základní škole.
V prvé části koncertu děti zazpívaly cyklus písní Živá
voda a Něco pro uši. Pak následovaly písně z pohádek.
Svým vystoupením přispěl přípravný sbor Jablíčka
písničkami pro maminky.
V závěrečné části se sbormistr postupně loučil
se všemi, kteří se sborem během deseti let
spolupracovali. Vzpomněl na své pěvecké začátky
v kostele a poděkoval panu Prachařovi, který jej kromě
rodiny přivedl na myšlenku o své budoucí profesi.
Poděkoval svým bývalým kolegyním (M. Shromáždilové,
M Hanákové, V. Jáchimové) a nezapomněl také na své
pěvecké děti i manželku, která jej na koncertech
doprovázela.
Na závěr koncertu vyzval z publika i své bývalé
zpěváky, aby sbor svým zpěvem podpořili a zároveň
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se také rozloučili. Překvapení na něj čekalo na úplném
konci, kdy mu dvě písně zazpívaly děti - jednu jako
blahopřání a druhou jeho oblíbenou „Spinkej“ jako
dárek. Po skončení programu si všichni mohli
prohlédnout zdařilou prezentaci deseti let Zborováčku
v hlavním sále Sokolovny.
Můžeme si jen přát, aby sbor zpíval a fungoval
i nadále pod vedením jiného sbormistra.
H. Krejčířová

Novinky v pionýru
Český den proti rakovině 2016
Ve středu 11. května jste i v ulicích
Zborovic a Medlova mohli potkávat pionýry
– prodejce žlutých kytiček. Určitě si
za zajištění sbírky zaslouží pochvalu všichni
letošní sběrači – Zuzka, Nikča, Verča, Kačka,
Honza, Čenda, Davča, Domča a Míša. Letošní sbírka
pořádaná Ligou proti rakovině, se kterou pionýři již
mnoho let spolupracují, byla zaměřena na „rakovinu prsu
u žen i mužů“. Chtěli bychom i touto cestou poděkovat
všem občanům, kteří nabízenou kytičku s úsměvem
kupovali, zastavovali naše prodejce … od nejmenších
až po nejstarší přispěvatele. V letošním roce se podařilo
vybrat a na konto Ligy proti rakovině odeslat částku ve
výši 9 967 korun. Všem Vám patří upřímné poděkování!

Pozvánka na letní tábor
I v letošním roce pořádá místní pionýrská skupina
letní pionýrský tábor v Rajnochovicích, na Vojtkově
louce. Máte-li zájem o umístění Vašeho dítěte na táboře
v termínu 30. 7. – 6. 8. 2016, prosím, neprodleně
se ozvěte paní Sakařové nebo panu Sakařovi. Je již
skutečně nejvyšší čas k případnému zajištění účasti dítěte
na této letní aktivitě.
-lk-

Co s časem...
Červen je měsícem, kdy děti děkuji za všechny, kteří
jim pomohli stát se moudřejšími a lepšími. Konec
školního roku je takovým dobrým časem jak pro děti, tak
i pro učitele. Umějte poděkovat učitelům, obyčejným
„děkuji“. To oni dětem ukázali nové prostory a místa,
které se jim postupně otvírala.
Červen je časem, kdy se několik rodin bude
rozhodovat o společných prázdninách. Každý potřebuje
průvodce, zvláště po neznámem lese, v cizím státu,
v novém prostředí: aby se podívali na krásu přírody,
památky, muzea, nebo si prostě odpočinuli. Možností,
jaké svět nabízí, jsou obrovské. Avšak nenechejme
se zavést na špatnou cestu, nedělejme falešné kroky,
které by nás mohly svést z cesty.
Školní rok je pro rodiče a děti zajetým schématem.
Ráno každý chce stihnout školu a mnozí rodiče cestu do
své práce. Odpolední čas často je naznačený různými
událostmi, který je ne vždy trávený společně. Proto doba
prázdnin je dobrým časem pro společné setkání, zábavu,
povídaní.
Zároveň ale není od věci volný čas, prázdniny, čas
odpočinku, svěřit pod Boží ochranu. Jednou Ježíš řekl
pracujícím, aby si odpočinuli. Slova jsou jakoby výzvou
pro nás všechny, zároveň školáků, učitelů, rodičů
a každého z nás, kteří nesli cely onu bagáž, která
se jmenuje škola.
Čas celého léta je také příležitostí odpočinku na jedné
straně, ale také časem navázání, či obnovení vztahu
s Bohem. Dobře to řek Ježíš, který ukázal na odpočinek,
jako obnovení síly a umocnění ducha. Proto každému
z vás, na svůj způsob, dobře slouží voda, slunce, vzduch,
lesy, hory a všechno, co je dílem Stvořitele. Avšak
plánujte odpočinek tak, abyste nezapomněli na Boha,
který nejenom v přírodě, ale čeká nás ve svátostech
v kostele a u každé Mše Svaté. Pamatujte o účastí
na nedělní Mši Svaté. Kostely i o prázdninách bývají
otevřeny. Buďme otevření, dobrotiví a radostní.
Pamatujme na setkání mladých lidí z celého světa,
kteří se chtějí setkat a něco společně prožít od 20. do 25.
července 2016 – to jsou Dny v diecézi. Od 25. do 31.
července 2016 – Světové dny mládeže v Krakově.
Především je to setkání z nástupcem sv. Petra, Jeho
Svátosti Papežem Františkem. Pokud nemůžeme
se zúčastnit bezprostředně, tak aspoň modlitbou
a s pomocí přímých přenosů. Prosme za mladé, za celou
organizaci těchto dnů za Svatého Otce.
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Dnes už zvu na společné oslavy a slavnosti, které
budou probíhat hlavně v srpnu a jsou spojeny s naší
farností. První to je slavnost obce Troubky 735 let
a Zdislavice 667 let od první zmínky. Slavnost bude 13.
srpna, tj. sobota. V ten den i hasiči děkují za 120 let
od založení SDH Troubky a u této příležitosti chtějí
požehnat nový prapor s krásnou známou větou „Bohu
ku cti a bližnímu ku pomoci“, vepsanou k postavě
sv. Floriána. Ten den je též zvláštní i tím, že na území naší
farnosti je pozvaný pomocný olomoucký biskup Mons.
Josef Hrdlička, který bude sloužit Mši Svatou ve 14:30
hod. Srdečně zvu na oslavy do Troubek.
Další slavnosti budou v Medlově a ve Zborovicích.
Tradičně
spojené
s
patronem
farnosti
se sv. Bartolomějem. V neděli 21. srpna budou „malé
hody“ ze slavnostní Mší Svatou v 9.00 hod. v Medlově
u kaple. O týden později, tj. v neděli 28. srpna bude
Hodová Mše Svatá v 8.30 hod. ve farním kostele
sv. Bartoloměje ve Zborovicích.
To jsou pouze některé nabídky a myšlenky na letní
čas. S Boží pomocí je můžete krásně prožívat a s odvahou
vstupovat do každého dne. K tomu všem žehná
a v modlitbě pamatuje
x. Mariusz Karkoszka, administrátor

Terapeutická dílna
DZP Zborovice zahajuje provoz tréninkové
terapeutické dílny
Od 1. 4. 2016 je v areálu Základní školy ve Zborovicích
nově zřízena kreativní a textilní dílna, jejímž
provozovatelem je Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zborovice a do jejíž činnosti jsou zapojeni
uživatelé domova. V rámci vzájemné integrace mezi
uživateli domova a žáky základní školy, je díky fungování
dílen umožněno přátelské setkávání či spolupráce
se žáky, učiteli, jejich rodiči a samozřejmě se všemi
občany Zborovic a okolí.

Garanti dílen jsou Jana Andrýsková a Lenka Měrková,
které se těší na spolupráci.

KDE NÁS NAJDETE: v zadní budově v areálu Základní
školy ve Zborovicích
PROVOZ DÍLEN: pondělí až pátek od 8:30 hod.
do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod.
PRODEJ VÝROBKŮ PRO VEŘEJNOST: v pracovní dny
od 9:00 do 10:00 a od 13:00 do 14:00 hodin, případně
dle domluvy, mobil: 00420 731 401 129.
CO JE NAŠIM CÍLEM:
 Naplňovat základní potřeby člověka za pomocí tvůrčí
a kreativní činnosti, podporovat uživatele v rozvíjení
vlastní vůle, vlastního rozhodování v základních
oblastech.
 Při tvoření budeme vycházet z přirozeného koloběhu
ročních období, tradic, zvyků, poznávání krás přírody
a světa kolem nás.
 Navazování nových kontaktů, posílení komunity,
zapojování do společenského života obce.
Dagmar Klučková, vedoucí DZP Zborovice

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Týden po velikonočních svátcích náš sbor
ve spolupráci s Obecním úřadem uskutečnili 3. ročník
turnaje ve stolním tenise „O starostovo malované
vajíčko“ na sokolovně ve Zborovicích, tohoto turnaje
se zúčastnilo 24 závodníků včetně 3 žen. V měsíci dubnu
jsme provedli sběr železného šrotu v celé obci, koncem
měsíce stavění Máje. Na začátku května jsme
se zúčastnili mše za sv. Floriána ve Zborovicích, v tomto
měsíci se soutěžní družstva mužů, žen a družstvo
mladých hasičů se zúčastnili soutěží v požárním sportu,
ke konci května jsme provedli kácení Máje, naši členové
se zúčastnili slavnosti Božího těla ve Zborovicích.
Zástupci našeho sboru se zúčastní oslav, 24. června 140.
výročí založení SDH Zdounky, 2. července 120. výročí
založení SDH Litenčice, 12. srpna 70. výročí založení
Domova pro osoby se zdravotním postižením
ve Zborovicích a 13. srpna 120. výročí založení SDH
Troubky spojená se sjezdem rodáků. V letošním roce náš
hasičský sbor pořádá soutěže v požárním sportu,
9. července „Memoriál Martina Horáka a Josefa
Pospíšila“, 3. září „O pohár starosty sboru v noční soutěži
mladých hasičů“ na hřišti TJ Pilana ve Zborovicích
a 1. října „Branný závod mladých hasičů v okolí chaty
U Zajíčka“. V pátek 26. srpna na Zborovské hody
pořádáme tradiční utkání v kopané hasiči-myslivci, ve
večerních hodinách hodovou zábavu s muzikou Trio-Bene
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na sokolovně ve Zborovicích, 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 Zdounky-Zborovice a také v okrese.

Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Doposud plánované akce, o nichž jsme Vás průběžně
informovali, se zdárně uskutečnily. Velmi vydařenou akcí
byla soutěž O pohár starosty obce. Vyšlo počasí
a soutěže se zúčastnilo 17 družstev mužů a 5 družstev
žen. Poháry za první místa si odvezla družstva
ze Zahnašovic (ženy) a z Pavlova 29. května 2016 jsme
se podíleli na organizaci slavnosti Božího těla. V měsících
červen, červenec a srpen se budeme především účastnit
soutěží pořádaných v našem okolí.
V neděli 21. srpna 2016 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. O týden později pořádáme soutěž
O Medlovského žabáka. Doufáme v přízeň počasí
a srdečně Vás na obě akce zveme.
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

Šachisté ukončili sezonu 2015/2016
V tomto ročníku hrálo již 14. rokem mužstvo ŠO TJ
Zborovice A Krajskou soutěž – západ a mužstvo ŠO TJ
Zborovice B Regionální přebor okresu Kroměříž dvanáctý
rok. Mužstvo A skončilo na pěkném 5. místě se ziskem
16 bodů. Ani naše béčko neudělalo v Regionálním
přeboru ostudu. Oproti minulému ročníku získalo
o 2 body víc a se 13 body skončilo v konečném účtování
na 8. místě.
Krajskou soutěž odehrálo A-čko v této sestavě. Roman
Sas, Mojmír Prachař, Petr Krejčí, Miroslav Nezdařil, Karel
Foltýn, Jiří Indrák, David Prachař. Výraznou pomocí bylo
i hostování tří hráčů: Pavel Petržela (Holešov), Jaroslav
Šašek (Pravčice) a Vincenc Žalčík (Litenčice). Nejvíce bodů
získal Petr Krejčí 7,5 z 9 zápasů. Výborně hrál na první
šachovnici Roman Sas, který proti velmi silným soupeřům
vybojoval 50% a svým výkonem překonal hranici 1900
elo bodů. Jako každým rokem byla cenná pomoc i hráčů
z B-čka Vlastimila a Radomíra Nezdařilových.
V Regionálním přeboru po skvělém startu a zisku
9 bodů se to trochu zadrhlo, ale i tak 8. místo je v kvalitní
konkurenci okresních mužstev velmi hezké. Pravidelně
nastupovali Miroslav Nezdařil, David Prachař, Jaromír
Kucián, Jiří Indrák, Roman Šebestík, Vlastinil Nezdařil,
Radomír Nezdařil. Na hostování hráli a získávali body
Karel Štencel a Honza Polišenský oba ze Slavie Kroměříž.
Nejvýraznější postavou týmu byl kapitán Vlastimil
Nezdařil, který získal pro mužstvo 7,5 bodu z 11 partií.

Mužstvo B-čka se připravuje na zápas v domácím prostředí
proti ŠK Holešovu B ve kterém jsme zvítězily 4,5 : 3,5

V nadcházejícím období čeká naše hráče bleskový
turnaj Chaloupka Open 11. června ve Zdounkách
a Krajský přebor v bleskovém šachu družstev v Boršicích
dne 18. září 2016. Nový ročník 2016/2017 bude zahájen
v říjnu tohoto roku.
Mojmír Prachař
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Aktivity KČT
Členové odboru a jejich příznivci nadále pokračují
ve výšlapech po krásných moravských a českých
pohořích.
V měsíci dubnu jsme prošli část Beskyd ze Zašové přes
Velkou Lhotu a Bystřičku do Valašského Meziříčí; Bílé
Karpaty z Bojkovic přes Lokov a Žítkovou do Starého
Hrozenkova; zúčastnili jsme se 29. ročníku „Morkovského
véšlapu“. Začátkem května jsme uskutečnili čtyřdenní
zájezd do Jizerských a Lužických hor – počasí nám přálo,
celé tyto dny nám svítilo sluníčko, moc jsme si užili
zvolených tras a dozvěděli se i něco nového. O tomto
zájezdě napsal hezký článek do novin p. Kovář.
Máme naplánováno:
 28. května – 40. ročník „Putování za Loštickým
tvarůžkem“
 11. června – Medvědí soutěska ve Štýrské pahorkatině,
Rakousko
 9. července – Nízký Jeseník-Údolím Bystřice
 10. září – Koryčanská pouť
Jak se říká „Kdo chce, vždy si najde čas podívat
se do přírody a hor“.
L. Burešová

Upozornění
Obecní úřad ve Zborovicích na základě četných
stížností občanů upozorňuje majitele psů, kteří při
denních procházkách vědomě znečišťují jak prostranství
před rodinnými domy, tak veřejná prostranství obce, aby
odklízeli psí exkrementy.
Mnozí neberou ohled na ostatní občany
a nerespektují skutečnost, že mít obec čistou
a upravenou, by mělo být zájmem všech občanů v obci.
Zastupitelstvo obce Zborovice

Kalendář akcí
Červen
St 1. 6. MŠ – Den dětí
So 11. 6. ŠO – Chaloupka Open
So 11. 6. KČT – Medvědí soutěsky, Rakousko
St 29. 6. MŠ – Rozloučení s předškoláky
Čt 30. 6. ŠKK – Hurá na prázdniny

Červenec
So 9. 7. SDH Zborovice – Memoriál M. Horáka aj.
Pospíšila
So 9. 7. KČT – Nízký Jeseník

Srpnen

Vzpomínka
Dne 27. 3. 2016 zemřel v Moravci na Vysočině ve věku
91 let Mons. Josef Valerián. Narodil se ve Zborovicích
15. 4. 1925. Rodina bydlela v Kroměříži. Po vysvěcení
na kněze se ve zdejším kostele konaly slavné primice.
Jako farář sloužil v Ořechově u Velkého Meziříčí, Tišnově
a dalších místech. Posledních 40 roků byl farářem
v Moravci, při tom měl na starosti i farnost Strážek
a nakonec byl správcem celého děkanátu. V padesátých
a šedesátých letech byl dvakrát vězněn a 4 roky měl
dokonce zákaz kněžského povolání. Finanční náhradu,
kterou za věznění dostal, věnoval na opravu kostelů
v Moravci a Strážku. Jeho pohřeb se konal za velké účasti
kněží i věřících v Moravci 2. dubna 2016.
Čest jeho památce.

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

Pá 26. 8. Fotbal Hasiči – Myslivci
Pá 26. 8. SDH Zborovice – Hodová zábava
Ne 28. 8. ŠKK – Hodový koncert (Boršičanka)

Září
So 3. 9. SDH Zborovice – O pohár starosty sboru
So 10. 9. KČT – Koryčanská pouť
Změna termínů vyhrazena
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