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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás touto cestou seznámit s děním v našich
obcích.
Na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Zborovice
dne 9. února 2017 byl mimo jiné odsouhlasen rozpočet
na rok 2017. Na straně příjmů ve výši 22,690.200,-Kč, na
straně výdajů 28,714.500,-Kč z uvedeného je zřejmé, že
rozpočet je schodkový, rozdíl 6,024.300,-Kč bude čerpán
z úspor z minulých let. V měsíci únoru proběhlo výběrové
řízení na dodavatele prací na akci „Rekonstrukce
kulturního domu – Sokolovna Zborovice“ byla vybrána
firma Stanislav Kucián ZEDNICTVÍ, Nětčice 97 za cenu
2,814.141,-Kč. Na tuto akci jsme požádali o dotaci Zlínský
kraj. Práce započnou v měsíci květnu a ukončené budou
v srpnu.
V nejbližší době proběhne výběrové řízení na
rekonstrukci chodníku na ul. Hlavní směrem k Medlovu.
V současné době připravujeme projektovou dokumentaci
na rekonstrukci chodníku na ulici Hlavní od obecního
úřadu po ulici Wolkerova a prodloužení chodníku na ulici
Sokolské k nemovitosti manželů Čevelových.
Na obecním úřadě bylo zřízeno nové pracovní místo –
veřejný opatrovník, který vykonává opatrovnictví 40-ti
klientům DZP Zborovice. V budově obecního úřadu
probíhají přípravné práce na provozování Pošty partner –
zahájení provozu 1. května letošního roku.
Rovněž probíhají práce pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení na rekonstrukci
místních komunikací Za Nádražím a Lesní a zpracování
nového Územního plánu.
Závěrem mi dovolte popřát Vám pevné zdraví a hezké
slunné jarní dny.
Jaromír Kunc, starosta obce

Březen 2017

Zastupitelstvo informuje
Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice ze dne 15. prosince 2016 v zasedací
místnosti v Medlově
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 usnesení z minulého veřejného zasedání
 zprávu předsedy kontrolního výboru
 zprávu předsedy občanské a sociální komise
 opravu střechy a nátěr na budově pavilonu a dílen
v areálu ZŠ Zborovice firmou Vlastimil Chytil, Stoličkova
351, Kroměříž za cenu – pavilon 27.249,-Kč a dílny za
29.301,-Kč vč. DPH
 provedení zdravotního a bezpečnostního ořezu v parku
ve Zborovicích dle znaleckého posudku p. Josefem
Sedláčkem, Tyršova 266, Zdounky
 dodavatele demoliční práce na domech 5 a 13 na ulici
Hlavní, Zborovice firmou RESTA s.r.o., Kojetínská
3120/75, 750 02 Přerov I Město za cenu 821.564,-Kč vč.
DPH
 dodávku elektrické energie a plynu pro odběrová místa
obce firmou E.ON Energie, a.s. F.A. Gestnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
 opravu turbodmychadla na ČOV Zborovice firmou Atlas
Copco s.r.o. – Kompresory, Průmyslová 10, Praha 10 za
cenu 39.955,56Kč vč. DPH
 opravu míchadla na ČOV Zborovice firmou Sigma –
vývojový a výzkumný ústav s.r.o. Lutín za cenu 26.278,Kč vč. DPH
 výměnu zařízení na měření množství kyslíku v kalu na
ČOV Zborovice za cca 50.000,- – 60.000,-Kč
 zakoupení traktorového přívěsu 7t upraveného na sběr
listí a trávy od firmy Rumpold UHB, s.r.o., Předbranská
415, Uherský Brod za cenu 70.000,-Kč
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 nákup 2 kusů reproduktorů na ozvučení kulturních akcí
v obci za 19.389,-Kč
 provést výsadbu cca 8.000Ks listnatých stromků na
skládce na Srnově za cenu cca 90.000,-Kč
 zpracování projektové dokumentace na opravu
sokolovny p. Ing. Kočařem za 65.000,-Kč
 rozpočtový výhled na rok 2016 až 2019
 rozpočtové provizorium s tím, že obec bude hospodařit
v souladu s §13 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění a
nebudou financovány žádné investiční akce do doby
schválení rozpočtu na rok 2017
 rozpočtové opatření č. 5 – příspěvek z úřadu práce na
mzdy pracovníků VPP – 112.000,-Kč
 rozpočtové opatření č. 6. – neinvestiční transfer na
volby do Senátu Parlamentu České republiky a
zastupitelstev krajů – 70.000,-Kč
 rozpočtové opatření č. 7 – neinvestiční účelový transfer
na hospodaření v lesích – 47.040,-Kč
 rozpočtové opatření č. 8 – investiční dotace
ministerstva životního prostředí – dofinancování
nákladů nad rámec rozpočtu – zateplení domu seniorů
– 155.918,90Kč
 rozpočtové opatření č. 9 – investiční dotace ze Státního
fondu životního prostředí – dofinancování nákladů nad
rámec rozpočtu – zateplení domu seniorů – 9.171,70Kč
 rozpočtové opatření č. 10 – finanční dar od firmy
Buzzing Silver Lines s.r.o., Gajdošova 4329/7, 615 00
Brno, Židenice na sportovní a kulturní akce mládeže –
10.000,-Kč

Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice, konaného dne 9. února 2017 v zasedací
místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce Zborovice schvaluje:
 kontrolu z minulého veřejného zasedání
 rozpočet obce na rok 2017
 pronájem nebytových prostor v přízemí budovy
Obecního úřadu ve Zborovicích k provozování Pošty
partner
 zhotovení nábytku do kanceláří OÚ firmou SK NÁBYTEK
s.r.o., Harásková Zdena dle návrhu projektanta Petra
Shromáždila
 poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole
Zborovice na projekt „Šablony pro MŠ“ – zřízení
pracovní pozice chůvy a zplnomocňuje starostu obce k
podpisu smlouvy

 navýšení odměn za výkon funkcí členům zastupitelstva
o 4% dle nařízení vlády s platností od 1. 1. 2017
 „Rekonstrukci kulturního domu – Sokolovna Zborovice“
 podání žádosti o dotaci na Zlínský kraj, Program rozvoje
venkova na akci „Rekonstrukce kulturního domu –
Sokolovna Zborovice“
 zpracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
kulturního domu – Sokolovna Zborovice“ firmou TIZZI
s.r.o., Bílanská 1861, Kroměříž za 30.000,-Kč
 zajištění výběrového řízení na akci „Rekonstrukce
kulturního domu – Sokolovna Zborovice“ firmou TIZZI
s.r.o., Bílanská 1861, Kroměříž za cenu 15.000,-Kč
 dodavatele prací na akci „Rekonstrukce kulturního
domu – Sokolovna Zborovice“ firmou Stanislav Kucián
ZEDNICTVÍ, Nětčice 97 za cenu 2,814.141,-Kč
 vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši
2,814.141,-Kč na akci „Rekonstrukce kulturního domu –
Sokolovna Zborovice“
 stanovení kompetence starostovi obce provádět
rozpočtová opatření v rozsahu do 100.000,-Kč dle
zákona 250/2000 Sb., jímž dochází ke změnám
ukazatelů rozpočtu obce
 zplnomocnění Mgr. Blanky Šmídové k výkonu funkce
veřejného opatrovníka klientům DZP Zborovice, kterým
obec Zborovice vykonává funkci opatrovníka
 poskytnutí finančního příspěvku firmě COOP družstvo
HB na zachování činnosti prodejny v Medlově ve výši
20.000,-Kč ve dvou splátkách
 prodej pozemku p.č. 506/92 o výměře 481 m2 v k.ú.
Medlov manželům Jiřímu a Drahomíře Štenclovým
bytem Zborovice, Sokolská č.p. 378 za cenu 12.210,-Kč.
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující
 roční účetní závěrku ZŠ Zborovice s hospodářským
výsledkem 47,52 Kč a převod této částky do rezervního
fondu
 roční účetní závěrku MŠ Zborovice s hospodářským
výsledkem
 31.751,18 Kč – převod 21.751,18 Kč do rezervního
fondu a 10.000,-Kč do fondu odměn
 použití rezervního fondu MŠ Zborovice na provozní
náklady v roce 2017
 rozpočtové opatření č. 0 – upřesnění členění dle platné
rozpočtové skladby v případech přesunů členění dle
platné rozpočtové skladby v případech přesunů na
straně příjmů a výdajů o -2,248.200,- Kč (bude příloha
zápisu)
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 uzavření dohody vytvoření společného školského
obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okr.
Kroměříž, Sokolská 352 mezi obcí Zborovice a Troubky
– Zdislavice
 Obecně závaznou vyhlášku obce Zborovice č. 01/2017,
kterou se stanoví část společného obvodu Mateřské
školy Zborovice

Pečovatelský dům finišuje
Jistě jste zaznamenali čilý stavební ruch za
„Padesátkou“. Do července tohoto roku by měla být
stavba dokončena. Bude zde 18 malometrážních bytů
(24-38m2) pro cílovou skupinu seniorů nad 60 let. Dům
je stavěn jako energeticky úsporný, bezbariérový s
nadstandardním zázemím pro služby této věkové skupině
(knihovna, jídelna). Sociální péče bude poskytována
personálem i smluvně dalšími poskytovateli. Rovněž pro
případnou potřebu zdravotní péče je v objektu zajištěno
zázemí.

Ivana Balášová, učitelka MŠ

Na podzim půjdu do školy
Se začátkem kalendářního roku se v mateřské škole
zintenzivňuje příprava předškoláků na školu. Co děti,
které se zanedlouho rozloučí se školkou, potřebují?
Formy a způsoby práce jsou různé. Především je
důležité, abychom své předškoláky dobře znali. Nejvíce
informací dostáváme od rodičů a důležité je také
pozorovat, jak rodiče s dítětem komunikují. Své
informace potřebují i rodiče. Řídíme se heslem:
Informovaný rodič je chápající a podporující rodič. Dobrá
spolupráce mezi školkou a rodiči je vždy pro dítě
výhodou. Pedagog mateřské školy poskytuje rodičům
řadu důležitých informací o tom, jak se dítěti daří, co
zvládá a co ne a jak je na tom v oblasti sociální a při
sebeobsluze. Dítě před nástupem do školy by mělo
zvládat pravolevou orientaci, celé své jméno, adresu.
Základem je pozornost – pro příjem informací. Další
důležitou funkcí je sluchové vnímání, zrakové vnímání,
motorika, grafomotorika a hlavně řeč se správnou
výslovnosti, vnímání tělesného schématu. Nesmíme ani
opomenout zralosti psychickou a sociální. A o tom všem,
už hovoří „Desatero pro předškoláka“. Pokud dítě
opakovaně selhává v úkolech, které patří k přípravě na
školu, je na místě odborná konzultace. Tu může mateřská
škola rodičům doporučit a v některých případech i
zprostředkovat, ale zažádat o ni mohou pouze zákonní
zástupci dítěte.

Před dokončením (v dubnu tohoto roku) bude
pořádán den otevřených dveří, o kterém budete včas
informováni prostřednictvím webové stránky obce a
místního rozhlasu.
Z. Králík

Co nového v mateřské škole?
Úspěšný start
Pro úspěšný start ve škole je velmi důležité posílit
grafomotorické dovednosti dítěte. Za tímto účelem je
sestavena Metoda dobrého startu Jany Swierkoszová,
kterou se zabýváme i my v naší mateřské škole. Děti
předškolního věku tu cvičí harmonický rozvoj
psychomotoriky ve všech aspektech. U dětí s normální
psychomotorickou úrovní metoda dobrého startu rozvoj
aktivizuje, u dětí s poruchami vývoje upravuje
nepravidelně se rozvíjející funkce.

Role učitele mateřské školy je vnímána jako poslání.
Jan Amos Komenský řekl: „Komukoli prospěti můžeš,
prospívej rád. Možno-li celému světu!“.
-HAK-
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Berušky na sněhu
Středeční mrazivé ráno svítící čerstvým sněhem je
radostné snad jenom pro malé děti.
A tak proč toho nevyužít? Je sice náročné plnou šatnu
dětí navléknout do oteplovaček, kombinéz, bundiček,
čepic, botiček a rukaviček, ale stojí to za to. Konečně
vyrážíme za zimními radovánkami. Hrabla na sníh a
lopaty na klouzání barevně doplňují šlápoty dětí ve
sněhu. Děti staví sněhuláky, tunely, vyšlapují cestičky, no
prostě užívají sněhu. Dopolední skotačení končí opět v
šatně. Děti jsou nadmíru vydováděné a spokojené.

Kéž by nám ten sníh vydržel! Jinak se už všichni
těšíme na jaro a na sluníčko. Zatím nás však hřejí slova
všímavé maminky: „Teda paní učitelky, já vás obdivuji“. A
my děkujeme.
-HAK-

Ze života školy
Strojírenská
školáků

výroba

ve

Zborovicích

očima

Předvánoční dobu si letos někteří školáci obohatili o
velmi zajímavou exkurzi do místního podniku PILANA
Saw Bodies. Zúčastnili se jí žáci 3. ročníku v rámci
projektu „Naše obec“ a žáci 9. ročníku v rámci volby
povolání.
Hned ráno 21. 12. 2016 se menší školáci shromáždili
před budovou podniku. Prohlídku zahájili ve vstupních
prostorách, kde je pan ředitel Kyrcz seznámil s historií
tohoto závodu a se samotnou výrobou řezných kotoučů.
Pak už se šlo přímo do výroby. Žáci si se zájmem
prohlédli sklad kovového materiálu, kalírnu, nahřívací
pece, olejovou jámu a další dílny, prošli také balírnou a
skladem hotových výrobků, kde obdivovali množství
druhů kotoučů. Velký dojem v žácích zanechal obří
kotouč (ten měl průměr větší, než byli oni sami), laserové

vypalování loga na pily a skládačka kovové mouchy. Po
hodině je vystřídali starší žáci, kteří si vyslechli podobný
výklad o výrobě. Pro ně byla prohlídka přínosná zejména
proto, že se v tomto období rozhodují o výběru svého
dalšího studia a exkurze jim tak názorně přiblížila některé
profese, kterým by se mohli v budoucnu věnovat.

Ve škole pak mladší školáci sestavili plakát o tom, co
všechno viděli, nakreslili obrázky vyjadřující práci v
dílnách a nadšeně vymýšleli motivy na další kovové
skládačky, které by se jim líbily.
Děkujeme za zajímavý zážitek, který nám nejen
ozvláštnil výuku, ale byl určitě i přínosem při výběru
povolání našich deváťáků.
E. Bibrová a M. Kolářová

Beseda o Americe – Žijeme své sny
Ve středu 16. prosince 2016 se v prostorách naší školy
uskutečnila cestovatelská přednáška o Spojených státech
amerických. Povykládat své zkušenosti s plánováním
cesty, zajištěním všech potřebných podkladů, víz,
pojištění i samotné zážitky z putování nám přišel bývalý
žák naší školy Roman Šebestík. Žáci mohli vidět a slyšet o
možnostech i úskalích cestování v zahraničí bez cestovní
kanceláře a sami si tak zvážit, na kolik je důležité znát
nějaký cizí jazyk či mít například základní vzdělání, nebo
jestli stačí pouze chuť vycestovat do zahraničí. Na závěr
ještě žáci s přednášejícím diskutovali o svých
cestovatelských snech a vznesli i několik dotazů k
mentalitě a kultuře obyvatel USA.
Touto cestou děkujeme Romanovi za zajímavou
přednášku a všem přítomným žákům za dobrovolnou
účast a hlavně za pozitivní ohlasy.
Hana Savčáková
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Zprávičky z Pionýra
Český den proti rakovině
I v letošním roce se pionýři zapojují do již 21. ročníku
celonárodní sbírky známé pod názvem Květinkový den.
Až v naší obci ve středu 10. května potkáte žluťásky, kteří
vám budou nabízet koupi kytiček s modrou stužkou,
zastavte se, prosím. Koupí kytiček za minimální částku 20
korun v letošním roce přispíváte na boj proti rakovině –
nádorovou
prevenci,
zlepšení
kvality
života
onkologických pacientů, podporu onkologické výuky,
výzkumu a vybavení onkologických center. Hlavní téma
letošní sbírky je „nádorová onemocnění hlavy a krku“.
My chceme pomáhat. Pomůžete i vy?
- lk-

Letní tábor se blíží
Tradiční letní pionýrský tábor se uskuteční v termínu
29. července – 5. srpna 2017 na Vojtkově louce v
Rajnochovicích. I v letošním roce čeká louka, kde vyroste
stanové tábořiště, na všechny zájemce ve věku 6 – 15 let.

V průběhu tábora si děti mohou vyzkoušet mnohé
tábornické dovednosti, soutěží, hrají si, vyzkouší si
netradiční aktivity a také poznávají okolní přírodu a učí se
v ní bezpečně pohybovat. K večerům na táboře
neodmyslitelně patří táborák a v případě, že to počasí
dovolí, mohou si odvážlivci vyzkoušet i nocování pod
hvězdami. Bližší informace můžete získat od účastníků
tábora, vedoucích nebo na oddílových schůzkách.
Přihlášky budou k dispozici v březnu. Těšíme se, že spolu
i v letošním roce prožijeme pár neopakovatelných dní a
nocí na našem táboře.
- lk-

přidat, možností – stavte se a přidejte se k nám. Jarní
období je ale také spojeno s řadou tradičních aktivit a
akcí. Ještě téměř zimní víkendovku si vyzkouší starší
členové oddílu, mladší děti se na přelomu března a
dubna opět potkají s pohádkou – čeká je Noc s
Andersenem. Připravujeme také jarní rukodělné dílničky,
a pokud nám to počasí dovolí, přidáme jednodenní
sportovní aktivitu. Prodlouženého víkendu v květnu
využijeme k návštěvě přírodní rezervace Toulovcovy
Maštale. Učaroval nám kraj skalních měst a labyrintů i
hlubokých říčních údolí a po dvou letech se tam opět rádi
vrátíme. Jestli chcete, můžete se přidat, akce je otevřena
všem zájemcům. V polovině května se podílíme na
organizaci Kytičkového dne. O měsíc později, ve druhém
červnovém víkendu, nás čeká ostravský Landek –
republikové finále Dětské Porty bude i v letošním roce s
naší účastí!
V mezičase si někteří členové oddílu doplní zkoušky
instruktora a samozřejmě ve velkém už se připravuje i
letošní letní tábor. U nás na nudu není čas!

- lk-

Na co si člověk myslí

Jedna ze základních věcí, u kterých se člověk umí
pozastavit, je prožívání času v jeho osobním, rodinném a
společenském životě. Starší myslí na čas již prožitý, co
dobrého je potkalo. Mladší myslí většinou na to, co bude
zítra. Dá se říci, že celou konstrukci našeho života - jeho
základní řád, základní etapa, základní světy, skrze které
procházíme v průběhu naší existence, vyznačuje čas,
určená doba toho, co pomíjí a již se nevrací, a co
nepomíjí, co stále je.
První, nejmenší zkušeností člověka, byl svět v lůně
maminek. Svět odvážný, svět bez nejmenších starostí. Z
Co se chystá u pionýrů?
Každý týden se scházíme na oddílových schůzkách, toho si moc ani nepamatujeme. To byl svět růstu k
čtvrtek od 15 hodin je pro všechny, kteří by se chtěli narození. Druhým světem, druhou etapou, to je
pozemský život. To je ta Země, celý kosmos, to je náš
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svět. Třetí etapou je to, co je věčné. Jedni se na to docela
těší, jiní moc ani ne.
Přirozeným je přechod z jednoho světa na druhý. Tak
tomu bylo když jsme se rodili do života, přecházeli jsme z
matičního lůna skrze narození do druhé etapy.
Nezabráníme tomu ani při přechodu z tohoto života na
život věčný. Podobně jako těhotenství bývá chystáním se
a radostí očekávanou skrze mnohé, tak též celá naše
existence, náš život na zemi je časem chystání se na
věčnost. Je to pouze etapa.
Obvykle si často potřebujeme připomenout, jak
vypadá náš čas z pohledu na minulost, kde jsme získávali
zkušenost a na neznámou budoucnost, která se stále
přibližuje a objevuje. Mnozí však žijí tak, jako by mysleli
na přítomnost. To je také pravda, žijeme teď a nyní.
Avšak není možné zapomenout na to, co je před námi, co
objevuje budoucnost. Dobře to poznáváme u posledního
rozloučení, pohřbu blízké osoby. Myslíme na zesnulou
osobu, vyjadřujeme soucit s blízkými. Naše mysl a
jednání jsou taková, jako by ukazovala, že skutečně v ten
okamžik všechno končí. To je jenom příklad ukazující na
několik absurdit v lidském životě. Chováme se jako
ateisté, pro které smrt je konec.
Na jednu stranu jsme hrdi na to, že patříme k
nejlepšímu stvoření, na druhou stranu jsme hříšní lidé.
Jsme takovým zázračným propojením ducha a těla.
Máme se vyvíjet k tomu, co je duchovní, ale často
směřujeme opačným směrem. Ponořujeme se to toho,
co je tělesné, jako by nebylo v tom ducha.
Pokud se klidně a rozumně pozastavíme nad sebou,
podíváme se na to, co je již za námi a co je před námi,
zpozorujeme motivace a cíle. Najednou vidíme, že jsme
všichni na tom podobně. Méně je odlišností v hodnocení,
ve volbách, v našich rozhodnutích. Vidíme, že máme
stále málo víry. Někdy je to deset procent, občas dvacet,
zřídka třicet… asi není vůbec nikdo, kdo by měl na sto
procent víry v sobě. Neboť nikdy nejsme, ani jsme nebyli
ideální. Ideální je pouze On – Bůh.
Tak se to míchá v našem životě, že jednou jsme více
věřící, pak méně… stále hledáme, pokoušíme sebe,
druhé. Na jaké procento si kdo zaslouží. Bývá, že jsou
mezí námi ti, kdo žijí na sedmdesát, osmdesát procent.
Těch je velice málo, to jsou svatí. Většina končí na třicet
procent. Pak si řekne, to stačí. Bojí se jít dál, nechce
udělat krok kupředu, ani žádné další rozhodnutí.
Takové jednání není správné. Buď, anebo. Jsme
naplno odevzdáni a chceme do toho jít, anebo nám na

tom vůbec nezáleží. Zde je potřeba jasně rozhodnout.
Nemůže být v člověku polovičatost. Žádná kvalita. Musí
být něco. To připomíná celá postní doba, to nám
objevuje radostná zpráva velikonoční doby. Každým
rokem potřebujeme pozastavit se nad svým využitým
časem, nad osudem, ale i nad plánováním onoho zítřka.
Konsekventně věřící, to je člověk, který se nebojí,
který o víře rozhoduje. Který tento daný čas užívá v
pravdě, užívá v nastavení na věčnost na nebe, neboť pro
to jsme byli stvořeni. Tento život pomine. Podobně jako
maminka postupem času zapomíná na těhotenství, tak,
jak si nepamatujeme na život pod srdcem maminky, tak
též tento život pomine. Proto naše myšlení by mělo být
nasměrováno na to, co je věčné, co bude po smrti. To by
mělo být základní podmínkou pro naše myšlení, jednání,
či rozhodnutí. Jestli člověk rozhoduje v určité věci, měl by
myslet na to, jak tahle věc ovlivňuje mě nyní, přítomností
a konsekventně, jak ovlivňuje věčnost.
Základním kritériem, měřítkem by měla být věčnost.
Chceme na této cestě udělat tolik, kolik má sil, kolik je
mu dáno, aby si získal všechno. Skutečně potřebujeme
udělat aspoň něco, abychom se nebi přiblížili. On – Bůh
nám chce v tom pomoci. On nám jednou pro vždy
pomohl, když otevřel mraky podsvětí a otevřel přístup k
sobě. Říkáme tomu, že to byla cesta vykoupení. Cesta,
která každého z nás povznáší na dědice nebe. Avšak sv.
Jan v listu píše, že se „Ještě neukázalo, co budeme. Víme
však, že se zjeví, že Mu budeme podobní, protože Ho
spatříme takového, jaký jest“. Proto je potřeba stále se
připodobňovat tomu, který za nás byl umučený, zemřel, z
mrtvých vstal a nyní sedí po pravici Otce.
Pokud člověk tak uvažuje o svém čase, má se na co
těšit, může se již nyní radovat, že má oporu, má
Pomocníka, který také chce, abychom se jednou s Ním
setkali.
Můžeme se řídit možná podle slov sv. Ignace z Loyoly:
„Očekávej všechno, také nanebevzetí, jako by všechno
záleželo na Bohu. Také se starej, pracuj, usiluj, jako by
všechno zaleželo na tobě“. To je ideální syntéza, jako
ukazatele na cestě do nebe. O tom nám připomínají
Letnice, které ukazuji na nebe, kde Pán Ježíš vstoupil a
zároveň vrcholem je seslání Ducha Svatého, čili třetí
božské osoby, která ukazuje na to, co je duchovní v
našem životě.
Čas rychle utíká. Kde? Má on svůj vlastní průběh.
Člověk si řekne, že pro mě čas běží takhle a bude mít
pravdu. Tak může říci každý, neboť pro každého čas má
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onen vlastní charakter. Umějme se pozastavit a hodnotit
nejlepší poklady lidského života, které nám čas umožnil.
Zvláště když si říkáme, že skutečně tyto dny, měsíce a
možná léta, nebyly ztraceným časem. A co je důležité,
umějme za to děkovat, děkovat za každou minutu,
hodinu vlastního života. Možná nám to ani nepřijde, ale
je dost těch, kteří rádi uslyší od nás dobré vděčné slovo.
Proto tak obyčejně, tak lidsky, umějme poděkovat osobě
vedle nás, poděkovat tomu, kdo je od nás hodně starší,
ale i mladší. Nebojme se děkovat. Nebojme se nakonec
poděkovat Bohu a začnu od toho, že vůbec jsem.
K času patří i reflexe nad blízkou budoucností. Tak již
je, že zborovický „Zpravodaj“ slouží k informaci. Proto
zde je příležitost říci o událostech, na které více, nebo
méně čekáme. Ze své strany chci poděkovat všem za
všechny dary ze strany občanů. Často je to dobré slovo,
zajímavá myšlenka, ale jsou to i konkrétní věci, jako je
třeba pomoc a ochota. Děkuji za takovou postavu.
Samozřejmě farnost není sama pro sebe, ale pro
každého, natolik, nakolik je to jenom možné. Proto
uvedu několik událostí, které určí více, nebo méně
společně prožívaný čas.
Nejbližší doba je doba postní. Kromě nedělních Mší
Svatých, srdečně zvu na modlitbu křížové cesty. Bude
pravidelně o nedělích 14 hod. Křížová cesta je
pozastavením se nad cestou Ježíše Krista, která vedla od
Piláta až na Golgotu, čili Kalvárii, kde bylo připraveno
místo ukřižování. Člověk, každý z nás, nenese pouze
radost, ale prožívá smutnější chvíle. Proto postní doba je
též reflexí nad takovým postojem. Tradičně je to čas
soustředění se, vnitřní duchovní obnovy, často kajícnosti
a smírnému odčiňování hříchu. To je doba, kdy stavíme
vedle zábavu a všechny ty věcí, které nás ruší. Všechno
proto, abychom dobře vešli do velikonoční doby. Na
poslední postní Květnou neděli požehnáme ratolesti,
kočičky, které nám mají připomenout slavnostní Ježíšův
vjezd do Jeruzaléma.
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, to jsou
nedůležitější dny pro všechny křesťany, kdy se
připomínají události, jako je: poslední večeře Ježíše s
apoštoly – kdy Ježíš ustanovil svátosti kněžství a
eucharistii; pak modlitba v Getsemanech, naznačující
událost dalšího dne; dále je to zajetí a umučení Pána
Ježíše; po odsouzení skrze velezradu, byl Ježíš předán
náměstku Pontiu Pilátu. Následně byl Ježíš odsouzený a
vedený na Kalvárii, kde byl ukřižován.

Radost velikonoc nám oznámí zvon na Bílou sobotu.
To je znamení, že Ten, který zemřel, zmrtvýchvstal, že
Ježíš umřel, neboť lidské tělo potřebuje umírání. Stejný
ale Ježíš vlastní sílou vstal z mrtvých, tím objevil svou
božskou sílu, a proto je On Pánem nad smrtí a nad
životem. To je největší radost. Radost, kterou budeme o
velikonocích prožívat do konce května. Vrcholem jsou
Letnice, čili památka na seslání Ducha Svatého. V tomto
Duchu stále chceme farnost oživovat a ukazovat, že daný
čas pro člověka rozhoduje o tom, co bude v další etapě.
Přeji každému čtenáři, aby setkání a reflexe nad
časem, bylo dobrou příležitostí objevení na sobě více
dobrých věcí, které vedou k pohledu na to, co je
duchovní a nepozastavuje se nad tím, co je tělesné. K
tomu ať poslouží čas daný v postní a zvláště ve
velikonoční době. Kéž tomu přispívá touha po teplu, jarní
čas, který ukazuje, že to, co je zastaralé, nově ožije a
obrodí se.
x. Mariusz Karkoszka

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Ke konci listopadu náš sbor ve spolupráci s Obecním
úřadem zorganizoval Mikulášský turnaj ve stolním tenise
pro mládež na sokolovně ve Zborovicích. Tohoto turnaje
se zúčastnilo osm závodníků, soutěžilo se ve dvou
kategoriích, vítězové a účastníci turnaje získali balíčky
sladkostí a upomínkové dárky. Na Mikuláše jsme
uskutečnili tradiční mikulášskou nadílku v celé obci.
Tradičně poslední den v roce 2016 jsme uskutečnili
dopolední posezení členů sboru s rozloučením s
odcházejícím rokem. Ke konci ledna jsme ve spolupráci s
mysliveckým spolkem Zborovice-Medlov zorganizovali
tradiční IX. ročník hasičsko-mysliveckého plesu ve
vnitřních prostorách Sokolovny ve Zborovicích.
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K tanci a poslechu hrála skupina „Milenium“, během
večera vystoupili se svým programem taneční skupiny
Gradace a TK Swing z Kroměříže a také hasičská taneční
skupina našich členů s milým programem. Pořadatelé pro
účastníky plesu připravili nejen bohatou zvěřinovou
tombolu, ale také gurmánské speciality. Této
společenské události se zúčastnili i občané z okolních
obcí a tím také podpořili úsilí všech pořadatelů, kterým
patří poděkování za velmi zdařilou akci.
V únoru se naši členové sboru zúčastnili Hasičského
turnaje v kuželkách v Litenčicích s příjemným sobotním
posezením s přáteli hasiči. Ke konci února jsme
zorganizovali tradiční masopustní rej masek s voděním
medvěda obcí. Na začátku dubna uskutečníme turnaj ve
stolním tenise pro dospělé v Sokolovně ve Zborovicích,
dále tradiční sběr železného šrotu v obci, ke konci dubna
přednášku o požární ochraně pro mateřskou školu a 1.
ročník základní školy, tradiční stavění máje s posezením
členů. Na začátku května se naši členové zúčastní mše za
sv. Floriána. Náš sbor ve spolupráci s okrskem
zorganizuje I. kolo soutěže v požárním sportu na
fotbalovém hřišti, ke konci května kácení máje. V jarních
měsících se budeme podílet na zajišťování odborného
vzdělávání členů sboru, výchově mládeže a dodržování
kulturních a společenských tradic. Soutěžní družstva
mužů, žen a starších pánů se zúčastní různých soutěží v
našem okrsku i okolních obcích, družstvo mladých hasičů
bude plnit celoroční hru „Plamen“. Letošní rok je rokem
připomenutí
120.
výročí
založení
hasičského
dobrovolného sboru ve Zborovicích, oslavy vyvrcholí v
sobotu 24. června 2017. Věříme, že spolupráce s
Obecním úřadem a ostatními spolky, v naši obci i v
letošním roce bude zdárně pokračovat.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V tomto roce jsme již uspořádali Ostatkový průvod,
který se konal 25. 2. 2017. 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 1. 4. 2017 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 (29. 4. 2017).
Soutěž začne ve 14:00 hod., srdečně všechny zveme.
Snad nám bude přát štěstí i počasí.

V dubnu se ještě zúčastníme mše svaté věnované
sv. Floriánovi, která se bude konat 30. 4. 2017, a budeme
se podílet na organizaci slavnosti Božího těla.
Na začátku května vyčistíme požární nádrž.
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

Z našich včelínů
V loňském roce bylo v našich obcích registrováno 15
včelařek a včelařů, kteří obhospodařovali 200 včelstev.
Všichni víme, jaký velký význam mají včely pro opylování
rostlin. Průběh včelařského roku byl následující: po
poměrně bohaté snůšce z ovocných stromů a z řepky
přišla velká horka a sucha. Lípa prakticky nemedovala a
medovice nebyla vůbec žádná, já jsem již v půli července
sundal medníky a začal krmit cukrem. Včelařský rok v
naší oblasti byl tedy snůškově podprůměrný. Každý rok je
jiný, tím je včelaření zajímavé.

Na podzim jsme obdrželi příspěvek od obecního
úřadu ve výši 10.000,-Kč, který jsme použili na nákup
včelích rámečků. Obnova včelího díla je totiž důležitým
faktorem v boji proti moru včelího plodu, který se však
bohudík v naší oblasti zatím nevyskytl. Je to onemocnění
fatální, napadená včelstva se musejí spálit.
Zlínský kraj pro letošní rok uvolnil 1 milion korun na
podporu včelaření - na pořízení nových úlů a rámečků
tzn., že včelaři, kteří splní podmínky, mohou dostat
příspěvek ve výši až 10.000 korun.
Letos přeji včelařům hodně medu, málo rojů a hlavně
zdravá včelstva. Znovu opakuji, nekupujte med, většinou
pochybné kvality, v supermarketu, ale pravý včelí med
přímo u včelaře.
Poněvadž co nevidět bude Veliká noc, může Vám po
dlouhém půstu přijít vhod recept na kachnu na medu!
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Kachna na medu
4 porce:
 1 kachna
 100 g soli
 30 g pepře
 1 hrst tymiánu
 2 špetky kmínu
 300 ml červeného vína
 200 ml vody
 100 g medu
1. očištěnou kachnu osolíme (sůl důkladně vetřeme
do masa), okořeníme pepřem, tymiánem a kmínem a
přelijeme medem
2. vložíme do pekáče, podlijeme červeným vínem,
vodou a necháme nejlépe přes noc odležet
3. vložíme do trouby a pečeme na 200 °C 20 minut,
přiklopíme a pečeme asi 2 hodiny na 165 °C. V průběhu
pečení maso přeléváme a případně podléváme podle
chuti vodou nebo vínem, ke konci pečení odklopíme a
dopečeme zlatavou kůrčičku

Dušené červené zelí
 1 malá hlávka červeného zelí
 100 g cibule
 200 g jablek
 50 g sušených švestek
 50 ml octa
 100 g krystalového cukru
 2 lžíce sádla
 sůl
1. na sádle zesklovatělou cibulku přidáme červené zelí
pokrájené na nudličky, přisypeme cukr a necháme lehce
zkaramelizovat, přidáme pokrájené sušené švestky,
podlijeme vodou, octem a necháme asi 20 minut dusit
pod pokličkou
2. před dokončením přidáme nastrouhaná jablka,
krádce podusíme a dochutíme solí, případně cukrem
nebo octem

1. brambory oloupeme a nastrouháme, přidáme
mouku, vejce, prolisovaný česnek, majoránku, lehce
orestovaný špek, sůl a pepř
2. těsto důkladně a rychle propracujeme (pozor,
bramborové těsto rychle řídne), vytvoříme válečky, které
vaříme 15 - 20 minut v osolené vodě nebo lépe v páře
Martina Klimáková

Budeme se stěhovat
V našem Domově se na jednom oddělení připravují
klienti na přechod do chráněných bydlení. Je jich celkem
14, kteří naše zařízení v letošním roce opustí a budou
využívat jinou sociální službu. Čtyři se přestěhují k 1. 5.
2017 do chráněného bydlení v Luhačovicích. Za účelem
seznámení se s novými kamarády-spolubydlícími pro ně
byla připravena v týdnu od 13. 2. – 17. 2. 2017
seznamovací rekreace v Luhačovicích.
Další se budou stěhovat k 1. 11. 2017 do chráněného
bydlení v Kroměříži, které se pro ně v současné době
připravuje. S těmito klienty probíhají intenzivní nácviky
péče o domácnost, kdy si sami uklízí, perou a žehlí
prádlo. Ti, kteří si v některých činnostech nejsou jistí,
mají vždy podporu pracovníka. Také si chodí sami
nakupovat a připravují si snídaně a večeře. Co se týče
samotného nakupování, někteří to zvládají samostatně,
ale jiní občas potřebují radu paní prodavačky nebo chodí
nakupovat s pracovníkem Domova.

Bramborové česnekové knedlíky
 400 g ve slupce vařených brambor
 100 g hrubé mouky
 1 vejce
 2–3 stroužky česneku
 50 g uzeného špeku
 dlaň majoránky
 sůl

Proto máme k Vám velkou prosbu. Pokud uvidíte
bezradného, nervózního člověka, o kterém víte, že je
klientem naší služby, mějte s ním trpělivost, protože on
sám se učí spoustu nových věcí a neví si rady. Vaše rada
je v ten moment pro něj „rada nad zlato“.
Dále se učí uvařit jednoduchá jídla, kdy se s
pracovníkem domluví, co by si rádi uvařili. Nakoupí si
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suroviny a s jeho podporou uvaří jídlo. Někteří tuto
činnost zvládají na výbornou, jiní potřebují více podpory.
Pevně doufáme, že všichni vše zvládnou a nové
domovy pro ně budou dalším posunem k běžnému
životu.
Martina Guštarová (vedoucí odd. C)

Z činnosti Mysliveckého spolku
V loňském roce uspořádal MS Zborovice – Medlov
několik mysliveckých událostí, z nichž nejvýznamnější
byly střelby na asfaltové holuby, přátelské utkání v
kopané a branný závod pro děti na chatě U Zajíčka ve
spolupráci s SDH Zborovice a 3 společné lovecké akce.
Branný závod pro děti se stal již tradiční akcí, které se
účastní velké množství dětí a mládeže, při kterém se
kromě hasičských dovedností seznamují s péčí o přírodu,
její ochranu a základy myslivosti.
Lovecké akce pořádané na podzim opětovně ukázaly,
že drobné zvěře v honitbě ubývá. Tento úbytek
pozorujeme již několik desítek let. Tomuto faktu
bezesporu negativně přispívá především zemědělská
činnost (velkoplošné hospodaření, zaorávání a likvidace
polních cest a mezí, širokozáběrová mechanizace a
pesticidy), predační tlak (zvěř myslivosti škodící,
nepůvodní invazivní zvěř a černá zvěř) a v posledních
letech i nedostatek vody v krajině. Z těchto důvodů lze
poděkovat nejenom myslivcům, kteří se snaží negativní
tlak predátorů eliminovat lovem, ale i zemědělcům, kteří
ponechávají úhory, zakládají a udržují různé biopásy a
všem, kteří přispívají k obnově přírody a krajiny.

všem sponzorům a dárcům a všem občanům, kteří tuto
akci podpořili svou účastí. Velké poděkování patří rovněž
hasičům, se kterými probíhá velmi dobrá spolupráce již
devět let.
Další akce, které náš spolek bude v letošním roce
pořádat je přátelské fotbalové utkání s elitním výběrem
SDH Zborovice, Memoriál Jiřího Bodejčka – lesní a
barvářské zkoušky jezevčíků a teriérů a několik loveckých
akcí.
Nemálo úsilí a peněžních prostředků nás v tomto roce
budou stát opravy a údržby mysliveckých zařízení,
výstavba nových mysliveckých a provozních zařízení a
nashromáždění dostatečného množství kvalitního krmiva
pro zvěř na zimní období. Dále naši členové budou v
průběhu roku plnit plán lovu jednotlivých druhů zvěře.
V posledních letech panuje velmi negativní pohled lidí
na myslivost a myslivce. Většina lidí si myslí, že myslivci
pouze střílí a loví zvěř. Ovšem pravda je jiná. Celkový
roční plán práce našeho spolku je však velmi pestrý a z
velké části je tvořen tzv. „nemysliveckými akcemi“
(střelby, fotbalové utkání, branný závod pro děti či ples),
kde o lovu zvěře není ani zmínka. Tyto akce jsou
pořádané především pro přiblížení myslivosti všem našim
spoluobčanům a dokladem toho, že myslivci neloví pouze
zvěř. Velkým společným loveckým akcím, podzimním
velkohonům, je již dávno konec. Je to dáno tím, že
drobné zvěře v krajině rapidně ubývá. O lov a úpravu
početních stavů drobné zvěře se v honitbách místo
myslivců stará již výše zmíněné negativní faktory.
Zabezpečení řádného chodu myslivosti v souladu s
požadavky zákona stojí značné úsilí a čas. Proto si
dovolím poděkovat všem našim členům, i všem ostatním
lidem, kterým není naše příroda lhostejná a kteří podle
svých možností přispívají k její péči.
MYSLIVOSTI ZDAR!
Jaroslav Plšek ml., jednatel MS

KČT, odbor Zborovice

V lednu letošního roku jsme ve spolupráci s SDH
Zborovice uspořádali tradiční Hasičsko – myslivecký ples.
Uspořádání této akce předcházelo několik společných
sezení, kde se plánuje program, brigády, veškeré nákupy
a celá organizace této akce. Tímto bych chtěl poděkovat

Svou činnost v letošním roce jsme zahájili výroční
členskou schůzí, která se konala v jídelně SŠ COPT
Kroměříž. Za oblast Valašsko-Chřiby se schůze zúčastnila
předsedkyně oblasti p.Mgr.Libuše Valentová se svým
manželem.
Slavnostně byla uvedena naše turistická hymna,
kterou složili J.Mitek, S.Prachař a A.Hubáček; společně
jsme si ji zazpívali.
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Zhodnotili jsme uplynulý rok, do svých řad jsme přijali
2 nové členy, 13 turistů splnilo a převzali si odznak
Turista I. stupně-bronzový s pamětním listem a turisté:
Antonín Hubáček, František Hrabal, Jaroslav Kočíř, Hana
Šprňová obdrželi – Diplom III. stupeň veřejné uznání za
mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou
turistiku. Také jsme zvolili novou hospodářku odboru a
schválili jsme si túry a zájezdy v tomto roce.
Větší naší první túrou byla trasa kolem Zborovic –
lesem k Trojáku, Nětčická kaplička a studánka, Nětčice
(posezení v restauraci Bez lípy), kaplička Sv. Antoníčka,
Zborovice. Zúčastnilo se jí 14 turistů.

Na našich webových stránkách naleznete vše o naší
činnosti včetně fotodokumentace a článků o túrách a
zájezdech – www.obeczborovice.cz/kctzborovice.
L. Burešová

S "Hurvínkem" na Zdeničku - II. ročník
Turistika spojená s jízdou motorového vlaku, to byla
poslední akce uplynulého roku pod hlavičkou
Kroměřížské dráhy. Na Silvestra loňského roku vyrazil po
trati z Kroměříže do Zdounek a Zborovic motorový vlak s
historickým Hurvínkem za turistikou a historií.
V prosinci tomu bylo přesně 100 let, kdy se roztočila
kola parní lokomotivy na 6 kilometrové cukrovarnické
dráze vedoucí ze zborovického cukrovaru přes Troubky
na nákladiště v Honěticích. Historie cukrovarnické dráhy
a prohlídka Gruntu Galatík byli letošním lákadlem.
V sobotu 31. prosince 2016 vyjel motorový
"Hurvínek" s více jak osmi desítkami pasažérů do
Zdounek. Do soupravy vlaku byl zařazen také přípojný
vůz Blm, kde se podával teplý silvestrovský punč. Ten
přišel vhod v ranním chladném počasí, které doprovázeli
mlhy.

Přesně v 9 hodin se starý motoráček z roku 1955 vydal
na svoji 13 kilometrovou jízdu do Zdounek, odkud se
cestující vydali k rozhledně Zdenička a Gruntu Galatík.
Zvláštního motorového vlaku využili také turisté při
výšlapu na rozhlednu Brdo.
Po příjezdu do Zdounek se cestující seznámili s historií
výroby mražených krémů, které jsou dodnes populární
zejména u mladší generace. Mezi nejznámější patří
tvarohový Míša, Eskymo, Ledňáček či nanukový dort.
Nanuky a mražené krémy se ve Zdounkách vyráběly od
60. let 20. století až do konce roku 2003 v bývalém
mlékárenském závodě, sousedícím s vlakovým nádražím.
Krátce po půl desáté se turisté vydali po silnici ze
Zdounek k troubeckému přejezdu a dále pak po polní
cestě až k samotné rozhledně Zdenička. Tu po celý den
halila hustá mlha, takže výhled z rozhledny byl značně
omezený.
Po přesunu na Grunt proběhlo rychlé občerstvení v
hospůdce u Kenta, která sídlí v areálu. Hospůdka nabízí
také pro sběratele turistickou vizitku či otisk pamětního
razítka s motivem rozhledny. Před polednem majitel
Gruntu Petr Galatík všechny provedl po svém panství a
seznámil přítomné s historií chovu Moravského
teplokrevníka. Ve výběhu představil svého největšího
šampiona hřebce jménem Przedswit Svatopluk G, který
je jeden z 60 koní ustájených v Těšánkách.
Po zhruba hodinové exkurzi se všichni vydali zpět do
Zdounek k motorovému vlaku. Ten se ve 13.20 vydal do
Zborovic, kde byla připravena hodinová pochůzka po
bývalé cukrovarnické dráze, která si v prosinci
připomněla 100 let od svého zprovoznění.
Cukrová řepa, cukrovar a Jonáš Friess. To jsou tři
pojmy, které ve Zborovicích zná každý malý kluk. Jonáš
Friess jakož to nejvýznamnější osobnost Zborovic přivedl
v roce 1881 z Kroměříže do Zborovic železnou dráhu.
Spolu Abrahamem Popperem a Moritzem Redlichem byl
u založení akciové společnosti Kojetínsko-zborovické
cukrovary. Společnost vystavěla v letech 1850-1851
místní cukrovar. Ten v roce 1916 dává do provozu
úzkorozchodnou dráhu pro svoz cukrovarnické řepy z
nedalekých velkostatků. Dráha o rozchodu 760mm byla
mezi Zborovicemi, Troubkami a nákladištěm v Honěticích
vystavěna o celkové délce 5,89km. Technickobezpečnostní zkoušku provedla parní lokomotiva Arnold
Jung s 6 vozy dne 14. prosince 1916. Do roku 1930 byla
řepa zpracovávána ve ve Zborovicích, po cukrovarnické
krizi byl cukrovar zrušen a náklad byl ve Zborovicích
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překládán na státní dráhu a odvážen ke zpracování do
nedaleké Kroměříže či partnerského cukrovaru v
Kojetíně. Řepařská dráha sloužila ke svozu řízků do
přelomu 50. - 60. let 20. století. Následně provoz ustál,
dráha byla zrušena a poslední ze dvou parních lokomotiv
byla odvezena podle pamětníků na vojenském
podvalníků na Slovensko.
Naučná pochůzka po Zborovicích končila u rybníků
"Na Podlavčí", kde je stále vidět pozůstatek
cukrovarnické dráhy v podobě traverz, po kterých dráha
překonávala vodní spojku mezi rybníky, které byly
zbudovány jako zásobárna vody pro provoz cukrovaru.
Před tri čtvrtě na tři se motorový vůz M131.1454
vypadal na zpáteční cestu do Kroměříže, kde byla akce
ukončena pamětní fotografií na nástupišti č. 1.
Plachý Stanislav, Kroměřížská dráha z.s.

hostující hráči Petr Petřík ze Slavie Kroměříž, Milan
Vymětal, Radek Zajíček a Pavel Petržela z ŠK Holešov.

Boj na Sokolovně začíná. Tentokrát jsme v derby hostili Sokol
Postoupky

Regionální přebor – Kroměříž

Zpráva šachového oddílu
Tradiční šachový turnaj na Štěpána
26. prosince se sešli šachisté na tradičním turnaji v
bleskové hře v hospůdce „Na hřišti“. Předseda oddílu
Jaromír Kucián v úvodním slovu zavzpomínal na šachisty,
kteří tvořili historii oddílu / Miroslav Müller, Josef
Vychopeň, Drahomír Klučka, Vratislav Švejcar a Karel
Krejčí /. Celkem 13 hráčů bojovalo o co nejlepší umístění.
O vítězi se rozhodlo až v posledním dvojkole, kdy se o 1.
a 2. místo podělili Petr Petřík a Karel Štencel s 19,5 body.
Bronz získal Mojmír Prachař, který za vítězným
tandemem zaostal pouze o půl bodu.
Je třeba vyzvednout organizační úsilí Mojmíra
Prachaře, který zabezpečil hladký průběh celé akce.
Zvláštní poděkování patří OÚ a TJ Zborovice za
sponzorské dary. Na závěr hezkého posledního
svátečního dne jsme se rozešli s přáním, aby rok 2017 byl
minimálně tak úspěšný jako ten předcházející a abychom
se ve zdraví sešli na Štěpána v roce 2017.

I v regionálním přeboru si naše B-čko nevede špatně.
Dříve to byl spíše boj o záchranu a dnes v poklidném
středu s devíti body. Poslední čtyři kola máme tzv.
hratelné soupeře z dolní části tabulky. Výbornou formu
prokazuje kapitán mužstva Vlastik Nezdařil, který získal 6
bodů ze sedmi zápasů. Roman Šebestík a Karel Štencel
přispěli mužstvu 4,5 body. Mojmír Prachař hostuje v
Krajské přeboru v ŠK Holešov a tak odehrál pouze dva
zápasy. Na první šachovnici ho většinou zastupuje Mirek
Nezdařil a se 3,5 body ze šesti zápasů si vede velmi
dobře. Obětavě přistupují k zápasům i další hráči, Jirka
Indrák 3 body, David Prachař, Jaromír Kucián a Radek
Nezdařil. Oporami jsou i hosté ze Slávie Kroměříž, již
dříve zmiňovaný Karel Štencel, Honza Polišenský a Josef
Plachý.

Krajská soutěž - západ
ŠO TJ Zborovice A tři kola před koncem soutěže drží
krásné druhé místo za ŠO Kunovice. Při šesti výhrách a
dvou porážkách má reálnou šanci se umístit mezi prvními
třemi nejlepšími. Nejvíce bodů 5 doposud získali Mojmír
Prachař a Miroslav Nezdařil. Oporou mužstva nadále
zůstává na první šachovnici Roman Sas. Dále hrají Petr
Krejčí, David Prachař a Vlastimil Nezdařil. Po jednom
zápase mají na svém kontě v Ačku i Jirka Indrák, Roman
Šebestík a Karel Foltýn. I letos tvoří páteř mužstva

Vedle bratrů Nezdařilů se k boji připravuje Roman Šebestík.
Tentokrát se hrálo v Holešově

Mojmír Prachař
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Cena Neuron za přínos světové vědě 2016
Vědecká rada fondu na Ceny Neuron navrhuje
špičkové vědce, kteří výrazně ovlivnili úroveň poznání ve
svých oborech a kteří svou energii věnují intenzivní práci
s mladou generací vědců. Důležitým kritériem při výběru
je i osobní integrita, otevřenost vůči různým vědeckým
komunitám a vnímání vědy jako služby společnosti.
Cena se uděluje ve dvou kategoriích:
Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým
vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako
povzbuzení pro další vědeckou práci.
Cena Neuron za přínos světové vědě je určena
významným představitelům české vědy působícím doma
i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných
úspěchů a mohou být vzorem a inspirací. Jedná se o
zvláštní uznání výjimečným osobnostem.

Profesor Milan Šamánek (9. května 1931, Zborovice)
velmi podstatně přispěl k založení Dětského kardiocentra
v roce 1977 v Praze. Tehdy šlo o jediné zařízení tohoto
typu na světě. Jako přednosta kardiocentra prosadil
převratné diagnostické a léčebné postupy. Díky tomu se
podařilo snížit úmrtnost dětí s vrozenými srdečními
vadami z původních 10 % na necelé 1 %. Nyní získal Cenu
Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína.
Co vás přivedlo k medicíně?
Nevím, jestli mám říct, jak to bylo doopravdy, ale já
medicínu nikdy studovat nechtěl. Zajímala mě hlavně
kultura. Zpíval jsem, hrál na různé nástroje, měl jsem
kapelu. Lákalo mě spíše studium konzervatoře. Ale brzy
mi došlo, že nemám příslušné nadání. Můj táta, malíř a
natěrač, mi tehdy řekl: „Můžeš studovat, co chceš, ale
napřed musíš umět řemeslo.“ Když jsem v roce 1949
dostudoval Benešovo reálné gymnázium v Kroměříži,
váhal jsem mezi medicínou a farmacií. Vyhrála medicína.

Jak jste se v roce 1964 dostal na stáž do Ameriky?
Na klinice v Praze jsem se zabýval zkoumáním plicní
funkce. A jednou, když tady probíhal světový kongres
farmakologů, přišel na naše pracoviště významný člen
mezinárodní farmaceutické společnosti profesor Aviado z
Pensylvánské univerzity ve Filadelfii. Zaujaly ho moje
výsledky a nabídl mi, abych s ním odjel do USA. Snažil
jsem se mu naznačit, že u nás tehdy nebylo běžné, aby
mladí lékaři jezdili na Západ. Profesor namítl, že jako
delegát kongresu se další den sejde s tehdejším
prezidentem Novotným, a můj odjezd s ním domluví.
Prezident mu samozřejmě tvrdil, že Československo
velmi rádo pouští mladé lidi do ciziny. A tak mi za pár dní
dali povolení odcestovat. Později za mnou mohla do
Ameriky přijet i manželka. Na Pensylvánské univerzitě
jsem tvrdě pracoval a během tří měsíců se mi podařil
objev světového významu – našel jsem přímou souvislost
mezi funkcí plic a oběhem krve v malém plicním okruhu.
To byla v 60. letech úplná novinka. Profesor Aviado mi
zařídil přednáškové turné po nejvýznamnějších
amerických univerzitách, kde jsem poznal řadu vědců. Po
turné jsem na Pensylvánské univerzitě začal učit mnoho
lékařů a doktorandů, jak používat mou metodu pro
sledování plicní funkce. Z mých tehdejších posluchačů se
později stali šéfové významných klinik a vědeckých
pracovišť. Profesor Aviado mi ke konci pobytu nabídl,
abych s ním absolvoval turné po Japonsku. Vysvětlil jsem
mu, že kvůli platnosti výjezdní doložky se musím vrátit do
Československa. Chtěl volat prezidentovi Novotnému, ale
ten by asi těžko prodloužil pobyt i manželce, a tak jsme
se v roce 1965 oba vrátili. Těsně před odjezdem mi
děkan, kterého jsem taky školil, nabídl, ať se zúčastním
konkurzu na profesora, že mám velkou naději vyhrát.
Slíbil jsem mu, že o tom budu vážně uvažovat, ale
nejdříve si v Československu vyřídím povolení k pobytu.
Jenže to se už nepodařilo.
V roce 1977 jste se podílel na založení Dětského
kardiocentra. Tenkrát to bylo první specializované
pracoviště na světě. Co vzniku centra předcházelo?
V Americe jsem během svého přednáškového turné
navštívil mnoho kardiologických pracovišť. Děti s
vrozenou srdeční vadou tam rozmisťovali porůznu na
pediatrická oddělení, takže lékař je nemohl sledovat
soustavně. Napadlo mě zřídit specializované centrum,
kde budou kardiologové velmi úzce spolupracovat s
kardiochirurgy. Po návratu do Československa jsem od
roku 1968 pracoval jako vedoucí lékař kardiopulmonální
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laboratoře v Dětské nemocnici v Praze, kde jsme dělali
katetrizace (pozn. autora: speciální vyšetření srdce a
oběhu pomocí katetru zavedeného velkou cévou až k
srdci, které dovoluje posoudit tlaky v jednotlivých
částech oběhu, a zhodnotit srdeční činnost). Ale až skoro
o devět let později v roce 1977 jsem s několika mladšími
kolegy založil ve FN Motol Praha Dětské kardiocentrum.
Netušil jsem, že je to první pracoviště tohoto typu na
světě. Když jsem v roce 1983 pozval kamarády z Ameriky,
uviděli tady pracoviště, o kterém oni jen snili. Od té doby
máme pořád lepší a lepší výsledky, takže původně 10%
úmrtnost se nám podařilo snížit na méně než 1 %.
Jak se vám to podařilo?
Nejprve jsme 140 dětských lékařů z celé republiky
postupně vyškolili, jaké základní příznaky má dítě s
vrozenou srdeční vadou. Vštípili jsme jim, že jakmile
příznaky rozpoznají, a to lze hned po porodu, ať okamžitě
zatelefonují. Když jsme po krátké konzultaci zjistili, že jde
o kritickou vrozenou srdeční radu, následoval převoz a
hned poté operace. Jinak by děti během dvou dní
zemřely. Operace ostatních pacientů s méně závažnými
vadami srdce už nebyly tak akutní a zákroky jsme
provedli později.
Dokázali jste diagnostikovat vrozené srdeční vady už
ve 14. až 20. týdnu těhotenství. Co přispělo k takovému
posunu?
Jednou jsem se dozvěděl, že v Anglii a ve Francii
zkoušejí sledovat dětské srdce ještě před porodem
pomocí echokardiografu. Požádal jsem kolegu Škovránka,
který u nás s těmito přístroji pracoval, aby to u několika
těhotných žen zkusil. Ukazoval mi pak celý nadšený, jak
krásně je vidět srdce plodu. Poté se mi podařilo
přesvědčit některé komunistické potentáty, s nimiž se
dalo mluvit, aby nám koupili 80 echokardiografů.
Argumentoval jsem, že bychom dokázali rozpoznávat
srdeční vady ještě před porodem, což se ve světě ještě
vůbec nedělalo. Komunisté vytušili, že je to dobrá
propagace republiky, a přístroje za obrovskou částku
nakoupili. Dostali je gynekologové v nemocnicích po celé
republice. Naučili se s přístroji pracovat, a když měli
pochybnosti, konzultovali obrázek z echokardiografu s
pediatry. Tento postup pomohl dále snížit úmrtnost dětí
s vrozenými srdečními vadami. Budoucí maminky s
pozitivním nálezem totiž přijely v klidu několik dní před
porodem do Prahy, a my pak mohli novorozence ihned
operovat. Největší problém jsme měli s přesvědčováním
gynekologů, aby přístroje používali a naučili se podle

snímků rozpoznávat vrozené srdeční vady. A taky aby k
nám těhotné ženy posílali. Pamatuji si, jak jsme jezdili se
Škovránkem po celé republice a gynekologům
vysvětlovali užitečnosti a přínos echokardiografie.
Využil jste jako přednosta Dětského kardiocentra
nějaké zkušenosti z vašeho pobytu v USA?
Především jsem se v Americe naučil vysvětlovat
rodičům dětských pacientů, jak bude léčba probíhat, jaká
je naděje na úspěch, jaká se můžou vyskytnout rizika a
mnoho dalších detailů. Tato komunikace zvyšuje důvěru
rodičů v lékaře, což má dobrý vliv na dítě. Jako přednosta
Dětského kardiocentra jsem rovněž zařídil, aby vždy
jedna zdravotní sestra pomáhala rodičům s případnými
problémy. Taky jsem umožnil každému dospělému
příbuznému nebo známému hospitalizovaného dítěte,
aby ho mohli navštěvovat třeba každý den, a nejen v
neděli a ve středu, jak bylo tehdy nařízeno. Když to
zjistila tehdejší ředitelka nemocnice, potrestala mě
stržením pohyblivé složky platu. Ale po čase uznala, že je
to nesmysl a svoje rozhodnutí zrušila. V Americe mě taky
zaujalo, jak jsou stěny nemocničních pokojů barevné a
vyzdobené obrázky. Udělali jsme to taky tak a dětem se
to moc líbilo.
Kdy překonávalo Dětské kardiocentrum největší
překážku?
Jednou za mnou přišla ředitelka motolské nemocnice
a celá vyděšená mi řekla, že obvodní tajemník KSČ pro
Prahu 5 nás označil za buržoazní přežitek a postará se,
abychom byli zrušeni. Objednal jsem se k tajemníkovi a
řekl mu, že se zrovna vracím z Kuby, kde jsem pomáhal
založit dětské kardiocentrum. Po tomto úvodu jsem
postavil na stůl láhev rumu se slovy, že je to dárek od
soudruha Castra za to, jak se o nás tajemník hezky stará.
Funkcionář úplně obrátil a od té doby se stal naším
největším ochráncem a zastáncem.
/www.nfneuron.cz/cs/cena-neuron/
www.nfneuron.cz/cs/oceneni-vedci/laureati-cenyneuron/2016/milan-samanek/
(text zkrácen)

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

Málková V.
Marejková M.
Grech S.
Mrhálek A.

Školská a kulturní komise děkuje sponzorům za
poskytnutí darů na Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem
(seřazeno abecedně).
G3 s.r.o.
Obec Zborovice
PILANA Saw Bodies a.s.
SEPIO spol. s r.o.

Duben
Váchová Z.
Kuciánová M.
Vaculík J.
Večerková B.
Šamánek J.
Tesařík J.

Květen
Kroupa F.
Jelínková J.
Vránová V.
Matysíková V.
Švec D.
Tomečková M.
Pokorný V.
Hajduková J.
Nováková H.
Trávníček S.
Ševčík J.
Šamánek M.
Jurník F.

Výzva
Materiály o zborovické železnici, cukrovaru a
cukrovarnické dráze
Kroměřížská dráha z.s. se obrací na občany Zborovic s
prosbou o fotografie, dokumenty a jiné materiály týkající
se témat:
 Železniční trať Kroměříž – Zborovice
 Cukrovar Zborovice
 Cukrovarnická železnice Zborovice – Honětice
Nalezené dokumenty či fotografie oskenujeme či
přefotíme a vrátíme zpět nepoškozeny, případně se
domluvíme na dalším postupu. Poskytnuté materiály
poslouží pro připravovanou knihu o rozvoji železniční
dopravy na Kroměřížsku.
Kontakt: Plachý Stanislav
Tel.: 774 679 341
E-mail: Plachy.Stanislav@seznam.cz

Červen
Müllerová Z.
Švrčinová L.
Novák F.
Králová K.
Mikelová M.
Stoličková M.
Sokolínský J.
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.

Rok 2016

Společenská kronika

Narodili se…

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

10 dětí

Březen

Rozloučili jsme se…

Holubcová V.
Vítková B.
Mlčoušek K.

18 občanů
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Kalendář akcí
Březen
Pá 10. 3. Sociální komise – Beseda pro seniory
So 11. 3. KČT – Vizovické vrchy
Pá 24. 3. ŠKK – Divadelní představení Vzpoura nevěst

Duben
So 1. 4. KČT – Vizovické vrchy
So 1. 4. SDH Medlov – Sběr železného šrotu
So 5. 4. MŠ – Velikonoční dílna
So 5. 4. ZŠ – Zápis do první třídy
Ne 6. 4. MŠ – Velikonoční jarmark
Čt 13. 4. MŠ – Vynášení Morany
Pá 21. 4. MŠ – Otvírání studánky – Den země
So 22. 4. KČT – Hostýnské vrchy
So 29. 4. KČT – Morkovské véšlap
So 29. 4. SDH Medlov – O pohár starosty obce
SDH Zborovice – Turnaj ve stolním tenise
SDH Zborovice – Sběr železného šrotu
SDH Zborovice – Přednáška pro MŠ
SDH Zborovice – Stavění máje
SDH Zborovice – První kolo soutěže v PS

Pátek 24. března 19:00
Sokolovna Zborovice
Vstupné 50,-Kč, předprodej na OÚ

Květen
Út 2. 5. MŠ – Zápis dětí
Čt 4. - 7. 5. KČT – Sázava, Kutná Hora
Út 16. 5. MŠ – Den rodiny
Pá 19. 5. ZŠ – Exkurze JE Dukovany
SDH Medlov – Čištění požární nádrže
SDH Zborovice – Kácení máje
Změna termínů vyhrazena
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