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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s děním v našich
obcích za uplynulé období.
Dne 29. 7. 2016 byla předána akce „Zborovice
kanalizace II. Etapa“, nyní probíhá připojování stavbou
dotčených nemovitostí. V nejbližší době bude provedeno
přepojení mateřské a základní školy přímo na ČOV.
Byla dokončena rekonstrukce ulice Za Mlýnem. Po
dohodě s firmou SÚS bude provedeno osetí pozemků
trávou po terénních úpravách. Nyní se pracuje na
administrativní přípravě pro kolaudaci.
V současné době se dokončuje propustek za
železničním přejezdem v ulici Lesní.
Koncem prázdnin proběhly v obou našich obcích
hody. Děkuji všem občanům, kteří se podíleli na přípravě
hodového programu, a kteří pomohli s úklidem před
svými domy.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pěkné babí léto,
zdraví a pohodu Vašim rodinám.
Jaromír Kunc, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice ze dne 18. srpna 2016 v zasedací
místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
zastupitelstva obce
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí
Zborovice a firmou SÚS Kroměřížska a.s., Kotojedy 56,
Kroměříž na méněpráce ve výši 127.276,-Kč na akci
„Rekonstrukce ulice Za Mlýnem“
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 navýšení vysoutěžené ceny na akci „Zborovice dostavba
kanalizace II. etapa“ dle změnového listu č. 1 o 17.641,Kč bez DPH
 výměnu 248 m obrub a přídlažby na ulici Hlavní za cenu
96.000,-Kč bez DPH firmou ČAK-CZ s.r.o., Obvodová
3656, 767 01 Kroměříž
 opravu parkovací lochy u hřiště, opravu kanalizační
vpusti na ulici Hlavní a chodníku na ulici Sportovní
firmou SÚS Kroměřížska a.s., Kotojedy 56, Kroměříž za
cenu 29.146,-Kč vč. DPH
 opravu křižovatky ul. Sportovní, Sokolské a Za Mlýnem
firmou SÚS Kroměřížska a.s., Kotojedy 56, Kroměříž za
cenu 135.424,14 Kč vč. DPH
 zbudování startovací plochy pro SDH na fotbalovém
hřišti firmou SÚS Kroměřížska a.s., Kotojedy 56,
Kroměříž za cenu 87.377,-Kč vč. DPH
 opravu prahů na osobním vozidle Fiat Ducato SDH
Zborovice za cenu 37.428,-Kč
 provedení vyžínky v Debři nové oplocenky 2 ha za cenu
18.150,-Kč vč. DPH firmou Wedas Line s.r.o.,
Antonínova 4466, Zlín
 výměnu řídicí jednotky na ČOV Zborovice za cenu
193.600,-Kč vč. DPH firmou WP cont s.r.o.,
Komenského 173, Židlochovice
 zakoupení nové motorové sekačky Starjet P4 za cenu
117.900,-Kč vč. DPH
 opravu schodiště v bytovém domě č.p. 207 na ulici
Sportovní firmou Zednictví Stanislav Kucián, Nětčice 97
za cenu 93.731,-Kč vč. DPH
 vyregulování otopné soustavy na zdravotním středisku
firmou Instalaterské práce, Jan Vacula, Osvoboditelů
69, Kroměříž za cenu 68.804,-Kč vč. DPH
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 výměnu podlahové krytiny v knihovně firmou Vacutec
Moravia, spol. s r.o. Kojetínská 3881/84, Kroměříž za
cenu 23.912,-Kč vč. DPH
 výměnu regálů v knihovně v počtu 35 ks firmou
Truhlářství Harásek René, Hlavní 29, Zborovice za cenu
108.656,-Kč vč. DPH
 instalaci 2 ks bezpečnostních zrcadel ve Zborovicích a
Medlově firmou Dopravní značení Mana s.r.o., Květná
1684, Holešov za cenu 10.500,-Kč za kus
 uzavření smlouvy č. 1030031728/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
434 v k.ú. Zborovice pro stavbu „Zborovice, Lesní,
Pečovatelský dům kabel NN“ mezi Obcí Zborovice,
Hlavní 37 a E.ON Distribuce a.s., F.A. Garstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice“
 rozpočtové opatření č. 3 – dotace na mzdy VPP z úřadu
práce - příjem 109.297,-Kč položka 4116, účelový znak
13013, výdej 109.297,-Kč paragraf 3639, položka 5011,
účelový znak 13013
 bere na vědomí nabídku České pošty a.s. na
provozování poštovních služeb smluvním partnerem
obci Zborovice - zatím bez konečného rozhodnutí.

všichni společně jsme si naše prázdninové dobrodružství
užili. (fotografie můžete vidět na našem Rajčeti).

Co nového v mateřské škole?
Během školních prázdnin došlo k úpravám a
estetickému vylepšení prostor naší školy. Na děti čekají
rozesmáté paní učitelky, provozní zaměstnanci,
vyzdobené a voňavé třídy, nové hry a hračky, zakoupené
především ze sponzorských dárků a darů. Také školní
zahrada byla dovybavena novými prvky.
V novém školním roce je nás ve školičce opět plno.
Také ŠVP je plný nových aktivit a tak se těšíme opět na
výbornou spolupráci s rodiči i s širokou veřejností, která
nás vždy podporuje.
A proto:
„Pojďte děti mezi nás,
budeme mít radost z Vás.
Budeme si zpívat, hrát,
společně svět poznávat.“
-HAK-

Prázdniny na táboře
I v letošním roce se začátkem srpna 30 dětí zúčastnilo
letního pionýrského tábora v Rajnochovicích. Tentokrát
se účastníci vydali na „cestu kolem světa“ – v průběhu
celotáborové hry si mohli vyzkoušet mnohé netradiční
činnosti, ale také činnosti, které jsou pro táborový pobyt
tradiční. Ani bouřky a liják táborníky nepřemohly a

Poděkování i touto cestou všem, kteří pomáhali s
přípravou, ale především starším kamarádům vedoucím, kteří s dětmi celý táborový pobyt prožili.
Těm, kteří ještě stále pochybují, že nejlepší špekáček je
opečený nad ohněm z vlastnoručně přineseného dříví,
nejkrásnější noc je v lese na jehličí pod oblohou plnou
hvězd a největší cenu má opravdové kamarádství,
doporučujeme jediné. Někdy to zkuste také, za rok se
můžete přidat!
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-lk-

Pionýři připravují
Začíná další školní rok a už teď se nám pomalu náš
pionýrský kalendář pěkně plní!
V září začínají pravidelné oddílové schůzky – každý
čtvrtek od 15 hodin se budeme společně setkávat, hrát
si, soutěžit, bavit se…
30. 9 – 2. 10. – Krajský sraz Pionýra (účast starších
členů oddílu)
7. – 9. 10. – Víkendovka pro mladší členy oddílu a
další kamarády
15. 10. – Folkový guláš (oblastní kolo soutěží Dětská
Porta a Melodie), akce pro všechny zájemce
září – listopad – průběžně zapojení do soutěží
Pionýrského sedmikvítku (literární, výtvarná, foto), akce
je určena pro všechny zájemce
listopad – Podzimní rukodělné hrátky – akce je určena
pro všechny zájemce
listopad – účast pionýrů na rozsvěcení vánočního
stromu ve Zborovicích
prosinec – Vánoční hrátky (pro mladší děti), Vánoční
víkendovka (pro starší členy oddílu)
-lk-

Aktivity hasičů

V červenci a srpnu se členové našeho sboru zúčastnili
oslav 120. výročí založení SDH Litenčice, SDH Troubky a
také oslav 70. výročí založení Domova pro osoby se
zdravotním postižením ve Zborovicích, spojené s
ukázkami hasičské techniky.
Na zborovické hody jsme zorganizovali hodové
přátelské utkání v kopané hasiči-myslivci, poté hodovou
zábavu v sálech Sokolovny, k tanci a poslechu hrála
hudební skupina „Trio-Bene“. V neděli na hodovém
koncertu Boršičanky jsme zajišťovali pro spoluobčany
posezení na zahradních lavicích.
V těchto měsících soutěžní družstvo mužů, žen,
starších pánů a mladých hasičů zúčastňovalo soutěží v
požárním sportu ve Zdislavicích, Litenčicích, Roštíně a
Nětčicích.
V měsíci září chystáme noční soutěž mladých hasičů
na hřišti TJ Pilana ve Zborovicích.
Na 1. října připravujeme ve spolupráci s Mysliveckým
spolkem Zborovice-Medlov branný závod mládeže v okolí
chaty U Zajíčka. Této soutěže se zúčastňují družstva z
celého okolí.
Dne 29. října pořádáme pro děti lampionový průvod
obcí Zborovice.
Družstva mladých hasičů se zúčastní dalších branných
závodů a soutěží pořádané okolními sbory a okresu.
Ke konci roku plánujeme tradiční Mikulášskou nadílku
a vánoční turnaj ve stolním tenise pro mládež v místní
Sokolovně.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
První červnovou neděli jsme se podíleli na organizaci
slavnosti Božího těla.
V měsících červen, červenec a srpen jsme se účastnili
soutěží pořádaných v našem okolí a ještě nějaké soutěže
nás čekají v září.

Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
V měsíci červnu se členové našeho sboru zúčastnili
oslav 140. výročí založení SDH Zdounky spojené s
ukázkami hasičské techniky.
Na začátku letních prázdnin sbor zajišťoval technickou
pomoc a ukázky hasičské techniky na akci „Hurá na
prázdniny“.
Na začátku července náš hasičský sbor zorganizoval
na hřišti T. J. Pilana Memoriál Martina Horáka a Josefa
Pospíšila v kategorii mužů, žen, starších pánů a mladých
hasičů.
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V neděli 21. srpna 2016 se v Medlově konaly Hody.
Jako vždy započaly již v sobotu večer Hodovou zábavou v
areálu TJ Medlov. K tanci i poslechu hrála skupina
Kasanova. I letos jsme kromě občerstvení zajistili soutěž
o ceny. Účast byla hojná, čemuž jistě napomohla teplá
letní noc. V neděli již počasí nebylo tolik příznivé, ale na
organizaci se nic nezměnilo. V 9 hodin se uskutečnila
tradiční slavnostní mše svatá u zdejší kaple. Hodové
dopoledne pokračovalo v areálu TJ Medlov koncertem
dechové kapely Zdounečanka.
O týden později, v sobotu 27. 8. 2016, jsme uspořádali
19. ročník soutěže O Medlovského žabáka. Jelikož soutěží
v tuto dobu přibývá, což se projevuje na úbytku počtu
zúčastněných družstev, byl tento ročník poslední. Na
prvních místech se umístili muži z Dětkovic a ženy ze
Sulimova.
Začátkem prosince se uskuteční tradiční Mikulášský
průvod (letos 2. 12. 2016).
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

zvěř. Provedli jsme opravu řady našich mysliveckých
zařízení a nashromáždili dostatečnou zásobu krmiva na
zimní období.
Závěrem bych pak chtěl poděkovat našemu členu,
panu Zdeňku Maňáskovi, který vybudoval u lesa novou
mysliveckou památku, kříž sv. Huberta, patrona všech
myslivců, za což mu patří velký dík. Současně věřím, že i
po letech, když půjdete kolem a zastavíte se zde ke chvíli
odpočinku, tak si vzpomenete, že toto zde vybudoval pan
Maňásek.
Pavel Boukal, předseda

Z činnosti Mysliveckého spolku
V květnu letošního roku proběhla střelecká soutěž
našeho spolku, kterou opět ovládl po výborném výkonu
pan Radomír Spáčil, druhý skončil pan Ing. Karel Boukal a
třetí pan Milan Boukal.
V červnu jsme pak pořádali již tradiční „Veřejný závod
ve střelbě na asfaltové terče“ pro střelce a kamarády z
našeho okolí. Závod probíhal na naší střelnici ve Zmolách,
kde střelci zápolili ve třech disciplínách, a to na vysoké
věži, loveckém kole a zajíci na průseku. Nejlépe ze všech
střílel pan Martin Nepraš, který soutěž vyhrál nástřelem
37 ze 40 možných terčů. Pro všechny účastníky závodu
byly přichystány hodnotné ceny a bohaté občerstvení
plné mysliveckých specialit. Je jen škoda, že si občané
našich obcí nenašli čas a nepřišli tuto akci podpořit ve
větším množství, když tento závod je velmi dobrou
ukázkou lovecké sportovní střelby a zacházení se zbraní
jak pro příznivce střelectví, tak pro širokou veřejnost. V
neposlední řadě jde o společenskou akci, která
prezentuje obě naše obce v širokém okolí.
Na zborovické hody jsme našim spoluobčanům
zpestřili program přátelským utkáním sehraným s
výběrem sboru dobrovolných hasičů.
Co se týče naší hlavní činnosti, kterou je především
výkon práva myslivosti v naší honitbě, tak se věnujeme
hlavně lovu srnčí zvěře, mufloní zvěře, lišek a divokých
prasat. Podstatnou část naší činnosti pak tvoří péče o

70. výročí poskytování sociálních služeb
V pátek 12. srpna 2016 proběhla v Domově pro osoby
se zdravotním postižením ve Zborovicích (dále jen
Domov) oslava 70. výročí poskytování sociálních služeb v
obci Zborovice.
Od roku 1946 zde působil domov důchodců, následně
od roku 1973 ústav sociální péče pro mentálně a tělesně
postižené klienty a v současné době je zde poskytována
sociální služba domova pro osoby se zdravotním
postižením pro ženy a muže od 27 let.
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Pracovníci i uživatelé Domova přivítali, že se
společného setkání zúčastnili i vzácní hosté: radní
Zlínského kraje paní Mgr. Taťána Valentová - Nersesjan;
místostarosta města Kroměříže PhDr. Pavel Motyčka,
Ph.D.; zástupce ředitele Sociálních služeb Uherského
Hradiště, p. o. Ing. Mgr. Jaroslav Kopper; ředitel
Sociálních služeb města Kroměříže Mgr. Ivo Vojtek;
starosta obce Zborovice pan Jaroslav Kunc a dále řada
představitelů, zástupců měst, obcí a poskytovatelů
dalších sociálních služeb ve Zlínském kraji.

vystoupení připravili sami zaměstnanci Domova a jejich
produkce měla veliký úspěch. V odpoledních hodinách k
tanci i k poslechu hrála dechová kapela Zdounečanka.
Zdarma bylo pro všechny zúčastněné zajištěno
nafukování balónků od firmy Degas, s. r. o. a různé druhy
kávy od firmy Delikomat. Dobrovolníci zajišťovali prodej
losů bohaté tomboly a prodávaly se také výrobky z
tréninkových terapeutických dílen uživatelů Domova.
Při příležitosti oslavy Domov představil nové
vícemístné vozidlo pro přepravu imobilních uživatelů,
spojených s poděkováním sponzorům, kteří na toto
vozidlo přispěli. Společné setkání skončilo ve večerních
hodinách a na všech účastnících byla vidět spokojenost.
Pracovníkům zařízení patří velké poděkování za
organizaci celé akce a již nyní se společně s uživateli
těšíme na další setkání u příležitosti dalšího výročí.
Dagmar Klučková, vedoucí DZP Zborovice

KČT o svých aktivitách

Oslava výročí byla otevřená rovněž široké veřejnosti –
pozvání přijali bývalí zaměstnanci Domova, zástupci
sponzorských firem, opatrovníci a rodinní příslušníci
uživatelů i občané Zborovic a okolí.

Akce proběhla v areálu parku zařízení, přičemž
součástí byl bohatý program: ukázka výcviku poníka
Šošona; ukázka poslušnosti a triky sibiřského husky Aily;
ukázka prvků v disciplíně Fresbee chodského psa Best
Boye; prohlídka hasičského vozidla SDH Zborovice;
vystoupení kouzelníka „mistra Šmeli“; taneční vystoupení
ve standardních a latinsko-amerických tancích páru
Denisy a Filipa. Vrcholem dopoledního programu bylo
taneční vystoupení skupiny „Boney M“, přičemž si

V období letních prázdnin si členové odboru a jejich
příznivci provádějí individuální turistiku s rodinami a
přáteli.
Již 28. srpna jedou 3 naši zástupci na ukončení
evropských pochodů v ČR – EURORANDO 2016 ve
znamení ENERGIE – a to do Koutů nad Desnou, kde si
mohou vybrat trasu a zúčastní se bohatého kulturního
programu.

Od září opět vyrážíme na jednodenní trasy a zájezd.
 10. září
Koryčanská pouť
 Kyjov, Čeložnice, Zavadila, Koryčany
 28. září – 1. října
Vysoké Tatry
 čtyřdenní zájezd
 8. října
Slovácko, Mutěnice
 „Putování slováckým vinohradem“
 28. října
12. výročí rozhledny Brdo
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 Zdounky, Milovice, Komínky, Bunč, Brdo, Roštín
 17. listopadu Křéby
 Morkovice, Uhřice, Křéby, Tištín, Nezamyslice
 10. prosince Tovačovsko
 Záříčí, U Hraběcí lávky, Troubecké jezero, Tovačov
 30. prosince Předsilvestrovský výstup na Brdo
 Prusinovka, Vlčák, Brdo, Roštín
L. Burešová

Činnost zahrádkářů ze Zborovic a Medlova
V jarních měsících, zejména v dubnu, většina
zahrádkářů pozorněji sledovala předpovědi počasí, zda
lze očekávat jarní mrazíky, které dovedou často v regionu
Zborovicka poničit úrodu ovocných stromů, včetně
ořechů v období květů. Obavy se do značné míry
naplnily, v období dvou dnů a to 20. 4. a 21. 4., kdy noční
mrazíky poklesly pod nulu ve výši 2m nad zemí a při zemi
klesly noční teploty k – 5°C, v některých místech regionu
s popraškem sněhu. Konec měsíce dubna byl rovněž v
noci mrazivý, zejména od 23. 4. do 30. 4. 2016. Dopad
těchto mrazíků jsme měli možnost poznat v následujících
dvou měsících a to květnu a červnu a v letních měsících
na třešních, meruňkách, broskvích, mirabelkách,
švestkách a na ořechách.
Vedle mrazivých nocí byl duben i květen chudobný na
déšť a potřebnou vláhu v zemi. Tyto výkyvy počasí
ovlivnily i naší činnost a práci zahrádkářů v první polovině
roku 2016.
V některých částech obou obcí se i přes nepříznivé
počasí urodilo menší množství ovoce, zejména jablek.
Ovoce je často napadeno hmyzem a i vlivem počasí
opadá, a proto doporučujeme přetrhávání plodů a
následné moštování pro nejvyšší zužitkování úrody.
Organizace zahrádkářů ze Zborovic a Medlova bude
od 28. 8. 2016 zajišťovat v moštárně ve Zborovicích
moštování ovoce a vaření povidel dle zájmu zahrádkářů a
občanů z obou obcí v těchto dnech:
v úterý a ve čtvrtek od 18 hod moštování
dle dohody vaření povidel
Další informace lze získat na:
Tel.: 573 369 168
Mobil: 603 308 486
Informujeme občany obou obcí o připravované
Oblastní výstavě ovoce, zeleniny a květin, která se
uskuteční na výstavišti FLORIA Kroměříž ve dnech čtvrtek
6. 10. – neděle 9. 10. 2016 denně od 9hod do 17hod v

prostorách haly A. Zveme zahrádkáře a občany naších
obcí k návštěvě této výstavy.
Výbor ZO ČZS Zborovice a Medlov

Zborovický bagr
V horkém letním počasí se konal v sobotu 30. 7. 2016
1. ročník volejbalového turnaje amatérských družstev
„ZBOROVICKÝ BAGR 2016“.
Na hřišti se představila smíšená družstva Zborovice A,
Zborovice B, Troubky-Zdislavice, Kojetín, Věžky,
Kroměříž, Kojetín ženy, Divoky, Sobělice a Zdounky.
Všechny týmy bojovaly v duchu fair play a hlavně v dobré
pohodě. K super náladě během celého turnaje pomohli
skvělí fanoušci a dobré občerstvení.
Třetí místo vybojovalo družstvo z Divok, druhé místo
družstvo Troubky-Zdislavice po velmi vyrovnaném boji s
vítězem turnaje družstvem z Kroměříže. Všech 10 týmů
bylo odměněno věcnými cenami, byla předána cena Miss
sympatie turnaje a cena pro nejstaršího hráče turnaje.
Kapitán vítězného družstva Kroměříže převzal putovní
pohár.
Velké poděkování patří všem hráčům, fanouškům,
sponzorům, starostovi obce Zborovice a pořadatelům.
Budeme se těšit na příští ročník 2017 a „Zborovický bagr“
se tak stane ve Zborovicích tradicí.
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Blahopřejeme
V období od září do prosince 2016 oslaví významné
životní jubileum tito spoluobčané:

Září:
Čepička V.
Kuchařová M.
Dolečková V.
Nezdařilová M.
Baier J.
Králíková M.
Mařáková T.
Hanák F.
Grőplová J.

Říjen:
Sedláková F.
Štenclová D.
Bartoš J.

Listopad:
Bajerová L.
Vybíralová Z.
Januš J.
Valenta B.
Kulíšková L.

Prosinec:
Boukal K.
Dostálová J.

Upozornění
Obecní úřad ve Zborovicích na základě četných
stížností občanů opakovaně 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
Září
So 3. 9. SDH Zborovice – Noční soutěž MH
So 10. 9. KČT – Koryčanská pouť
St 28. 9. – 1. 10. KČT – Vysoké tatry
Pá 30. 9. – 2. 10. Pionýři – Krajský sraz
Zuzana Plesníková
7/8

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov

Říjen
So 1. 10. SDH Zborovice – Branný závod
Pá 7. - 9. 10. Pionýři – Víkendovka pro mladší členy
So 8. 10. KČT – Putování slováckým vinohradem
Pá 14. 10. MŠ – Zvířátka jdou do školy
So 15. 10. Pionýři – Folkový guláš
So 22. 10. ŠKK – Divadelní představení Polib Tetičku
Pá 28. 10. KČT – 12. Výročí rozhledny Brdo
So 29. 10. SDH Zborovice – Lampionový průvod
Po 31. 10. MŠ – Halloween v MŠ

Listopad
Čt 17. 11. KČT – Kříby
ČT 24. 11. MŠ – Advent v MŠ

Prosinec
SDH Zborovice – Mikuláš
Pá 2. 12. SDH Medlov – Mikuláš
Po 5. 12. MŠ – Jak vodníček vyzrál na čerta
Čt 8. 12. MŠ – S čerty nejsou žerty (tvořivá dílna)
So 10. 12. KČT – Tovačovsko
Změna termínů vyhrazena
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