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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál klidný advent, krásné
prožití svátků vánočních a hodně zdraví, rodinné
i pracovní pohody v nastávajícím roce.
Ani v uplynulém období se nezahálelo. Úspěšnou
kolaudací byla dne 18. října zakončena akce „Zborovice
dostavba kanalizace II. Etapa“.
V místní knihovně ve Zborovicích byla vyměněna
podlahová krytina a regály na knihy.
V současné době probíhá demolice bytových domů
č. p. 5 a 13. Demoliční práce provádí firma Resta s.r.o.
Zastupitelstvo obce pracuje na plánu akcí a rozpočtu
na příští rok.
Jaromír Kunc, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice ze dne 6. října 2016 v zasedací místnosti
OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení
z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Zborovice po projednání
schvaluje uzavření akcionářské dohody mezi městem
Kroměříž, městem Morkovice-Slížany, obcí Dřínov a obcí
Zborovice, podle předložené zprávy a pověřuje starostu
obce k podpisu akcionářské dohody.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 zprávu předsedy finančního výboru
 rozhodnutí, že obec Zborovice nebude nabídku České
pošty na provozování poštovních služeb formou
projektu Pošta partner akceptovat
 instalaci bočních akustických závěsů a výměnu bočních
a zadních výkrytů na jevišti v sokolovně firmou Stardom

Company s.r.o., Mučednická 945/3, 616 00 Bro za cenu
194.999,35Kč vč. DPH
 pořízení
slavnostního
hasičského
praporu
s příslušenstvím pro SDH Zborovice firmou ALERION
s.r.o., Chaloupkova 1, Brno za cenu 79.794,-Kč vč. DPH
 nákup 4ks hasičských přileb Gallet F1 včetně LED
svítilen za cenu 45.378,-Kč vč. DPH
 nákup bezpečnostního systému SAFY pro Mateřskou
školu Zborovice od firmy COMFIS s.r.o., Buchlovice,
Hradišťská 857 za cenu 65.420,-Kč vč. DPH
 přerušení činnosti školní jídelny v době školních
prázdnin ve školním roce 2016/2017
 přerušení činnosti obou oddělení školní družiny v době
školních prázdnin ve školním roce 2016/2017
 udělení výjimky z počtu žáků Základní škole Zborovice,
zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost
školy
 přerušení provozu mateřské školy v době školních
prázdnin ve školním roce 2016/2017
 poskytnutí finančního daru pro Český svaz včelařů,
zájmový spolek, základní organizace ve výši 10.000,-Kč
na obnovu včelího díla pro včelaře ze Zborovic
a Medlova
 rozpočtové opatření č. 4 - dotace úřadu práce na mzdy
pracovníků VPP - příjem 56.000,-Kč, položka 4116 ÚZ
13013, výdej 56.000,-Kč paragraf 3639, položka 5011
ÚZ 13013

Co nového v mateřské škole?
Dívej se kolem sebe
Environmentální výchova v MŠ ve školním roce 2016 –
2017 je uskutečňována v projektu s názvem „Ekohrátky –
pohádky“. Pomocí známých pohádek uvádíme děti
do světa přírody – do lesů, na louku, k vodě rybníků,
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potůčků, studánek, do zahrad, polí i za zvířátky.
Poznáváme, hledáme a objevujeme hodnotu přírody, její
neopakovatelnou krásu a rozmanitost.
V říjnu s pohádkou „O Smolíčkovi“ děti poznaly
ekosystém lesa. Rozlišovaly stromy a lesní zvířata.
Poznatky doplňujeme využitím interaktivní elektronické
tužky a tematických knih k tužce, dále pracujeme i se
vzdělávacími programy „Barevné kamínky“ na PC, kde
plníme úkoly zaměřené na přírodu. Nejvíce využíváme
pobytu venku k poznávání přírody všemi smysly.
Ze vzdělávací nabídky nás čekají ještě další pohádky:
 „O Popelce“ – počasí a jeho proměny
 „O Sněhurce“ – jaro, probouzení přírody
 „Princ Bajaja“ – draci – dinosauři – jak to bylo dříve
 „Sůl nad zlato“ – horniny, kameny
 „Hloupý Honza“ – putování světem
 „Dlouhý, Široký, Bystrozraký“ – každý z nás je jiný
a každý umí něco jiného
Přejeme si, aby i nejmladší děti přestaly chápat
přírodu jako samozřejmost, všednost a obvyklost, která
je tu pro nás a nějak si pomůže. Aby pochopily smysl
péče o životní prostředí a odmítaly lhostejnost a ničení
přírody
…dívaly se kolem sebe.
Ivana Balášová, učitelka MŠ

Halloween v mateřské škole
Počasí v období halloweenských oslav bylo
pochmurné a deštivé. Abychom se rozveselili a udělali si
naši mateřskou školu ještě krásnější, uspořádali jsme již
tradiční „dýňování“. Při tvoření děti s rodiči opět
předvedly svou tvůrčí dovednost, bohatou fantazii a um.
Vydlabané, nazdobené dýně či strašáci z dýní krásně
zdobily prostory před vstupem do mateřské školy. Kdo
šel kolem a tu nádheru viděl, jistě má slova potvrdí.

Michala Hradečná, učitelka MŠ

Tvořivé odpoledne
V podzimních dnech v měsíci říjnu se v Mateřské škole
ve Zborovicích konala tvořivá odpoledne rodičů s dětmi.

Děti ze třídy Koťátek si vyrobily barevné listy pomocí
tiskátek, a ty si potom odnesly domů zavěšené na
větvičce. Ve třídě Berušek děti zdobily veselými barvami
bílá trička, která si mohou oblékat a nosit je. Těšíme se
na další setkání a společné vytváření.

K. Jablunková, učitelka MŠ

Ze života školy
Čas je neúprosný a pro každého školáka listopadový
čas znamená čas přezkušování, čas písemných prací
a to proto, že už máme za sebou čtvrtletí.
Tři měsíce uběhly jako voda. Kromě učení se udála
na naší škole celá řada akcí, aktivit a projektů, do kterých
se žáci naší školy mohli zapojit.
„Nováčci“ prvňáčci se během dvoudenního
adaptačního kurzu OSV hravou formou seznamovali
s novým prostředím, paní učitelkou a novými kamarády.
Kurz OSV již tradičně absolvují i žáci šesté třídy, aby
si lépe zvykli na přechod z prvního na druhý stupeň.
Ze sportovních akcí, do kterých se škola zapojila
na podzim, můžeme jmenovat Zátopkovy štafety
a soutěž v netradičních sportovních disciplínách Zlínský
vorvaň. Ve Zlíně nás reprezentovalo smíšené družstvo
žáků druhého stupně a v doprovodném programu
vystoupila Sabina Kocmanová s tanečním partnerem
ve společenských tancích. Žáci 2. - 4. třídy se zdokonalili
v plavání v deseti lekcích pod vedením instruktorů
plaveckého bazénu v Kroměříži. Nově se plavání
a vodním hrátkám věnují i prvňáčci, kteří využívají
Aquacentra ve Zdounkách.
Nevynechali jsme ani každoroční podzimní aktivity,
ke kterým patří Logická olympiáda, Den s rodilým
mluvčím, Přírodovědný klokan a letos i školní kolo
soutěže Bible a my.
Během měsíce října proběhl na škole již tradiční sběr
papíru, z něhož budou finanční prostředky použity
na nákup dalších školních pomůcek a vybavení
ke zpříjemnění výuky. Poděkování patří všem, kteří
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sběrem starého papíru během letošního podzimního
týdne podpořili školu. Velký dík patří samozřejmě
i pravidelným přispěvatelům, zejména zaměstnancům
COOP Zborovice a firmě KRAJAN CZECH s.r.o.
Na začátku letošního školního roku jsme
z bezpečnostních důvodů museli obnovit sportovní
vybavení školy, na které nám přispěli sponzorským
darem – KLAPKA, z.s. (míče, švihadla) a PILANA Saw
Bodies Zborovice (gymnastický koberec, žíněnky).
Za podporu školy sponzorům děkujeme.
V. Ryšánková

Kde bych chtěla žít
Míst, kde bych chtěla žít, mě napadá mnoho. Protože
bydlím na vesnici, tak prvním místem, kde bych chtěla
bydlet, je velké město jako je třeba Brno nebo Praha.
O prázdninách jsem v Praze byla a moc se mi tam líbilo.
Dalším místem, které mě napadlo, když u nás byla
na návštěvě teta, která bydlí na Floridě, jaké by to asi
bylo žít tam? Asi by mě toho napadlo ještě víc, ale stejně
mají ta místa něco společného. A to jsou lidé, kteří tam
s vámi jsou. Takže je vlastně jedno, jestli bydlím
ve Zborovicích, Praze nebo na Floridě, hlavní je, když
mám u sebe svou rodinu.
Z hodin českého jazyka, Sára Krejčířová, 6tř.

Světový den výživy
Ve dnech 16. a 17. října 2016 uspořádala naše škola
projekt Světový den výživy. Tématem v letošním školním
roce byly dýně. Do projektu se zapojili žáci celé školy.
Mladší školáci měli na starosti výzdobu tříd a chodeb
prvního stupně a kandování dýní, ze kterých připravili
balíčky pro starší žáky. Každá třída druhého stupně měla
svůj vlastní mini-projekt. Šestá třída se proměnila
v čajovnu, kde nám nabídli ovocný čaj, který jsme mohli
popíjet z vydlabaných dýní. Sedmáci si i s paní učitelkou
pro nás připravili vtipné divadelní představení O dýni,
co se chtěla stát učitelkou. Společně jsme si pak mohli
zazpívat písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
Na zahrádce. Prezentace o dýni a jejím využití si pro nás
připravila osmá třída. Dozvěděli jsme se informace
o různých druzích dýní, ale také zajímavé recepty
na různé dýňové speciality. Deváťáci ze své třídy
vykouzlili pro všechny skvělou restauraci – vždyť kde vás
pohostí dobrotami, aniž byste museli něco platit? Všichni
návštěvníci si mohli vybrat z nabídky pestrého menu
a mohli ochutnat např. cukroví a dortíky, ale také
jednohubky a pizzu, které připravili.

Druhý den jsme u nás ve škole přivítali pět studentů
Střední hotelové školy v Kroměříži a jejich paní učitelku.
Ti si pro nás připravili ochutnávku zdravé varianty
jednohubek s hraškou a čočkovou pomazánkou a také
sladkých zákusků. Jeden z žáků hotelové školy nám
umíchal výborný osvěžující nápoj z dýňového kompotu,
ananasu a ledu. Mezitím, co si většina žáků užívala miniraut ve školní jídelně, odebrali se žáci deváté třídy se
dvěma studenty do kuchyňky na pavilon, kde společně
připravili chutné jídlo skládající se z uzeného tofu
obaleného v hrašce a vařených brambor s dušenou mrkví
následně jemně osmaženou.
Všichni žáci měli možnost se opět něco nového
dozvědět a jistě si oba dva dny užili. Poděkování patří
také všem, kteří škole věnovali dýně na tuto akci.
R. Cherynová

Zprávičky z Pionýra
Ani sychravé počasí není pro pionýry dobou
nicnedělání. Zapojili jsme se do celostátní aktivity 72
hodin – pomáhám, protože chci. V říjnu se naši zástupci
zúčastnili oblastního kola hudebních soutěží Dětská Porta
a Melodie v Olomouci. I v letošním roce jsme
si vysoutěžili postup do republikových finále obou
soutěží. Verča Bolfová by se v lednu měla vypravit
na republikové finále do Českých Budějovic, oddíl
Mláďata pak v červnu na finále do Ostravy.
Koncem listopadu probíhá krajské a republikové finále
výtvarných soutěží Pionýrského sedmikvítku. V letošním
roce nás reprezentuje 11 členů, kteří připravili celkem 16
prací. V prosinci se bude rozhodovat v republikovém
finále fotosoutěže Clona, kde je zapojeno svými pracemi
7 našich členů. Právě končí předvýběr prací
do republikové
literární
soutěže
Pionýrského
sedmikvítku. I v této soutěži, jejíž vyvrcholení nás čeká
v prosinci a lednu, budeme mít v letošním roce svá
želízka v ohni.
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Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice

Zapojujeme se také do aktivit v naší obci, s Pionýry se
můžete potkat i na každoročním Vánočním jarmarku
a rozsvěcení
vánočního
stromu.
Dlouhodobě
organizujeme sběr víček od pet lahví, připravujeme
aktivity pro členy naší pionýrské skupiny i další zájemce.
Podzimní víkendovky jsou již minulostí, ale už nyní
připravujeme na začátek nového kalendářního roku
dílničky a odpoledne her pro všechny zájemce, mladším
dětem bude určena Noc s Andersenem 2017. Chtěli
bychom opět připravit také cyklistický víceboj k podpoře
bezpečného pohybu na jízdním kole, návštěvu
plaveckého bazénu a sauny ve Zdounkách a výpravu do
neznáma, která bude určena starším dětem.

Pomalu se končí další kalendářní rok, a proto bychom
chtěli poděkovat za podporu všem, kteří se zájmem
sledují naši činnost a pomohou vždy, když je toho
zapotřebí. Děkujeme i rodičům za vstřícnost a pochopení
pro naše nápady, v neposlední řadě pak i za to, že jsou v
průběhu roku nejen „sponzory“ našich aktivit, ale také
dopravci, údržbáři, publikem…. Víme, že bez vás všech
bychom to nemohli zvládnout, a vaší podpory si opravdu
vážíme. Všem přejeme do nového roku vykročení pravou
nohou, ať vás zdraví, radost, štěstí a opravdoví kamarádi
neopouštějí!
L. Sakařová, vedoucí PS

V měsíci září hasičský sbor uspořádal 1. ročník noční
požární soutěže mládeže na hřišti TJ.Pilana
ve Zborovicích. Této soutěže se zúčastnila v kategorii
mladší žáci 4 družstva a starší žáci 12 družstev z okrsku
a také z okolních hasičských sborů. Podpořit závodníky
přišlo i velké množství diváků. Poděkování patří členům
sboru, kteří tuto akci pečlivě připravili a zorganizovali.
Na začátku října jsme opět ve spolupráci
s Mysliveckým spolkem Zborovice – Medlov a za podpory
obce Zborovice uspořádali X. ročník Branného závodu
mládeže v okolí chaty U Zajíčka ve Zborovicích.
Tohoto závodu se zúčastnila družstva mladých hasičů
ze Zborovic, Litenčic, Zdislavic, Roštína, Zdounek,
Cetechovic, Morkovic, Bělova, Roštění a žáci Základní
školy Zborovice v hojné účasti 100 závodníků. Trasa vedla
sedmi kontrolními stanovišti s tématikou střelby
ze vzduchovky, zdravověda, uzlování, lanová překážka,
topografie, požární ochrany a myslivosti v pěkném
prostředí Zborovického lesa. Poděkování patří všem
členům a rozhodčím, kteří se na této zdatné akci podíleli.
Ke konci října jsme uspořádali pro děti a rodiče
lampiónový průvod obcí spojený s ohňostrojem
a doprovodným programem, hrami, soutěžemi v sále
sokolovny za hojné účasti rodičů a dětí. Poděkování patří
všem členům, kroužku mladých hasičů z družstva starších
žáků, kteří se na této zdařilé akci podíleli.

Ke konci listopadu jsme uspořádali předmikulášský
turnaj ve stolním tenise pro mládež v místní sokolovně.
Na Mikuláše jsme zorganizovali Mikulášskou nadílku
v celé obci, v prosinci Výroční valnou hromadu našeho
sboru.
V měsíci září, říjen, listopad se soutěžní družstvo
mužů zúčastnilo požárních soutěží v Těšánkách,
Zdislavicích, družstva mladých hasičů se zúčastnili
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nočních požárních soutěží ve Zborovicích, Roštění,
Záhlinicích, branných závodů v Morkovicích, Zborovicích,
podzimního kola hry ,,Plamen‘‘ v Šelešovicích a uzlování
v Počenicích.
V příštím roce zorganizujeme 28. ledna IX. hasičsko –
myslivecký ples v sokolovně. Ke konci února uspořádáme
Masopustní rej masek – vodění medvěda. Před
velikonočními svátky zorganizujeme turnaj ve stolním
tenise pro dospělé.
V příštím roce připravujeme oslavy 120. výročí
založení dobrovolného hasičského sboru ve Zborovicích.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V měsíci září jsme se účastnili posledních hasičských
soutěží.
První pátek v listopadu (letos to vyšlo na 4. 11.) jsme
uspořádali Světluškový průvod, který započal u Obecní
místnosti v Medlově a zakončen byl velkým ohňostrojem
u hasičské zbrojnice. Tím program však nekončil,
následovala dětská diskotéka, na níž si mohly větší
i menší děti zaskotačit a zasoutěžit. Přes studené počasí
byla účast světlušek hojná a doufáme, že se všichni
pobavili.
Poslední listopadový pátek (25. 11.) se konala výroční
schůze. Zhodnotil se letošní rok a naplánovaly se činnosti
na rok následující. Pro zpestření se na závěr schůze
proběhla prezentace fotek a videí z letošních akcí.
Začátek prosince patřil Mikuláši a jeho družině.
2. 12. 2016 po setmění procházel naší vesnicí Mikuláš
s anděly a čerty.
Jinak přes zimní období se zúčastníme výročních
schůzí okolních sborů a budeme připravovat techniku
na příští sezónu.
25. února 2017 se uskuteční ostatkový průvod
a v měsíci březnu sběr starého železa.
Jedná se o poslední zpravodaj v tomto roce, proto
všem přejeme šťastné a pokojné prožití svátků vánočních
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2017.
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

Knihovna ve Zborovicích
V tomto roce se zaregistroval 81 čtenář, z toho 24
mladších 15 let. Knižní fond čítá 6 360 svazků.
Je pravidelně doplňován novými knihami, které jsou
zakoupeny z přidělených finančních prostředků Obecního
úřadu ve Zborovicích. Pro čtenáře máme k dispozici

pravidelně 2x – 3x ročně výměnný fond z Knihovny
Kroměřížska.
V roce 2016 knihovna uspořádala tři besedy
pro občany. Dvě s panem Regentem na téma „Chřiby
krásné a kouzelné + 100 zajímavostí k tomu„. Obě byly
hojně navštíveny a posluchači ocenili poutavé vyprávění
pana Regenta. I beseda paní Kojetské na téma „Zdravá
výživa“ zaujala.
V podzimních a zimních měsících navštěvují knihovnu
žáci školní družiny při ZŠ ve Zborovicích. Besedy nad
knihou zaznamenávají výtvarně na výkresy, které jsou
součástí výzdoby knihovny.
Součástí knihovny je i veřejný internet. Ten mohou
využívat všichni občané, aniž by byli zaregistrovanými
čtenáři. Na našich webových stránkách najdete užitečné
odkazy (jízdní řády, úřady atd.). Pokud potřebujete
vyhledat na internetu to, co je pro Vás zajímavé nebo
důležité, navštivte nás. Pomůžeme.
V letošním roce prošlo „generálkou“ oddělení pro
dospělé čtenáře. Vzniklo příjemné kulturní prostředí pro
čtenáře i návštěvníky besed.
Poděkování patří obecnímu zastupitelstvu za uvolnění
financí. No, a protože s jídlem roste chuť, tak doufáme,
že podobné úpravy se dočká i oddělení pro děti.
Ještě dodatek pro pěstitele květin a zeleniny.
Zahrádkáři umístili do knihovny „semínkovou banku“.
Bližší informace získáte na místě.
Knihy se půjčují jedenkrát za týden ve středu od 12 do
17 hodin.
Ivana Růžičková

Lázeňský pobyt v Pozlovicích
Prosluněnou neděli 11. 9. 2016 si vyrazila skupina 20
klientů s doprovodem užít trochu relaxace a hýčkání
v podobě masáží do hotelu Vega v Pozlovicích
u Luhačovic. Celý týden se nesl v duchu pohody,
krásného počasí a spousty příjemných zážitků, na které
budeme ještě dlouho vzpomínat. Pobyt jsme zahájili
ubytováním v dvoulůžkových pokojích. Následoval
výtečný oběd-nutno podotknout, že strava byla celý
týden vynikající, někteří z nás dokonce nabrali i nějaké
to kilečko. Zbývající dny jsme absolvovali léčebné
procedury, masáže a výlety hotelovým autem
do Luhačovic na kolonádu. Nejoblíbenější byl ovšem
pobyt v bazénu, kde jsme se vydováděli jako malé děti
a užili si i oddechové chvíle ve vířivce. Po celý čas nám
příkladným způsobem vycházel vstříc veškerý hotelový
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personál-všem velký dík! Tento nezapomenutelný pobyt
jsme poslední večer zakončili táborákem a opékáním
špekáčků. Věřte-ani se nám nechtělo balit a vydat se
na zpáteční cestu. Máme však nafocenou spoustu
krásných snímků, tak se alespoň jejich prohlížením
ocitneme na chvilku zpátky v lázních.

Jednou z našich dalších tradičních akcí je 17. 11. túra
na Křéby. Letos jsme se vypravili z Morkovic po cyklo
k rozcestí a pak na Křéby. Zde jsme zavzpomínali
na bývalé turisty, zazpívali a pak jsme pokračovali
po cyklo do Tištína a Nezamyslic.
L. Burešová

Zpráva šachového oddílu
Chaloupka Open 2016
11. června 2016 se uskutečnil tradiční turnaj
v bleskové hře Chaloupka Open. Letos to byl již jedenáctý
ročník, kdy se sešli šachisté u Mirka Nezdařila
ve Zdounkách, aby změřili své síly v bleskové hře.
Na startovní čáře bylo rekordních 16 hráčů jak
domácího klubu ŠO Zborovice, tak i hosté ze Slavie
Kroměříž a ŠO Milovice. Amatéry reprezentoval Vratislav
Zajíček ze Zdounek.
Miluška Matoušková

KČT o svých aktivitách
V měsíci září jsme uskutečnili výšlap z Kyjova přes
Čeložnici a Zavadilku do Koryčan. Potom čtyřdenní zájezd
do Vysokých Tater, který se nám vydařil, neboť celé čtyři
dny jsme měli nádherné slunečné počasí. Mnozí
z účastníků si splnili svůj sen a vyjeli lanovkou na
Lomnický štít, kde byly nádherné výhledy do okolí.
Prostě, když vyjde počasí, je to na horách nádhera.
V říjnu se menší skupinka turistů zúčastnila „Putování
slováckým vinohradem“ a měla o čem vyprávět – po
trase jídla a pití burčáku a vín mnoho. Na Brdo jsme
se vypravili tradičně 28. října (státní svátek a 12. výročí
rozhledny) – tentokrát jsme šli ze Zdounek přes Cvrčovice
k hájence a pak na Bunč a Brdo.

Při zahájení turnaje byla zasazena symbolická
„šachová lípa“ před chaloupkou a poté se naplno
rozhořely boje na osmi šachovnicích. Nejrychlejší ruku
měl Miroslav Firych, který získal v 15 kolech 13,5 bodu.
Stříbro si vybojoval domácí šachista Mojmír Prachař
s 12,5 body a bronz získal Petr Petřík se ziskem 12 bodů.
1. Miroslav Firych 13,5b
2. Mojmír Prachař 12,5b
3. Petr Petřík 12b
4. Jan Polišenský 10b
5. Miroslav Nezdařil 9,5b
6. Roman Sas 9,5b
7. Petr Krejčí 8,5b
8. Alois Žák 8b
9. Karel Štencel 7,5b
10. Karel Foltýn 6,5b
11. Jiří Indrák 6b
12. Vlastimil Nezdařil 5b
13. Radomír Nezdařil 3,5b
14. Jiří Mojžíšek 3,5b
15. Vratislav Zajíček 3b
16. Jaromír Kucián 1,5b
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Boršice – bleskový turnaj
V neděli 18. 9. 2016 proběhl v boršickém kulturním
domě další ročník burčákového turnaje 4-členných
družstev v bleskové hře. Turnaje se zúčastnilo celkem
34 družstev a utkala se celkem v 11-ti dvoukolech.
Vítězem se stalo družstvo Duras Brno, následované
Podlužanem Prušánky a Slávií Kroměříží A.

Naše družstvo hrálo ve složení 1. šachovnice Jiří
Indrák, 2. šachovnice Mojmír Prachař, 3. šachovnice
Miroslav Nezdařil a 4. šachovnice Vlastimil Nezdařil.
Aktuální průměrné elo našeho družstva nás zařadilo před
turnajem na 32. místo z 34 účastníků. V silné konkurenci
jsme vybojovali 27. místo. Nejvíce bodů (14,5) získal Míra
Nezdařil na 3. šachovnici a zařadil se na celkové desáté
místo v jednotlivcích.

Zahájení sezony 2016/2017
V měsíci říjnu byla zahájena nová šachová sezona.
Družstvo A v Krajské soutěži – západ hned v prvních třech
kolech porazilo postupně Dolní Němčí, Zlín Malenovice,
Bojkovice a s plným ziskem 9 bodů vede tabulku soutěže
před Kunovicemi. Mužstvo B má odehrána dvě kola.
Na domácí půdě bez problému porazili hosty z Lutopecen
5,5:2,5. Bohužel v druhém kole prohrálo v Bystřici pod
Hostýnem v poměru 5:3. S třemi body na začátku
soutěže je v tabulce zatím na 6. místě.

Pozvánka
26. prosince 2016 od 9,00 hodin proběhne
v hospůdce Na Hřišti tradiční vánoční bleskový turnaj.
Srdečně zveme všechny příznivce této královské hry.
Mojmír Prachař

Podzim a zahrádkáři
Podzimní období zahrádkáře oslovuje stejně
intenzivně jako jaro, co na jaře zaseli, zasadili a v letních
měsících s nemalým úsilím ošetřovali, sklízí na podzim.
Podzimní měsíce však nejsou jen obdobím sklizní, ale i
přípravných prací pro příští rok. Zahrádkáři zajistili
v měsíci říjnu dovoz ovocných stromků v počtu 32 ks
z Ovocné školky ve Střílkách.
Několik připomenutí a zvážení před výsadbou
ovocných stromků:
 vhodnost půdy, její složení
 vhodnost stanoviště výsadby z hlediska tepelných
a světelných podmínek
 vhodný postup sázení, úpravy kořenů a koruny
 volba doby sázení, podzim nejvhodnější, mimo broskve
a révy
 výběr podnože stromu podle prostoru a velikosti
zahrady
Od 28. 8. 2016 zajišťovali zahrádkáři pro zájemce
moštování ovoce, včetně sterilizace. Bylo vymoštováno
celkem 973 litrů pro 21 zájemců a drcení ovoce pro
2 zájemce. Z důvodu malé úrody švestek se povidla
nevařila.
V měsíci říjnu byly zahájeny dokončovací práce pod
vybudovanou
pergolou,
zakrytí
podezdívky
a dvojnásobný nátěr fasády. Ve společenské místnosti
na moštárně se uskutečnily 3 oslavy pozvaných přátel
či rodinných příslušníků členů k různým výročím. Na rok
2017 byla vypracována žádost o dotace a byla předána
na Obecní úřad Zborovice.
Nejbližší akce zahrádkářů bude výroční členská schůze
ve 2/2017.
Výbor ZO ČZS Zborovice a Medlov
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Blahopřejeme

Kalendář akcí
Prosinec

V období od prosince 2016 do března 2017 oslaví
významné životní jubileum tito spoluobčané:

Čt 1. 12. ZŠ – Vánoční jarmark
Pá 2. 12. SDH Medlov – Mikuláš
So 3. 12. SDH Zborovice – 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
So 10. 12. ŠKK – Vánoční koncert – DH Hulíňané
Po 26. 12. ZŠ – Vánoční koncert u jesliček
Po 26. 12. ŠO – Vánoční turnaj
Pá 30. 12. KČT – Předsilvestrovský výstup na Brdo

Prosinec:
Boukal K.
Dostálová J.

Leden:
Foltýn K.
Vybíral B.
Raclavská A.
Surynková B.
Harásková P.
Sochorová L.
Bartošová V.

Leden
MŠ – Malování na trička (tvořivá dílna)
So 14. 1. KČT – Výroční schůze
So 28. 1. SDH + MS – Ples

Únor:
Lechová M.
Jelínková L.
Surynek D.
Surynek Z.
Šiblová A.
Šubčíková J.
Šilhánková J.
Matysík J.
Tesařík S.
Mrkvan A.

Únor
Zahrádkáři – výroční schůze
Pionýři – Rukodělné dílny
MŠ – Sportovní odpoledne s rodiči
So 4. 2. KČT – Chřiby
Ne 12. 2. ŠKK – Dětský karneval
So 18. 2. KČT – Vizovické vrchy
Pá 24. 2. MŠ – Perníková chaloupka (divadlo)
So 25. 2. SDH Medlov – Ostatky
So 25. 2. SDH Zborovice – Ostatky
So 25. 2. KČT – Konference oblasti Valašsko-Chřiby
Změna termínů vyhrazena

Březen:
Holubcová V.
Vítková B.
Mlčoušek K.
Málková V.
Marejková M.
Grech S.
Mrhálek A.
Zde uvedení jubilanti jsou seřazeni od nejstarších,
uvedení oslaví 70, 75 nebo 80 a více let.
Členové Sociální komise navštěvují jubilanty po
předchozí domluvě s oslavencem od 75 let.

Poděkování Zlínskému kraji
V obci Zborovice proběhla dostavba kanalizace.
Projekt "Zborovice - dostavba kanalizace II. etapa" byl
spolufinancován Zlínským krajem formou dotace,
registrační číslo D/2971/2016/STR částkou 546 000,-Kč.
Jménem občanů děkujeme.
Zastupitelstvo obce Zborovice
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