Obec Zborovice informuje
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi ještě jednou Vám poděkovat za Vaši důvěru, kterou jste mi
vyslovili formou počtu hlasů v podzimních komunálních volbách. Je to pro mě
zavazující, abych Vás nezklamal. Přiznám se,že se znovu vrátit na post
starosty pro mě není již tak lehké, protože jsem si odvykl být neustále ve
střehu, stresu a pod neustálým tlakem ze strany veřejnosti.
Co se týká obce Zborovice a obce Medlova, je zde co zlepšovat.V letošním
roce chceme například v Medlově prodloužit kanalizaci s trasou od
Müllerového po sportovní areál. Jedná se sice o poměrně finančně náročnou
stavbu, ale vše se vrátí v zabránění znečištění spodních vod a možnosti
napojení případných rodinných domů na společnou kanalizaci.
Ve Zborovicích počítáme s údržbou našich obecních zanedbaných domů č.p.
229, penzionu, případné fasády na ,, masně “, vše je ovšem závislé na
financích. Obec bude muset nejprve zajistit projektovou dokumentaci.
Začínáme zajišťovat projekt na kanalizaci v Medlově, na opravu chodníků ve
Zborovicích, dále se chystá projekt na obnovu ,, ZŠ ve Zborovicích “, projekt
pro inženýrské sítě za Nádražím na vytvoření nových stavebních míst, projekt
na výměnu termostatických ventilů, projekt na úpravu ulic ,, Wolkerova a
Nerudova “. Z plánů je to prozatím vše s čím bych Vás občany chtěl
seznámit.
Nyní Vám představím nové členy Zastupitelstva obce Zborovice a jejich
zařazení do funkcí :
Starosta – Jaroslav Olšina
Místostarosta, předseda školské rady – MUDr. Vladimír Řezáč
Předseda kontrolního výboru – Vladimír Bureš
Předseda finančního výboru – Josef Šmíd
Předseda školské a kulturní komise Lumír Cheryn
Předseda občanské a sociální komise – Pavel Badanko
Předseda zvláštního orgánu – Jaromír Kunc
Členové Zastupitelstva:
Radka Řezáčová
Zdenek Kubánek
Zdenek Bršlica
Ing. Šilhánek Petr
Všem členům Zastupitelstva obce Zborovice přeji hodně zdaru při vykonávání
jejich práce.
Starosta obce

Informace občanům:
Je nutné opět připomenout povinnost našim občanům, týkající se
schválených a tedy i platných vyhlášek obce.
Jedná se o vyhlášky :
Vyhláška č.02/2000 - vyhláška obce Zborovice o stání vozidel v obcích
Zborovice, Medlov ( jeden z nešvarů parkování na zeleni obce, občané, kteří
se dopouštějí porušování této vyhlášky budou písemně upozorněni a
v případě nerespektování po písemné výzvě budou předvolání k přestupkové
komisi s následným finančním postihem ). Občané, kteří jsou zaměstnáni
jako řidiči a využívají služebních vozidel nebo jsou řidiči nákladních vozů,
prakticky parkují v obci bez povolení a jejich zaměstnavatelé - majitelé těchto
vozidel jsou povinni s obcí uzavřít dohodu a následně uhradit poplatek za
užívání veřejného prostranství a obec je pak povinna určit místo k parkování.
Vyhláška č.02/2001 - vyhláška upravuje chov užitkových a ostatních zvířat.
U této vyhlášky upozorňujeme především na chov psů – volný pohyb v obci,
znečišťování výkaly. Je též nutné se dostavit k povinnému očkování proti
vzteklině. Chovatelé velkých zvířat jako jsou koně, žádáme, aby zvážili, kde
se pohybují při svých vyjížďkách, určitě není vhodné se pohybovat v parku
obce nebo na chodnících a taktéž ne po soukromých pozemcích. Je nutné,
respektovat podmáčenost pozemků.
Vyhláška č.04/2001 - vyhláška o odpadech. U této vyhlášky bychom chtěli
občanům spíše připomenout třídění odpadu – u plastů sešlapováním
plastových obalů, pořádek u kontejnerů. Co se týče kontejnerů pro sběr skla,
rozlišovat sklo barevné od čirého. Obec bude získávat za čiré sklo více
finančních prostředků, ale může se také stát, že bude obec při nedodržování
u třídění skla postihována !
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Vyhláška č.06/2003 vyhláška o místních
poplatcích, zde je nutné spíše připomenout
splatnosti, u popelnic je stanovena splatnost do
konce února, výjimkou je splatnost u takzvaného
stočného a to je do konce června každého roku.
Závěrem připomínáme, že vyhlášky obce jsou
k nahlédnutí ve vestibulu obecního úřadu a případné
dotazy sdělí pracovníci obecního úřadu
VAROVÁNÍ: 1.1.2008 zaniká povolení k odběru
a vypouštění vod. Kontakt: www.zanikpovoleni.cz,
dále je možno získat informace na odboru životního
prostředí v Kroměříži včetně žádosti, další informace
lze získat též na OÚ ve Zborovicích (možnost získat
tiskopis na vyplnění žádosti).
Dále informujeme občany, kteří doposud nemají
zrušené septiky a odpadní jímky, aby tak učinili,
neboť jim tak zákon o vodách ukládá a to v případě,
že je v obci vybudována čistírna odpadních
vod.Touto úpravou pomůžete ke zlepšení provozu
čistírny. Obec Vám pomůže i materiální výpomocí
při rušení septiků.
Upozorňujeme občany, že ze zákona jsou povinni
mít své domy označeny číslem popisným.
Jaroslav Olšina, starosta

Vážení spoluobčané.
Rok 2006 byl rokem volebním. Dovolte mi, abych
vyjádřil, že my všichni zvolení členové obecního
zastupitelstva si velice vážíme důvěry, které se nám
dostalo. Uvědomujeme si velkou zodpovědnost,
která je s vedením našich obcí spojena. Budeme mít
příležitost dokázat, že společnou prací v obecním
zastupitelstvu v čele se starostou povedeme obce
Zborovice a Medlov správným směrem.
Máme před sebou hodně práce a úkolů, které jsme
si stanovili i těch, které vyplynou z běžného života
našich obcí. Jen krátce jmenuji vybudování nového
řádu kanalizace v Medlově, započetí rekonstrukce
chodníků a cest ve Zborovicích, připojení dalších
částí Zborovic na hlavní kanalizační řád a tím i na
čistírnu odpadních vod, zajistit vznik nových
stavebních míst pro výstavbu rodinných domů,
podporu kultury, školství, sportu, výsadbu zeleně a
stromů a zlepšení celkového vzhledu našich obcí.
K tomu všemu a dalším projektům se budeme snažit
využít dotace kraje, státu i Evropské unie, abychom
nezatěžovali nadměrně rozpočet obce.
O všech projektech a práci obecního zastupitelstva
se budete moci přesvědčovat denně na vlastní oči,
ale i na vývěsce Obecního úřadu, v obecním
zpravodaji nebo na internetu.
Není možné na tomto malém prostoru vyjmenovat
všechno to, co čeká nás i naše obce
v nadcházejícím období i proto, že o mnohém ještě
ani nevíme. Společně s vámi však pevně doufáme,
že nastávající období bude k našim obcím přívětivé
a budeme svědky dalšího rozvoje. K tomu, aby byl
život ve Zborovicích a Medlově příjemný, budou
směřovat všechna naše rozhodnutí.
Členové obecního zastupitelstva
Lumír Cheryn

Komise Obce Zborovice
Finanční výbor – předseda Josef Šmíd
Členové: Radka Řezáčová, Zdeněk Bršlica
Školská a kulturní komise – předseda: Lumír Cheryn
Členové: Vladimíra Čevelová, Pavel Nosek, Jan Sakař, Valerie
Úradníková, Marcela Hanáková, Ivana Balášová, Jan Pastyřík,
Anežka Machourková, Ivana Růžičková
Komise sociální – předseda: Pavel Badanko
Členové: Medlov Naďa Šumberová, Zdenka Vybíralová, Zborovice
Štefan Valigurský, Marie Pospíšilová, Marie Žalčíková, Ludmila
Burešová.
Občané, kteří si přejí, aby při rozloučení s jejich blízkým
zemřelým promluvil někdo za obec, obraťte se na paní
Ivanu Růžičkovou, ulice Hlavní.

Nezapomínejme s dětmi kreslit, vždyť kresba může být i zajímavou a
netradiční výtvarnou činností – kresleme různými nástroji – tužkou,
pastelkou, pastely (suchými, voskovými, rudkou), barevnými křídami,
perem, fixem, dřívkem, tuší, lepidly (klovatina). Využívejme různých
druhů podkladů (papír, sklo, keramika, hedvábí, dřevo, kov).
Kresbu můžeme roztírat, rozmývat, odkrývat, patinovat, lavírovat,
fixovat, kreslit do podkladů vlhkých, barevných, lazurovaných
apod.Můžeme kreslit v přírodě (beton, asfalt, písek, hlína, sníh).
Obrazné myšlení, které se vytváří hlavně kresbou v předškolním
věku, je základem logického myšlení v pozdějším věku.
Proto by kresba měla zůstat nejen v MŠ, ale i doma, hlavní výtvarnou
činností.
Ivana Balášová, učitelka MŠ Zborovice

Známe křišťálovou studánku

Kontrolní výbor – předseda: Vladimír Bureš
Členové: František Černoch, Jaromír Kunc, ing.Petr Šilhánek,
Rudolf Žůrek

Proměny Mateřské školy Zborovice…
Konečně i naše děti se dočkaly nemalých změn ve vybavenosti
zařízení školy.
Největší změny může pozorovat každý, kdo chodí okolo a všímá
si, nebo přímo dochází do mateřské školy, zaznamenala
zahrada.Je vybavena novými prolézačkami, skluzavkami,
horolezeckou stěnou, houpačkami, dřevěnými koníky, lavičkami
a dětskou kladinou. Nejen toto vybavení, ale i nové koloběžky,
tříkolky a dvě velká krytá pískoviště skýtají záruku správného
pohybového rozvoje, upevňování tělesné zdatnosti, obratnosti a
napomáhá celkovému rozvoji koordinaci pohybu.
V interiéru budovy došlo k další postupné výměně oken v jídelně,
úpravě vestibulu školy a výměně osvětlení ve třídách a hernách.
I tyto změny přispějí nejen k lepším životním podmínkám, ale
hlavně k zateplení budovy.
Veškeré tyto úpravy můžeme provádět díky pochopení a dobré
spolupráci se svým zřizovatelem, kterým je Obec Zborovice.
K pokrytí nákladů jsme využili finančních příspěvků od
zřizovatele, z nadačních programů a od věrných sponzorů.
Věříme, že i v dalších letech nebude veřejnosti a zřizovateli
mateřská škola lhostejná a naše spolupráce zůstane na velmi
dobré úrovni.
Hana Klabalová, MŠ Zborovice

Už odedávna se lidé těšili na jaro a radovali se z jeho příchodu.
Děvčata si vyrobila zimu, smrtku ze slámy a hadrů, říkala jí také
Mořena, a smrtku, zimu vhazovala do potoka, aby se už nemohla
vrátit. Přinášela Vesnu, jaro a při tom si zpívala a tančila.
K dalším jarním zvykům patří „Otvírání studánek“, kterých ve
Zborovicích máme několik. Pravidelně je s dětmi navštěvujeme,
pozorujeme jejich křišťálovou vodu s kamínky a oblázky, které se v
nich lesknou. Již od nejútlejšího věku vedeme děti, k poznávání
významu a důležitosti vody pro život v přírodě jako jedné ze
základních složek životního prostředí. Všechny studánky jsou
krásné, lákavé, ale pouze jedna má svou historii. Děti ji dobře znají
nejen z četby knihy „Z časů dávných a nedávných“, ale
i z pravidelných návštěv.
Je škoda, že právě toto místo, ke kterému se váže pověst ze
Zborovic je celkem opomíjeno. Zcela jistě by si naše studánka
Hejtmanka zasloužila více pozornosti a péče. Vždyť dnešní svět je
plný techniky, průmyslu a spěchu. Měli bychom být vděční za kousek
zeleně, za krásné místo, které najdeme v přírodě.
Snažíme se naučit děti v Mateřské škola ve Zborovicích, aby se
dovedly na chvíli zastavit a žasnout nad malými i velkými zázraky
přírody.
Hana Klabalová, MŠ Zborovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE___
Co se děje ve škole?
Nikdo nevyletěl, nikdo neutekl. Všichni se
snažíme, aby škola fungovala co nejlépe.
A protože se dotýkáme/potýkáme při své práci
největšího pokladu národa – dětí, narážíme na
radosti i strasti.
Školní rok se dal na úprk a nás pomalu čeká
bilancování. Máme za sebou několik měsíců
poctivého vyučování, několik vydařených pokusů o projektovou
výuku – projekty Evropa ve škole - škola v Evropě, Vánoční jarmark a
Svět knihy. Další dva projekty nás čekají – nejblíže je Ekologický den
(27. dubna). Už víme, že si s projektovým vyučováním poradíme a že
děti tento způsob získávání poznatků baví.

DŮLEŽITOST KRESBY DÍTĚTE V MŠ
Kresba rozvíjí osobnost dítěte. Vývoj dětské kresby odráží vyspívání
osobnosti dítěte a proto bychom měli všichni sledovat, jak se dětská
kresba postupně zdokonaluje. Postupné zakládání prací se stává
,,deníkem dítěte“, ve kterém mohou rodiče, učitelky a třeba i
psycholog ,,číst“ a sledovat vývoj osobnosti dítěte.
V současné době, kdy nás obklopují nabídky knih, časopisů,
programy televize, různé zájmové organizace s nabídkou
netradičních výtvarných nápadů a technik,nesmíme opomíjet nutnost
kresby.
Vždy a ve všem hledáme určitou vyváženost.Seznamujeme děti se
zajímavými novými technikami, pracujeme na velké formáty papíru a
tím rozvíjíme fantazii a představivost. Z vlastních zkušeností víme, že
moderní techniky převládají. Je to dobré, ale je nutné si uvědomit, jak
je potřebné u dětí s přibývajícím věkem vytvořit smysl pro detail,
propracovanosti, promyšlenost, upevňování správného držení tužky,
zjemnění a zpřesnění tahů pro nácvik psaní důležitých pro vstup
dítěte do ZŠ. To vše dětem skýtá právě kresba.

Proběhl zápis k základnímu vzdělávání, do I. třídy by v září mělo
nastoupit na 20 prváčků. Žáky IX. třídy čekají přijímací zkoušky, jsou
důkladně připraveni a konkurence není nijak veliká, lze čekat dobré
výsledky. 2 žákyně V. třídy a jedna sedmačka prověří své znalosti
u přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium.
Žáci mají v žákovských knížkách plno známek. Ne všichni samé
jedničky a dvojky. Zkuste si vzpomenout na svá školní léta – každý
z nás zažil učitele mírné, maminkovské typy, i učitele přísné.
Vzpomínáme různě, podle své tehdejší úspěšnosti. Je opravdu na
škodu vědět už od dětských let, že se všemi lidmi se nedá vyjít stejně
„hladce“, v pohodě?
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Jako každoročně se účastní jednotlivci i družstva mnoha různých
soutěží. Mimoškolní aktivity vrcholí, konají se okrsková a okresní kola
soutěží. Na konec školního roku se připravují exkurze za poznáním
přírody, historie, geografie.
Těšíme se na 4. družební setkání. 7. května naši školu navštíví žáci
a učitelé ze Základnej školy Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany.
Tato obnovená tradice obnáší i ubytování slovenských dětí
v rodinách našich žáků – prostřednictvím Zpravodaje děkuji všem
obětavým rodičům, kteří ubytování poskytnou. V moderní
pedagogické literatuře se takovému přístupu říká „multikulturní
výchova“.
Učitelé se na plné obrátky věnují dokončování školního vzdělávacího
programu, jehož vytvoření podle RVP nám ukládá školský zákon. Ve
školním roce 2007/2008 se na všech základních školách v ČR musí
alespoň v 1. a 6. ročníku děti začít vzdělávat podle vlastního ŠVP.
Jedná se o velké změny v českém školství, v přístupu ke vzdělání,
k systému výchovy.
Každý dospělý si určitě uvědomuje, že děti jsou dnes jiné, než před
20ti, 30ti nebo 50ti lety. A to radikálně. Jsou vystaveny naprosto
odlišným podmínkám – čas pro city a prožívání, pro čtení a učení jim
ukrádá televize, mobily, počítače, internet. Plno reklam ze všech
možných míst útočí na dětskou duši – jak mít ty nejlepší hry a hračky,
jak být nejkrásnější, nejštíhlejší, nejlépe ostříhaný, oblečený, nejlépe
vybavený technickými přístroji a sportovními potřebami… S tlakem
reklam si občas těžko poradí i zralá osobnost. Mnozí rodiče jsou
neúměrně zapřaženi v zaměstnání, vidí své děti ráno a večer,
v podstatě pár minut denně. Někteří mají k výchově indiánský přístup
a nechávají vše na přírodě - jejich děti vychovává ulice. To všechno
přináší dnešní generaci 7 – 15 letých naprosto jiné životní
zkušenosti, dovednosti, postoje, osobní návyky a znalosti, jiné
vzájemné vztahy, jinou míru odpovědnosti a respektu k dospělým.
Škola se musí přizpůsobit reálnému stavu, je jasné, že návrat
k dětem sedícím se založenýma rukama bez pohnutí a bez vydání
hlásku celou hodinu v lavici není možný. A tak se postupně
proměňují vztahy mezi učitelem a žákem i obraz výuky a vyučovací
hodiny – ta je a stále více bude živější, rozmanitější, tvořivější.
Vzniká tu i větší prostor pro malé čertíky a jejich zlobivé výpady (už
jste jistě slyšeli obecní historky o „děsné“ třetí třídě?). Učitelky a
učitelé budou mít práci ještě těžší – učit se nové formy a metody
práce budeme muset všichni. S naším školním vzdělávacím
programem budou seznámeni rodiče prváčků a šesťáků na třídní
schůzce na začátku nového školního roku. ŠVP ZŠ Zborovice bude
dostupný i v elektronické podobě.
Několik slov věnuji ještě prosbě, se kterou se obracím na všechny
své známé, na úřední místa a teď i na Vás, spoluobčany: Znáte-li
mladé, vysokoškolsky vzdělané, perspektivní, nadšené a schopné
lidi, kteří se rozhodli pro učitelskou dráhu, lákejte je do zborovické
školy. Ne Praha, Brno nebo Kroměříž, ale Zborovice jsou přece
krásné místo k životu a k naplňování učitelského poslání. Děkuji Vám
za pomoc!
Informace o dění ve škole předávají třídní učitelé rodičům na třídních
schůzkách a konzultacích, jsou k dispozici na webové stránce školy
www.zszborovice.cz a na školní úřední desce, rádi Vás přivítáme a
poskytneme Vám odpovědi na Vaše otázky i pokud přijdete osobně.
P.S. „Nezbedné děti“: Vážení občané. Po opuštění školy během polední
přestávky a po skončení vyučování, samozřejmě ve dnech pracovního
volna a školních prázdnin, jsou naši žáci v péči svých rodičů. Za jejich
přestupky proti občanskému soužití je nemůžeme nijak postihovat,
nemáme na to právo. Pokud vznikne mezi Vámi a libovolným nezletilým
dítětem nějaké nedorozumění, je třeba jej řešit s jeho rodiči.
Marcela Hanáková

Pěvecký sbor žáků ZŠ
Za podpory p. ředitelky a celého učitelského sboru
vznikl na ZŠ pěvecký sbor, který má 18 dívek a 1
chlapce. Vedoucím je pan Jiří Jablunka, zkoušku má
sbor každé pondělí ve škole. Prémiové vystoupení
bylo 1.prosince při rozsvěcování vánočního stromu
před Obecním úřadem za vedení p. uč. Úradníkové.
Další veřejné vystoupení se konalo na adventním koncertě v chrámu
sv. Bartoloměje, pěvecky i hudebně přispěli i posluchači konzervatoře
Evangelické akademie z Kroměříže. Kostel byl plný, koncert měl veliký
úspěch.
Další vystoupení sboru bylo na Štěpána v místním římskokatolickém
kostele. Zazněly koledy a jiné sborové skladby, s drobnými skladbami
vystoupili i místní děti, žáci ZUŠ Zdounky, velmi pěkný byl sólový zpěv
sester Cvoligových. Na varhany hrál sbormistr Jiří Jablunka.
Pokud bude sbor dobře pokračovat, mohl by navázat na přerušenou
tradici dřívějšího pěveckého sboru, který vedl pan Boh. Mrhálek. Byl to
sbor, který měl vysokou úroveň a byl známý v celém okrese.
Žákovský sbor nemá zatím název. Na název je vypsána anketa. Do sboru
budou vítáni i další žáci.
-AMA-

Nabídka vyřazeného majetku
ZŠ Zborovice nabízí všem zájemcům vyřazené staré
žákovské židle a školní lavice. Opotřebování je veliké, ceny
nízké: lavice 10,- Kč, židle 5,- Kč.
Odprodej:
pátek 27. dubna od 13:00 do 17:00 hodin
sobota 28. dubna od 9:00 do 11:00 hodin

HODNOCENÍ ČINNOSTI ÚSP - D ZBOROVICE
ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ (září 2006 – únor 2007)
Činnost našeho zařízení v tomto období byla opět pestrá,bohatá a
zajímavá.
V rámci pracovní terapie a zájmové činnosti si klienti
společně s pracovníky uklízeli park, vyhrabávali listí, zametali kolem
cesty, sklízeli úrodu ze zahrady, trhali molitan a vatelín do polštářků,
háčkovali a šili koženkové nazouváky, vyšívali ubrusy a prostírání a
vyráběli spoustu upomínkových dárků. Své výrobky potom prodávají
na jarmarku, při setkání s rodiči
a opatrovníky, v Knihovně
Kroměřížska a v místní knihovně. O své činnosti publikujeme
v novinách a ve vitríně před obecním úřadem.
V měsíci září jsme pro klienty uskutečnili turnaj v pétanque, besedu
se členy Policie ČR Kroměříž s ukázkou výzbroje a výstroje a
výcvikem služebních psů. Někteří klienti se zúčastnili rekondičního a
resocializačního pobytu na Rusavě – Jestřabí, který jim byl hrazen
z projektu SROP. Šli jsme s klienty do lesa k chatě „U Zajíčka“
opékat špekáčky a soutěžit v lese. Vyjeli jsme si s nimi do Zdounek
a navštívili cukrárnu, někteří se projeli lodí po Moravě a jiní si vyrazili
na výlet do Zlína. Pro všechny klienty proběhlo v zařízení loutkové
představení.
Měsíc říjen jsme začali návštěvou MŠ a ZŠ Zborovice. Vyráběli
jsme s klienty zvířátka z kaštanů a mýdlové košíčky. Klienti
nacvičovali kulturní program na setkání s rodiči a opatrovníky. Bylo
příznivé počasí,tak jsme s nimi opékali špekáčky na ohništi v našem
parku. Dva klienti se zúčastnili mistrovství ČR v plavání pro region
Morava a Slezsko v Přerově. Někteří klienti absolvovali rekondiční a
resocializační pobyt v rekreačním komplexu Losinka a chodili na
lázeňské procedury do lázní Velké Losiny. Také tento pobyt byl
hrazen z projektu SROP.V závěru měsíce si zatancovali na diskotéce
v zařízení a oslavili Hallowen.
V listopadu jsme sbírali kaštany pro zvěř a předali jsme je
myslivcům. Klienti nacvičovali polonézu na svůj ples, který byl
v Sokolském domě v Kroměříži pro ÚSP a DD SSL Uherské Hradiště
a SSL města Kroměříže. V Knihovně Kroměřížska proběhla týdenní
prodejní výstava výrobků pracovní terapie a zájmové činnosti našich
klientů.
Měsíc prosinec je tradičně naladěn vánoční atmosférou.Klienti
navštívili koncert Stříbrňanky,v zařízení měli mikulášskou besídku,
pak jeli na mikulášskou diskotéku do Kvasic společně s klienty ÚSP
Chvalčov, Kvasice a Barborka Kroměříž. Vyráběli jsme novoroční
přání, nazdobili jsme si obě budovy na Vánoce. Klienti se šli podívat
na betlém do kostela, navštívili vánoční jarmark v ZŠ Zborovice,
někteří šli na půlnoční mši a pro všechny se uskutečnil v zařízení
vánoční koncert od umělecké agentury Viola Olomouc.
Leden začali klienti rekondičním a resocializačním pobytem ve
Velkých Karlovicích, hrazeným z projektu SROP. Všechny pobyty
z projektu SROP jsou spolufinancovány Evropským sociálním
fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Dále v tomto měsíci mezi
klienty proběhla pěvecká soutěž a výtvarná o nejhezčí sněhovou
vločku. Klient Kročil se zúčastnil speciální zimní olympiády
v lyžování v Krkonoších, ale letos nebyl sníh, tak se soutěžilo
v atletických disciplínách. Zato 16. zimní sportovní hry na sv.
Hostýně proběhly zdárně, sněhu bylo dostatek a všichni účastníci
byli spokojeni.Dovezli si medaile,diplomy i odměny. V měsíci únoru
jsme s klienty vyráběli svíčky,soutěžili v navlékání korálků,v pexesu
a ve sportovních disciplínách. V zařízení měli karneval s diskotékou
a se soutěžemi. Zhlédli také loutkové představení „Když se čerti
ženili“. Navštívil je i ostatkový průvod. Každý den pracovníci s klienty
procvičují jejich získané vědomosti,dovednosti a znalosti, provádějí
cvičení paměti,nácvik hrubé i jemné motoriky,chodí s nimi na
vycházky,provádějí bazální stimulaci a spoustu jiných činností.
Na další období se opět připravuje pro klienty spousta různých
akcí,výletů,sportovních a jiných soutěží a hlavně uskutečníme
v měsíci červnu „Den otevřených dveří“ pro naši veřejnost. Přijďte se
podívat, co všechno klienti dovedou, jak bydlí a žijí.
Od ledna 2007 na základě nového sociálního zákona jsme změnili
název zařízení – nyní jsme Domov pro osoby se zdravotním
postižením.
Ludmila Burešová, vedoucí PSP
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Signály z vesmíru
Zkráceně SIZVES – to je název celoroční
pionýrské hry, do které jsme se s oddílem také
zapojili. Přihláška a představení našeho oddílu
Mláďata byly zpracovány bleskovou rychlostí a
díky pohotovosti našich zpravodajů v odeslání
do centra hry v Praze jsme se stali prvním
oddílem v republice, který se do hry v září
zapojil.
Úkoly celostátní pionýrské hry se nám zatím daří plnit a v některých
si přidáváme také něco svého navíc, posíláme své náměty na další
hry ke splnění soutěžních disciplín. Pak zpracovanými výsledky,
hlášeními i fotografiemi bombardujeme pražské centrum. Z plnění
etap za září až prosinec byla sestavena power-pointová prezentace,
kterou jsme začátkem ledna zaslali k vyhodnocení do pražského
centra. Jen pro představu nejde o hru jednostranně zaměřenou, své
místo v průběhu jednotlivých etap mají úkoly sportovní, výtvarné, ale
i vědomostní. Stihli jsme si vyzkoušet celou řadu sportovních i tak
trošku „bláznivých“ disciplín, dověděli jsme se ledacos nového o naší

Karneval

…

Tradiční akcí pořádanou Školskou a kulturní komisí OÚ ve
Zborovicích se stal také dětský karneval, jehož pátý ročník proběhl
v sobotu 24. února 2007. Kulturní akce se konala v místní sokolovně,
na jejíž výzdobě se vedle členů ŠKK podíleli také někteří starší žáci
školy. Moderování letošního ročníku se opět ujala paní učitelka
Valerie Úradníková, programově celé odpoledne zajišťovali starší
členové Pionýra ve Zborovicích. Taneční ukázkou přispěla Andrea
Machálková. O hudební doprovod celé akce se postarali
diskžokejové z Medlova, o občerstvení všech zdárně pečovali
manželé Bršlicovi.
Protože ceny připravené do tomboly zaplňovaly téměř celou spodní
část pódia, věříme, že se štěstíčko usmálo na většinu účastníků
zábavného odpoledne. Velké poděkování patří všem, kteří do bohaté
tomboly přispěli. Všichni přítomní mohli obdivovat nápadité masky,
které v tanci zaplňovaly sál. Odměnu si jistě zasloužili úplně všichni.
Malí i trošku větší účastníci letošního karnevalového reje si mohli
vyzkoušet soutěže sportovní, taneční i závodivé hry. Ke slovu přišly i
fixy a společné malování obrázku se zalíbilo především těm
nejmenším. Potěšitelné určitě je i to, že do některých soutěží
a tance se ochotně zapojovali i rodiče přítomných dětí.
Když se kolem půl šesté z reproduktorů ozvala „Mašinka“
a z balkónu se na poskakující děti snesly barevné nafukovací
balónky, končil i náš letošní karneval.
Věříme, že se vám s námi líbilo a těšíme se na setkání na některé
z dalších akcí.

Odpoledne her
Předvánoční náladu doplnilo i odpoledne her, které v pondělí 11.
prosince 2006 připravil pro všechny děti pionýrský oddíl Mláďata.
Role pořadatelů se ujali nastupující instruktoři a starší členové oddílu
a musíme podotknout, že padesátku účastníků zvládli na výbornou.
Každý příchozí si mohl během celého odpoledne vyzkoušet
známější i méně známé hry, kvizy, skládačky a hlavolamy.

sluneční soustavě i o dobývání vesmíru, vyráběli jsme vesmírný
skafandr i vesmírné koráby.
Protože hra má své vyvrcholení až v červnu na republikovém
setkání oddílů, jistě nás ještě čekají mnohé záludnosti. Zvládneme je
a budeme se snažit být co nejlepší, to si pište!

Pionýrský sedmikvítek
Je vlastně celostátní soutěžní přehlídkou v sedmi oblastech umění.
Každoročně se některé z oblastí účastní také členové pionýrského
oddílu Mláďata. V minulosti jsme již měli své zástupce v oblasti
pěvecké, hudební, výtvarné i Porty - až po celostátní kola.
V letošním roce v oblastním kole Porty v Olomouci reprezentovala
náš pionýrský oddíl Zuzka Sakařová. A výsledek ? Vedle stříbrného
ocenění z interpretační soutěže si přivezla ještě druhé místo ze
soutěže autorské, kam přihlásila vlastní skladbu – duet Letní píseň.
Své práce odeslali členové oddílu (celkem 15 prací od 8 autorů)
také do celostátního kola literární soutěže – v oblasti prózy i poezie.
Rozhodnutí odborné poroty složené z publicistů a spisovatelů
(Stanislav Rudolf, PhDr. Vladimíra Gebhartová, Vlastislav Toman a
další) nám tak trošku vzalo dech. Jako nejlepší práce v celostátním
kole literárního projevu v oblasti poezie byla oceněna báseň „Prší“ od
Majky Pluhařové, nejlepší prací v oblasti prózy se stala práce „Můj
návod na chytání lelků“ od Zuzky Sakařové. Obě dívky získaly navíc
ještě čestná uznání za další odeslané práce v oblasti poezie.
K těmto úspěchům můžeme přidat ještě ocenění v krajské výtvarné
a foto soutěži Prima akce s Pionýrem, kterou naše pionýrská skupina
spolupořádá.
Své soutěžní práce jsme poslali do kategorií kresba a malba –
starší i mladší kategorie a do soutěže power-pointových prezentací.
Z námi zaslaných prací bylo celkem 6 prací vyhodnoceno na 1.-3.
místě nebo oceněno čestným uznáním.
Všem, kteří svým snažením reprezentovali nejen sebe, ale i své
rodiče, svůj oddíl….. svou obec, ještě jednou blahopřejeme.
Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme i do dalších soutěží
spoustu úspěchů.
Pro všechny zpívající děti se na sobotní odpoledne
28. dubna od 14:00 hodin chystá další ročník pěvecké
soutěže Zborovická notička. Přihlášky jsou pro zájemce
připraveny k vyzvednutí v Mateřské nebo Základní škole ve
Zborovicích.

Odpoledne her
U starších oblibou vítězily především Aktivity a hra Ukaž, co víš.
Mladší děti se nejvíce shlukovaly kolem hry Rolit a Pipeline.
K všeobecnému veselí přispěla také zábava kolem hry Twister
(některými přezdívaná Plátýnko), starší stejně jako mladší pak
potrápily hlavolamy Pána prstenů.

Výtvarné dílny
Už téměř za tmy odcházeli poslední účastníci zábavného odpoledne
a nám se zase jednou potvrdilo ono známé „Kdo si hraje, nezlobí.“
Na nějaké zlobení totiž v tento den nikdo z příchozích skutečně čas
neměl.
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LITERÁRNÍ KOUTEK
Prší
(Marie Pluhařová)
Prší
a já sedím v pokoji
a čtu si
knihu
od Viewegha
Báječná léta pod psa

Prší
a už se blýská
hromy duní
jako bubny
rockových
kapel

Prší
a znovu blesky září
plesk plesk plesk plesk
kapky
se opírají
o má střešní okna

Prší
a mé vlhké dlaně
zmáčené touhou neuschnout
a blesk
a hrom
a déšť

Prší
kapky klepou mi na okna
a blesk
jako by oba volali
„Pusť nás dovnitř!“

Prší
je hrozná bouře
stromy se kloní až k zemi
jako věřící
před svým Bohem

Prší
vodopády se řítí k zemi
na chvíli zhasla lampa
blesk stíhá blesk
a hromy duní
je bouře

Na táboře 2006

Letní tábor
Upozornění pro všechny, kteří ještě nestihli reagovat.
Letošní letní pionýrský tábor se uskuteční v termínu 26. července –
7. srpna 2007 opět v Rajnochovicích.
Všechny účastníky čeká celotáborová hra, spousta soutěží, výletů,
her…a v každém případě poznávání nových kamarádů, získávání
zkušeností se starostí o sebe samé, ale i zkušeností z činností, které
jsou v běžném životě již méně dostupné (rozdělávání ohňů, odlévání
stop, pozorování noční oblohy…).
Bližší informace se můžete dovědět na schůzkách oddílu – vždy
v pondělí, v nástěnce Pionýra nebo u vedoucích.
Pokud zvažujete účast na letním táboře, pak je nejvyšší čas reagovat
nyní. Stejně jako další větší akce i tábor se připravuje několik měsíců
před akcí samotnou a proto je vlastně již nejvyšší čas se rozhodnout.
-LS-

Prší
a třeba jsou stromy zrovna věřícími
a déšť
jejich Bůh
dává jim přece
vláhu

Prší
po kraji se rozlilo světlo
a hrom
mě straší
a málem bych zapomněla …
… fouká vítr

Sbor dobrovolných hasičů Zborovice

Můj návod na chytání lelků
(Zuzana Sakařová)
Tak si myslím, že to bude docela snadné. Třeba jako chytat ryby, když
s sebou plácají při hladině. Vezme se podběrák a vyloví ryba. Takže si
vezměte… Co se tak asi bere na lelky? Když je lelek vlastně „jakési nic“
(lelkovat, přece znamená nic nedělat), neberte si nic.
Pohodlně se usaďte nebo uložte. Jak je ctěná libost! Je libo ještě více
polštářků pod zádíčka ? Samozřejmě. Musíme se přeci správně naladit
na tak náramně těžkou práci !
A co třeba něco dobrého k zakousnutí ? Kávu, čaj nebo snad limonádu?
Mohu vám podat knihu nebo třeba sluneční brýle? Nepotřebujete pustit
nějakou hudbu? Na obzoru se ukryly první paprsky zapadajícího slunce.
Neozařuje vás snad? Raději přivřete oči.
Ale, co to vidím! Rychle se podívejte! Přímo nad vámi! Vidíte to velké
nic? Támhle na tom menším stromku. To je přeci lelek! A jak se nám letos
krásně vybarvil! To bude tím počasím. Ta zelenkavá mu jde náramně
k pleti, duhově zářící obláček, na kterém se usadil, doplňuje skvostnou
róbu od paní Matragi. Lelkuje si, lelek jeden zelený ! A támhle se spouští
další modravý. Že by snad i lelkům bylo dáno žít v páru? Hleďme na ně,
na lelky!
Kam se člověk podívá, tam je vidí. Že se jich ale urodilo! Hold lidi asi
lelkují víc než je zdrávo a to těm malým mrškám jde náramně k duhu.
Jejdánku, opatrně, vážený! Nedělejte tak prudké pohyby, přeci jim
nechcete ublížit nebo je snad docela vyhubit. Pomalounku se uložte zpět
do načechraných polštářů. Tak, tak je to správně. A už jsou tu. Pochodují
si zlehýnka jeden, druhý, třetí…….padesátý…….stý….. tisící…..
Tak vidíte, nic to není. Vždyť jsem vám to říkala. Chytat lelky je přece
docela snadné!

Obecní knihovny
Knihovna v Medlov
V r. 2006 navštěvovalo knihovnu
pravidelně 30 čtenářů, z toho 17 mládeže. V knihovně byli 271krát a
vypůjčili si 2 376 knih.
Knihovna ve Zborovicích měla v r. 2006 168 pravidelných čtenářů,
z toho 78 mládeže. Knihovnu navštívili 1985krát a vypůjčili si 6.464
knih. Nejvíce půjčované jsou romány (Javořická, Pittnerová, CourtMahlerová, novější Steelová, Robertsová) a detektivky. Děti čtou
nejvíce novější pohádky a příběhy /o klasické pohádky už není velký
zájem/. Mládež půjčuje dívčí romány, dobrodružné příběhy a
z naučné literatury encyklopedie, knihy o zvířatech a přírodě.

Internet v knihovně Zborovice
V knihovně jsou dva počítače napojené na internet. Použít internet
může každý občan v úterý odpoledne, kdy je knihovna otevřena.
Internet je v provozu celé odpoledne a využíván je hlavně mládeží.
-AMA-

V prosinci r.2006 uspořádali hasiči tradiční
Mikulášskou nadílku. Poslední den v roce se
členové sboru při společné besedě rozloučili se
starým rokem.
V únoru 2007 se konal rej masek a tradiční
chození s medvědem. Průvod 18 masek
doprovázel na harmoniku pan Miloš Vala.
V únoru se také družstvo mladých hasičů
zúčastnilo zimního branného závodu mládeže v Trávníku s dobrým
výsledkem.
V březnu – dubnu bude v celé obci proveden sběr železného šrotu,
v květnu budou hasiči zase stavět i kácet máj. V červnu vyvrcholí
oslavy 110. výročí založení hasičského sboru ve Zborovicích.
V hody se bude konat tradiční přátelské utkání v kopané a hodová
zábava. I v letošním roce se budou členové sboru odborně
vzdělávat, budou se věnovat výchově mládeže a udržovat kulturní
tradice v obci. Soutěžní družstva mužů i starých pánů se zúčastní
soutěží pořádaných okolními obcemi i okresním sdružením.
Sbor spolupracuje s Obecním úřadem, okolními sbory a ostatními
zájmovými složkami v obci.
Miloslav Pecina, velitel sboru,
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Na podzimní výroční schůzi se sešli všichni
členové sboru a hodnotili svoji činnost za rok
2006.
V minulém Zpravodaji jsme se nezmínili ještě o
jedné záslužné akci. V dlouhé a nepříznivé zimě
na žádost Obecního úřadu několik dobrovolníků
dovezlo z Morkovic posypový materiál a
posypali všechny uličky v obci.
Poslední říjnový pátek se konal světluškový
průvod. Pro nepříznivé počasí se ho zúčastnilo
o něco méně dětí než v jiné roky, ale všichni byli nadšeni nádherným
ohňostrojem, na jehož přípravu a provedení byl přizván pán
z Kvasic. V prosinci se konal ještě tradiční Mikuláš a silvestrovská
beseda. V únoru bylo tradiční chození s medvědem a průvodem
masek.
V zimním klidovém období členové sboru čistili a dali do sběru dráty
ze zrušeného starého obecního rozhlasu.
Zdeněk Bršlica
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_____________ Zprávičky _______________
§ Dne 3. 12. 2006 se konal již tradiční předvánoční koncert
Stříbrňanky. Sokolovna byla sice zaplněna, ale většinou hosty
z okolních obcí i Kroměříže. Místních občanů bylo málo.
§ Barbora Kocmanová a Oldřich Hlaváč s tanečním klubem
Gradace obsadili třetí místo na mistrovství ČR ve sportovním
tanci.
§ DIVADLO. Loutkové divadelní představení pro děti se konalo
v neděli 23. března 2007. Návštěvnost předčila očekávání,
bavily se děti, ale i rodiče. Dne 1. dubna 2007 se v sokolovně
představila trojice pražských herců s milou hříčkou „Dobrý den,
pane Gute“. Před hrstkou diváků (napočítáno 64) podala skvělý
výkon Naďa Konvalinková, kterou doprovázel mladý herecký
pár. Jak si vysvětlit nezájem občanů? Aprílem? Obě
představení pro Vás pořádala školská a kulturní komise.
§ Dne 12. dubna se ve společenském sále PL Kroměříž představil
absolventský výkvět Konzervatoře J. P. Vejvanovského.
Jedním ze čtyř vystupujících byl i Jirka Jablunka, přednesl
koncert pro tubu, plný sál bouřlivě aplaudoval, gratulace
příznivců Jirku zaměstnaly na celou přestávku. Pro zborovické
účastníky to byl velký zážitek.
§ Doporučujeme: film „Vratné lahve“ - je tak pěkný, že nenechá
chladným ani toho, kdo tvrdí, že už má „Svěráka dost“.
V Kroměříži se hraje na přelomu dubna a května.

cukrovinek a cigaret. Na samotném Podlavčí je situace stejná ne-li
horší. Tam si mnozí jedinci počínají až vandalsky. Lámou větve,
stromky a toto povětšinou nahází do rybníků.
Břehy rybníků slouží k obsluze vodního hospodářství a procházkám,
určitě by neměly sloužit jako parkur nebo motokros.
Doufáme, že se všichni návštěvníci svým chováním přičiní o
důstojné prostředí na našem Podlavčí. Rovněž se nám nelíbí, že se
někteří návštěvníci pohybují po okolních polích, vytvářejí pěšiny a
následné škody na polích jsou pak neprávem přičítány rybářům.
V oblasti Podlavčí je dost cest, aby každý dosáhl objektu svých
zájmů po těchto cestách.
Za MO MRS Kroměříž Drah. Švec.

Modeláři
V listopadu si vedli velmi dobře členové
kroužku na dvou soutěžích v Kroměříži na
letišti Hráza. Michal Trávníček a Jan Řezáč
skončili na prvním a druhém místě. Dne 10.
března 2007 skončila závodem v Kroměříži
zimní liga vítězstvím Michala Trávníčka v kategorii
házedla žáci a další první místo obsadil v seniorech Stan. Trávníček.
Jinak jsou zimní měsíce pro modeláře klidovým obdobím, kdy staví
nové stroje a připravují se na sezónu. V kroužku je 6 mladých, kteří
většinou dostali motorová letadélka k Ježíšku a teď se s nimi učí
zacházet. Připravují se na žákovskou soutěž v Uničově, zúčastnili se
jí už několikrát a tam se na ně dívají jako na raritu, poněvadž z dálky
90 km tam nikdo jiný není. Členové kroužku se připravují na starty
v okresním a krajském kole.
L. Sidek, St. Trávníček

§ Na trati Zborovice – Kroměříž bude letos rekonstruován přejezd
u Kauflandu, bude opatřen závorami. Závorami by měl být letos
TJ Sokol Zborovice
opatřen i přejezd u Kotojed, lépe zabezpečeny budou Dne 26.ledna 2007 se konala valná hromada TJ Sokol Zborovice. Po
i přechody u Zborovského mostu.
roční odmlce se znovu obnovila činnost naší
§ V novém zákoně o sociálních službách se mění i pojmenování
některých zařízení, a to místo Domova důchodců je nyní Domov
pro seniory a z Ústavů sociální péče se stávají Domovy pro
osoby se zdravotním postižením. Kroměřížský domov na
Riegerově náměstí má teď název U Kašny, domov na Erbenově
nábřeží je nyní Domovem pro seniory U Moravy.
§

Tradiční košt slivovice se konal 10. března 2007 v hospůdce
U hřiště. Mezi 17 přinesenými vzorky byla nejvýše oceněna
slivovice pana Jar. Štěpánka.

Podlavčí.
Moravský rybářský svaz – MO Kroměříž
V průběhu loňského roku MRS Kroměříž
odkoupil od soukromých majitelů a
Obecního úřadu veškeré plochy rybníků a
pobřežních částí na Podlavčí. Tímto se
MRS Kroměříž stal majitelem celého
Podlavčí včetně pobřežních pozemků. Do
odkupu patří také parcela vytěženého
Hliníku /dříve Prutník/. Schválením příslušných úřadů bylo povoleno
vybudovat z Hliníku chovný rybník o rozloze 1 ha.
Byl vypracován projekt firmou VEGI, s.r.o. Kroměříž na Dlouhý
rybník. Rybník bude napájen ze Zmolského potoka vzdouvacím
zařízením. Přes Dlouhý rybník bude napájen i Zborovický rybník.
Hrázemi, potokem i odpadním kanálem bude odvedena dešťová a
splašková voda z polí nad rybníky do Zmolského potoka. Vybudování
vzdouvacího zařízení, požeráků, šachet, sloviště, kádiště, celkové
nivelizace a úpravy břehů včetně odkupu parcel dosáhnou finanční
náklady výše 1,200.000 Kč.
Výběrovým řízením z pěti uchazečů k zbudování Dlouhého rybníka
byla vybrána firma Rovina Hulín. Soukromou firmou pana Čevely
byla provedena oprava náběhového kanálu na 1. komoře v délce 72
m nákladem 70.000 Kč. Stávající zařízení komor i rybníků je
průběžně udržováno v provozuschopném stavu. Zhotovení nových
poklopů bylo provedeno vlastními silami. U Troubeckého rybníka byly
zhotoveny nové schody a odpad. Průběžně je prováděno
odlesňování starých a ohrožujících stromů.
Všechna tato zařízení slouží k vypěstování rybí násady pro revír
MORAVA 13, který musí MO MRS Kroměříž obsazovat ze zákona
rybami jak počtem tak podle druhů. V loňském roce se nám v chovu
ryb mimořádně dařilo.
A teď trochu jinak:
Naše činnost směřuje k tomu, aby na Podlavčí bylo pěkné a čisté
životní prostředí. Skutečnost je však jiná. Již samotný příchod od
křižovatky /Sokolská, Za Mlýnem/ ve Zborovicích si mnozí značkují
cestu zvířecími exkrementy, prázdnými PET lahvemi, obaly od

organizace díky vstupu nových mladých
členů, kteří mají zájem v jednotě pracovat.
Valné hromady se zúčastnilo pouhých 13
členů. Pod bedlivým dohledem starosty Župy
Hanácké br. O. Mohyly a br. P. Vrány byl
zvolen
nový výbor v tomto složení:
starosta
H. Chytrá
jednatel
V. Čevelová
hospodář
J. Jašíček
náčelník
J. Balog
členové
H. Jašíčková, P. Novotný, M. Bureš
Valná hromada proběhla dle programu a v souladu s platnými
stanovami. Bylo přijato a schváleno následující usnesení:
- zaměřit se na rekonstrukci sokolovny,
- zahájit nové sportovní činnosti a obnovit cvičení dětí a mládeže,
- uskutečnit opravu antukového hřiště.
Rekonstrukce
budovy zatím zahrnuje výměnu nevyhovujících
hasících přístrojů a opravu elektroinstalace, která bude stát cca
50.000 Kč. Podle příslibu nám vypomůže Župa Hanácká Kroměříž.
Obnovení hřiště spočívá v odstranění nežádoucího travníhio porostu
a plevelů. Budou-li zajištěny dostatečné finanční prostředky, bude
možné navézt novou vrstvu antuky. V současné době se snažíme
obnovit cvičení dívek ve věku 10 – 13 let, které se koná každé úterý
v 17.hodin v tělocvičně pod vedením H.Chytré. Každou středu od
19.30 hod., také pod vedením H . Chytré, probíhá volejbal žen a
dívek.
V prostorách velkého přísálí sokolovny se začíná rozjíždět oddíl
stolního tenisu. Pro tento účel nám byly přislíbeny od ŽH nové hrací
stoly.
V nejbližší době bychom chtěli zkusit nové sportovní odvětví –
badminton. Pod heslem „badminton může hrát každý“ chceme rozjet
tuto hru v sále sokolovny. Doufáme, že tato hra, která je nyní velmi
oblíbená, se ujme i u nás.
V průběhu roku bychom chtěli uspořádat volejbalový turnaj a turnaj
ve stolním tenise pro mládež.
Jedním z problémů, které nás trápí, je devastování hlavního vstupu
do budovy. Následné opravy těchto škod jsou náročné, a to nejen
finančně. Je jasné, že tento problém nelze vyřešit den ze dne a zatím
můžeme doufat pouze ve zdravý rozum mládeže, která se v těchto
prostorách schází.
Úkolů, které jsme si naložili na svá bedra je dost a plnit je bude
obtížné. Aspoň velkou část se budeme snažit v letošním roce splnit.
Budeme rádi, když tyto plánované aktivity využije co největší počet
našich občanů, především mládeže.
Hana Chytrá
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ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL ZBOROVICE ZA ROK 2005 A 2006
TJ SOKOL ZBOROVICE se skládá z 35 členů.Naši sokolovnu tak jako v předchozích letech si pronajímá firma Raiterman
z Jihlavy a p. Gebeš z Brna k prodejní akci textilu a domácích potřeb.Školská a kulturní komise v naší sokolovni uspořádala dětský
karneval a notičku, školní rada uspořádala ples,sokolovna byla využita k oslavám narozenin. První sokolský ples byl pořádán
s dechovou kapelou Stříbrňanka a naše jednota chtěla tuto tradici obnovit .Sokolského plesu, který se konal v roce 2005 se
zúčastnilo 75 lidí a v roce 2006 byla účast slabší zúčastnilo se této akce 40 lidí.Proto jsme se rozhodli pro rok 2007 nepořádat ples
vzhledem k tomu, že ples byl v obou případech prodělečný..Zkusili jsme i Valentýnský ples,ale i ten nedopadl dobře. Pod záštitou
obce proběhla zábava k výročí osvobození Zborovic, kde jsme zajišťovali bar tato zábava měla účast 20.lidí a pro naši jednotu to
byla další ztráta.V létě naše jednota uspořádala volejbalový turnaj,kterého se zúčastnilo 5 družstev o občerstvení se postaral
p.Železník z Lubné.Sokolovnu také využil Sbor dobrovolných hasičů k uspořádání výroční členské schůzi a Zemědělské družstvo
Rovina taktéž k výroční schůzi.Podařilo se nám převést poslední majetek, který naší jednotě chyběl a tím byly bývalé hokejové
šatny,převodu se zúčastnil bratr J.Vrána z župy Hanácké v Kroměříži a starosta naší jednoty V. Čevelová.
Sokolovna byla pronajata p.Foltýnovi,který požádal o pronájem velkého přísálí k uskladnění nábytku, v roce 2006 požádal
o ukončení pronájmu a jeho pronájem končí 28.2.2007 čím naše jednota přichází o příjem.
Došlo k výměně hasících přístrojů jelikož ani jeden nevyhovoval současným podmínkám požádali jsme firmu p. Helíska
z Kroměříže. V současné době je v naší sokolovni celkem 22 hasících přístrojů. Na tuto skutečnost byla naše jednota upozorněna
sborem dobrovolných hasičů ve Zborovicích.
Byl požádán i p.Hudeček z Kroměříže, který se zabývá opravou elektroinstalace o předběžnou kontrolu elektrického
zařízení a bylo nám sděleno,že stav elektrického zařízení je nevyhovující a oprava by stála kolem 50.000,- Kč.Vzhledem k tomu, že
naše jednota je financována dotacemi z Obecního Úřadu a my sami nejsme schopni opravu ukutečnit obrátíme se na Župu
Hanáckou o pomoc při této opravě a budeme doufat,že to nedopadne tak jako se statikou stropu,kdy statik z Kroměříže sdělil, že
strop je v pořádku, ale pokud budeme chtít odborný posudek chce písemně,že Župa Hanácká částku uhradí a po té vydá písemnou
zprávu.Naše budova by potřebovala celkovou rekonstrukci jak v elektroinstalaci, tak ve výměně oken.Snažíme se aspoň z toho
mála co máme udržovat budovu,ale částku, kterou bychom potřebovali na celkovou rekonstrukci nemáme jak dát dohromady. Po
několika nezdařených pokusech o finanční pomoc ze strany Župy Hanácké přestala naše jednota s touto jednotou komunikovat s a
za pomoci obecního úřadu se pokusíme vyvolat nové jednání s Župou Hanáckou.
Dalším problémem,který naši jednotu trápí je naše místní mládež, která devastuje hlavní vstup do budovy.Zasklili jsme
okno a vchodové dveře,které byly zničeny, natřeli jsme vchodové dveře z obou stran a uvažujeme o úplné uzavření hlavního vstupu
ozdobnými mřížemi aby mládež neměla možnost u hlavního vchodu se zdržovat a postupně doplňovat chybějící obložení, do té
doby nemá cenu opravy provádět. Obrátili jsme se i na policii o pomoc při řešení této situace.Proto naše jednota vstoupila v jednání
s Knihovnou Kroměříže o pomoc řešení dané situace, požádali jsme o projekt na vybudování dětského hřiště jak pro předškolní děti
tak i pro starší, další možností je vybudovat vzdělávací centrum pro maminky na mateřské dovolené,ale i pro občany Zborovic a
Medlova a to formou školení a zdokonalování obsluhy počítačů, které by mohla v odpoledních hodinách využívat i mládež.Tyto
projekty jsou financovány Evropskou Unii.
Sokolovnu v současné době využívá mládež, která zde chodí hrát stolní tenis a v případě potřeby nám pomáhají
s chystáním sálu a rozhodli se vstoupit do naší jednoty i pracovat ve výboru.
Dále naše jednota uzavřela dohodu s Folkovou kapelou,, Ztráty a Nálezy “, umožnili jsme jim křest jejich vydaného ,,cd “ a
dohodli se, že nás bude tato Folková kapela prezentovat při všech jejich vystoupení.Za jejich pomoci plánujeme na podzim Country
večer i s ukázkou country tance.
Sestra Hana Chytrá se nabídla,že znovu obnoví volejbal žen a cvičení dětí a za pomoci nových členů Sokola chceme
v létě uspořádat volejbalový turnaj, nohejbal a na podzim turnaj ve stolním tenise, dále uvažujeme o zřízení badmintonu v budově
Sokola.
Dále bychom byli velice rádi,kdyby si někteří občané a mládež uvědomila, že areál kde se nachází kurty na tenis a volejbal, je
majetkem TJ Sokol Zborovice a neznamená to, že si tam může každý dělat co chce a hlavně devastovat cizí majetek. Přístup na
hřiště má oddíl tenisu, který si udržuje kurty a oddíl Pionýrů, který se stará o naši zahradu.
Chtěli bychom poděkovat za pomoc Obci Zborovice hlavně starostovi p. Jaroslavu Olšinovi a místostarostovi MUDr.
Vladimíru Řezáčovi, že i přes všechny problémy, která naše jednota má jsou ochotni nám vždy vyjít vstříc a nedělají nám potíže,
tak jak tomu bylo v minulosti a jak mohla naše jednota dříve pocítit ze strany jiných občanů,kteří naší jednotě nefandí.

Výbor TJ Sokol Zborovice, V. Čevelová

Český zahrádkářský svaz Zborovice – Medlov
V období od listopadu do března t.r. se činnost zahrádkářů soustředila na
zakončení roku po stránce hospodářské, uzavření účetní uzávěrky za rok
2006, zazimování moštárny a na přípravu výroční členské schůze, která se
konala 11.2.07 na moštárně. Zprávu, která hodnotila činnost organizace za
rok 2006, přednesl předseda př.Josef Šmíd a v ní se konstatovalo, že úkoly
byly zajištěny. Byl zajištěn dovoz umělých hnojiv, sadbových brambor,
ovocných stromů a keřů. Zabezpečili jsme rovněž moštování a vaření
povidel a průběžně potřebnou údržbu budovy moštárny. Pořádali jsme rovněž zájezdy do
divadlo v Olomouci. V I.čtvrtletí jsme vypracovali nové daňové přiznání na nemovitosti a
přiznání k dani z příjmů právnických osob.
K 1.1.07 má naše organizace 55 členů, členů výboru je 9 a dva revizoři účtů.
Výbor organizace by chtěl touto cestou poděkovat všem členům naší organizace za jejich
podporu při všech aktivitách, které jsme zajišťovali v minulém roce, ostatním občanům za
pochopení pro naši činnost a v neposlední řadě i Obecnímu úřadu ve Zborovicích za
materiální pomoc.
V přijatých závěrech na výroční členské schůzi jsme na rok 2007 zakotvili vedle stejných
úkolů, které jsme zajišťovali v r. 2006 i akci, že k 45.výročí založení organizace
zahrádkářů ve Zborovicích a Medlově uspořádáme vlastní výstavy ovoce, zeleniny a
květin s uvedením výpěstků našich členů i občanů obou obcí za podpory i Obecního
úřadu Zborovice. Předpokládaný termín výstavy je říjen 2007.

TJ Pilana Zborovice
Fotbalisté

Mezi mužstvy regionu skončily
Zborovice v I. B třídě skupině B na
podzim překvapivě na krásném druhém
místě se skórem 37:13. Svoje umístění
v tabulce stále drží. (www.fotbal.cz)
Spokojený je předseda klubu Radovan
Kunc i trenér Radim Husovský. Hráčům
se celý rok vyhýbalo zranění. Nejlepším
střelcem mužstva byl Radek Barnet,
pochvalu zaslouží D. Setínský, J.
Štěpánek, P. Plšek a další a také
brankař Zbyněk Barnet. Nejméně tak
úspěšnou sezónu přejeme fotbalistům i
v tomto roce.
Tréninku fotbalového mužstva žáků se
věnuje pan Marek Chytrý. Jeho
svěřenci se v tabulce drží na třetím
místě okresního přeboru starších žáků
Výbor ZO ČZS Zborovice, Ing.V.Vácha skupiny B.
-AMA-
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TJ Medlov v roce 2006
V únoru byly zprovozněny internetové stránky TJ Medlov
www.medlov.ic.cz, kde jsou prezentovány akce TJ včetně
fotografií. Stránky pro TJ připravili žáci morkovické ZŠ Jan Churý
a Bronislav Dřímal. Konala se i beseda s Paedr. Jiřím
Tronečkem na téma Jižní Amerika.
Na jaře opravili fotbalové branky J.Derka ml. a Jar. Horák.
Lavičky ve sportovním areálu opravil Bron.Dřímal.. Tenisové a
volejbalové hřiště je průbežně upravováno, odplevelováno a
v celém areálu je pravidelně sekána tráva.
Dětský den 27.května proběhl s účastí Radia Zlín. Účast dětí
byla velká, také počasí nám přálo. Děkujeme těm, kteří pomohli
s přípravou a organizací: hasiči, Petr Šťastný, Petr Matysík, pan
Fr.Dusík i se svým koněm, Josef Šmíd, Hana Koplíková, Aleš
Koplík a další členové a příznivci TJ.
Beseda na téma Nepál 2005 s panem Vlad.Tvrdým z Popovic se
konala 2.června a hospůdka U Doktora byla plná.
Na 23.června připravila TJ 7.ročník fotbalového turnaje „Mladých
nadějí“. Zúčastnilo se 6 družstev, systémem každý s každým, a
to 2x deset minut.Výsledek: první Sokol Martinice, další Slavoj
Šelešovice, TJ Medlov, FC Troubky, TJ Kružík Bařice a Pilana
Zborovice.
Bránkařem turnaje byl vyhlášen Jakub Sedláček z Martinic,
hráčem Igor Hamada ml. z TJ Medlov, střelcem turnaje Josef
Havelka z Martinic. První tři mužstva obdržela poháry. Ve
startovném je vždy obsaženo i občertvení pro hráče.
Volejbalový turnaj smíšených dvojic SDH a TJ Medlov se konal
5.července. Za pěkného počasí se zúčastnilo 6 družstev, hrálo
se na dva vítězné sety a po dohodě do 15 bodů.Konečné
umístění družstev: Divoky, družstvo Dana, Švejcarovi, Medlov I,
Zborovice a Medlov II. Hlavní rozhodčí byla paní Burešová ze
Zborovic. Družstvům se v Medlově líbilo a všichni slíbili účast i
v příštím roce.
Na den 14.července pronajala TJ areál ke sportovnímu
odpoledni firmám, které sídlí v bývalé Pilana Zborovice. TJ se
postarala o občerstvení.

Dne 19.srpna se konal šestý ročník v hodu kladivem a pití piva.
Letos se hodu kladivem zúčastnily i děti ve dvou kategoriích.
Děti do 10 let : Tomáš Jelínek – 16,60m /nový rekord/, druhý
Zdeněk Bršlica 10,90m, třetí Jan Horák 9,90m.
Děti od 10 let: Daniel Vrána 18,45 m /nový rekord/, Martina
Mrhálková 15,75, Nikola Kuchařová 15,55 m.
Hod kladivem ženy: Leona Jelínková 15,85m /nový rekord/,
Zdenka Vránová 15,50m a Jar.Černochová 14,36 m. Celkem
závodilo 8 žen.
Hod kladivem muži: ze 17 závodníků byl první Josef Šmíd
15,75m, dále Martin Jelínek 15,10m, Jiří Dostál 14,50m.
Na pití piva bylo 10 borců. Vyhrál Radek Šebestík 5 vteřin,
Mir.Miklušák 5,16 vteřin a René Šimčík 5,32 vteřin.
V září byl opraven plot u sociální budovy, naposledy posečena
tráva a postříkán plevel.
Akce Drakiáda a malování křídou po silnici asi 25 dětí a
dospělých.
V listopadu byla vypuštěna voda ze sociální budovy, zatepleny
šachty a areál byl zazimován.
Součástí TJ je turistický oddíl, který má samostatný článek.
Boh. Dřímal

Turistika TJ Medlov
Od října 200 do konce února 2007 byli turisti na 12 výletech.
V říjnu se zúčastnili třetího výročí otevření rozhledny Brdo.
V listopadu navštívili pomník popravených občanů na Salaši.
Rok byl ukončen 30.12. výstupem na Brdo, který se konal po
šestnácté.
Výroční schůze se konala 3.2. v hospodě ve Věžkách. Na ní
vyznamenal Klub českých turistů pana Frant.Hanáka medailí a
čestným uznáním za prospěšnou činnost v oblasti turistiky. Na
této schůzi byly také oslaveny šedesátiny členů, a to pana
Hanáka a paní Dostálové a Štenclové.
Poslední únorový výšlap byl velký okruh kolem Zlína – Mladcová,
Zboženské rybníky - Jižní Svahy.
AM-

Pomáhejme zvěři.
Myslivci ze Zborovic a Medlova se starají o zvěř na honební
ploše 1111 ha. Při péči o zvěř se podílí současně i na péči o
ostatní volně žijící živočichy, především o ptactvo, které si
v hojné míře nachází potravu v bažantích zásypech.
Naše honitba byla dříve bohatá především na drobnou
zvěř, to je na zajíce, bažanty, králíky a koroptve. Drobné zvěře
postupně ubývá a to ve všech honitbách. Králíci a koroptve
z naší honitby již vymizeli. Přitom věnujeme drobné zvěři stále
více péče. Začínáme přikrmovat již po žních, kdy rozvážíme do
zásypů čerstvé plevy a zrní, zajícům dáváme do korýtek oves.
Přes zimu pak navíc pravidelně doplňujeme krmelce lucerkou,
krmnou řepou a po celý rok solí.
V současné době je populace drobné zvěře v naší
honitbě na tak nízké úrovni, že zajíce nelovíme vůbec a
nadbytečné bažantí kohouty redukujeme na předepsaný poměr
pohlaví 1:4.
Přírůstek drobné zvěře se rovná ztrátám během roku.
Na ztrátách se podílí celý soubor nepříznivých vlivů, například
motorová vozidla na silnicích, zemědělská technika se širokým
záběrem a rychlým pojezdem, velkoplošné hospodaření,
chemizace, predátoři a podobně. Je tu však ještě jeden faktor,
který na zvěř působí velmi negativně. Rušení klidu v honitbě.
Zde se obracím právě na naše spoluobčany, aby nám myslivcům
v péči o zvěř pomáhali. Nejde nám v současné době o to,
abychom mohli pořádat hony, ale naší snahou je, aby zajíci a
bažanti z naší krajiny nevymizeli.
Proto si dovolím upozornit na některé nevhodné a
přitom možná nevědomé chování v přírodě, které zvěř ruší a
způsobuje jí stres. Ten sice nezabíjí, ale neprospívá zdravému
vývoji zvěře a její dobré reprodukci. Některé nevhodné aktivity
v přírodě přímo upravují zákony, např. o lesích, o ochraně
přírody, o vodách, o myslivosti i další.
Lesní zákon v § 20 zakazuje v lese:
v pod písmenem a) rušit klid a ticho
v pod písmenem g) jezdit a stát s motorovými vozidly
v pod písmenem h) vstupovat do míst oplocených
v pod písmenem j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy
jezdit na kole,na koni, na lyžích nebo saních
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Zákon o myslivosti v § 10 zakazuje:
vlastníkům domácích zvířat nechat je volně pobíhat
v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.
K tomu bych doplnil, že klid v lese je samozřejmostí, aby
zvěř nebyla rušena např. křikem, bubnováním s řevem (což se
v našem lese stalo a aktéři to považovali za úplně normální
činnost v lese), štěkotem a volným pobíháním psů. Pokud
návštěvníci přírody prochází po lesních či polních cestách, zvěř
tyto trasy pohybu zná a je-li v dostatečné vzdálenosti, tento
pohyb v honitbě pouze sleduje a jen málokdy odbíhá. Pokud
však dojde k pohybu mimo tyto stálé trasy, přes lesní porosty či
pole, okamžitě prchá. Nejhorší je pak toto rušení v době nouze
na sněhu, kdy je zvěř neustálým během vysilována a navíc
stresována. Absolutní klid by měla mít zvěř v době hnízdění a
kladení mláďat, což je právě teď aktuální. Rovněž denní doba
má na rušení velký vliv. Zvěř během dne reaguje na pohyb
v honitbě mnohem klidněji, neboť je navyklá v tuto dobu na vyšší
počet návštěvníků v přírodě. Velmi citlivě pak reaguje na aktivity
v brzkých ranních hodinách a před večerem, kdy bývá zpravidla
v honitbě klid. Zvěř, přes den skrytá, vychází vpředvečer na
pastvu a pokud je z ní vyhnána, dlouho pak jistí, než znovu na
pastvu vyjde.
Zde spatřujeme konkrétní pomoc občanů nejen zvěři, ale i
ostatním volně žijícím živočichům. Nerušit živočichy chozením
mimo cesty, nenechat volně pobíhat psy a nenechat je zvěř
štvát. Své aktivity a pobyt v přírodě provozovat během dne a
navečer již ponechat přírodu v klidu.
Vím, že většina návštěvníků přírody tyto zásady zná a také
je dodržuje. Někdo si možná uvědomí, že zrovna on sám
nevědomky svým chováním zvěř ruší. No a možná se najde i
někdo, komu je to jedno.
Za myslivce děkuji všem, kteří se k přírodě a volně
žijícím živočichům chovají ohleduplně. Přeji jim, aby v přírodě, a
tedy i v naší honitbě, nacházeli klid, pohodu a mohli přitom
pozorovat krajinu plnou života. Myslím si, že zvěř je pro krajinu
opravdovou ozdobou.
v

Ing. Karel Boukal, myslivecký hospodář MS Zborovice-Medlov

Ze života Římskokatolické farnosti sv. Bartoloměje
výmalbou. Teprve potom by přišly na řadu vnější omítky
kostela a fary.
Plán oprav je sestaven postupně, a měl by
proběhnout přibližně do roku 2012. Záležet bude na
finančních prostředcích a možnostech farnosti i faráře.

Drazí bratři a sestry, drazí spoluobčané!
Pokusím se ohlédnout za několika posledními
měsíci v naší farnosti sv. Bartoloměje. Už v září se mohli
někteří ze žáků seznámit s řeholní sestrou Františkou z
kongregace milosrdných sester sv. Kříže z Kroměříže, která
letos pomáhá vyučovat ve Zborovicích náboženství. Za její
pomoc jsem velmi vděčný, protože těch starostí mám ve
farnostech skutečně mnoho. Vlivem toho, že vyučování
probíhá v pondělí, jsem musel letos poněkud zredukovat i
úterní dětské mše svaté, které v tomto školním roce nejsou
tak časté, ale v příštím školním roce se to zlepší.
Také bych chtěl plánovat na rok 2008 nebo 2009
přípravu mládeže na svátost biřmování. To bylo ve
Zborovicích naposledy v roce 2001. Biřmování je svátost
křesťanské dospělosti, kdy by měl dospělý člověk natolik
dospět ve víře, aby dokázal evangelium zvěstovat také
druhým lidem. Příprava by se měla skládat nejen s vyučování
náboženství, ale i z různých společných modliteb a
duchovních akcí. Také je omylem se domnívat, že je tato
svátost určena pouze pro mladé lidi. Na mém kaplanském
místě měl nejmladší biřmovanec 15 let, a nejstarší
kandidátka 76 let. Možnost mají vždy všichni věřící, kteří tuto
svátost ještě nepřijali. Po zkušenostech s přípravou na mém
kaplanském místě v Holešově ale vím, kolik času a úsilí
příprava biřmování zabere. Proto si kladu otázku, jestli
nebude jednodušší připravit kandidáty ve farnosti, ale připojit
se potom na samotný obřad k biřmovancům v některém
větším městě. Bylo by to možná lepší i vzhledem k velikosti
Zborovského kostela. Také si nejsem jist, jak půjde
zorganizovat případnou přípravu Zborovic a také farníků
z Hoštic a Litenčic, kteří už také dlouho neměli možnost
přistoupit k této svátosti.
Co se týká hmotných záležitostí, návštěvníkům
vánočních bohoslužeb jistě neunikl nový Betlém, který byl o
Vánocích posvěcen. Stará konstrukce jeskyně už byla natolik
zchátralá, že se už skoro nedala použít. Proto byla vyrobena
nová konstrukce, která je prostornější a lépe osvícená.
Nejvíce nadšené byly touto změnou děti. Společně
s Betlémem byl požehnán i opravený obraz Panny Marie nad
křtitelnicí.
O třetí neděli postní byla také nově posvěcena
křížová cesta. Původní napínací rámy byly silně poškozeny
červotočem, a proto se vyměnily za nové. Také plátna obrazů
byla vyčištěna. Za finanční pokrytí opravy vděčím farníkům a
dárcům, kteří darovali prostředky na renovaci jednotlivých
obrazů.
V současné době probíhá ve farnosti sbírka na
zakoupení zvonu do kapličky do Troubek. Pokud se vše
podaří, měl by poprvé zazvonit při hodové mši svaté na sv.
Bartoloměje.
Často se mě občané Zborovic ptali, a to i nevěřící,
jestli nebudeme opravovat fasádu farního kostela a fary,
protože je kostel přece jen významnou kulturní památkou a
mnohé vesnice velmi dbají na vnější vzhled kostela a fary.
Časem to sice plánuji, ale je zbytečné opravovat omítku,
pokud se neodstraní příčina jejího opadávání.
Proto v měsíci březnu nebo dubnu bude probíhat
ve Zborovicích jedna z větších oprav kostela. Okolo celého
základu bude vyhlouben odvětrávací kanál, aby mokré zdivo
mohlo vysychat a omítka nesála vlhkost a neopadávala.
Další fází opravy a údržby kostela by měla být
v příštím roce nová elektroinstalace a ozvučení kostela. Staré
elektrické rozvody již nevyhovují předepsaným normám a
protipožárním předpisům. Oprava je poněkud komplikovaná i
tím, že vnitřkem kostela není možné sekat drážky pro kabely
a vše se musí vést vnějším pláštěm kostela. Ve vnitřku
kostela jsou boční oltáře a stěny zdobeny umělým
mramorem, a ten se nesmí poškodit. Rekonstrukce vnitřního
prostoru farního kostela by byla nakonec završena novou

S pozdravem a přáním Božího požehnání
Váš farář P.ThLic. Josef Vysloužil

Chrámový sbor při římsko katolickém kostele
Jako každoročně na Vánoce nacvičil sbor program na vánoční
bohoslužby. Tentokrát to byla Česká mše vánoční od Jar.
Michlíka, která má tři části. Dále byla provedena upravená
koleda od Petra Fialy Čarovné noci děťátko. Sóla zpívali
Svat.Prachař, Radka Cvoligová, Petr Dostál, na varhany
doprovázel ing.Svat.Prachař.
-AMA-

Výuka náboženství ve škole
Na ZŠ ve Zborovicích letos vyučují předmět náboženství pan
farář Josef Vysloužil a řádová sestra Františka Šmajstrlová. Do
náboženství chodí 39 žáků, nejmladší jsou prváčci, nejstarší
z IX. třídy. Na první svaté přijímání připravuje třeťáky pan farář,
s nejmenšími žáčky pracuje sestra Františka a žáky 2. stupně
vede opět p. Vysloužil. Náboženství je nepovinný předmět, ze
kterého mají děti na vysvědčení známku. Výuku náboženství
školám ukládá školský zákon
V naší společnosti má křesťanství dávnou tradici. I když se děti
základní informace dovídají i v jiných předmětech (vlastivěda,
dějepis, literatura), ve výuce náboženství si znalosti prohloubí
a utvrdí.
-MHA-

Náboženství v Evropě

Náboženství v obci
Náboženství vyučuje také
Církev
československá
husitská. Ne však ve škole, ale
ve sborové místnosti na faře,
kde
jsou
k tomu
lepší
podmínky. Děti dovedou číst a
hledat v Písmu svatém a rozmlouvat nad ním o věcech, které
je z něho zaujaly.
Děti docházejí velmi pilně a rády. Berou účast na svátostech
a o Vánocích přispívají k vánoční radosti vystoupením při
bohoslužbách zpěvem, hudbou a recitací. Výuku náboženství
vedou oba místní duchovní Církve československé husitské
ThDr. Rudolf Medek a Mgr. Olga Medková.
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___KRONIKA ZBOROVIC____

Další zajímavosti z kroniky
Na městečko byly Zborovice povýšeny 24.5.1909.
V r.1925 byl postaven učitelský dům.
Elektrizace obce byla provedena v r.1927.
Dne 27.6.1937 byl položen základní kámen k pomníku padlých.
Do základů byla vložena skřínka s prstí z bojiště u Zborova.
V r. 1938 přišlo do Zborovic 63 uprchlíků ze Slovenska a
zabraných území. Někteří přišli k příbuzným. Z počátku na jejich
ubytování a stravu přispíval obecní úřad, občané a všechny
spolky.
Dne 27.června 1937 u příležitosti výročí bitvy u Zborova byl
položen základní kámen pro vybudování pomníku padlým.
Kapitán italských legií Michal Slovák, řídící učitel z Věžek, předal
prsť z bojiště a ta byla ve skřínce uložena do základů.

Rumunští vojáci, kteří padli ve Zborovicích a okolí byli pohřbeni
na místním hřbitově, později exhumováni a pohřbeni na
společném pohřebišti v Brně. Na místním hřbitově zůstal na
jejich počest pomník.
Při přechodu fronty byla zabita jedním z posledních výstřelů za
měšťanskou školou paní Marie Kolaříková.
Z totálního nasazení na práce v Německu se nevrátili:
Miloš Dratva – 19 roků, zemřel ve Štýrsku po těžkém zranění
Frant.Surynek – 21 roků, vrátil se zraněný a v r.1944 na
následky tohoto zranění zemřel.
Vězněni byli:
Adolf Bečvář – nar.1921, zatčen v r.1941 při útěku za hranice,
vězněn ve Štýrském Hradci, vrátil se v dubnu 1945.,
František Pektor – nar.1896,zatčen v 1944 pro ilegální činnost,
vězněn v Brně, Vratislavi, Wohlau do 24.4.1945,
František Krejčíř- nar.1899, zatčen gestapem v r.1943, odsouzen
ve Vratislavi na 6 roků vězení, vrátil se v květnu 1945.

V r. 1937 navštěvovalo obecnou školu 187 žáků, měšťanskou
161 žáků /první třídy byly dvě/. Byla zavedena pravidelná
lékařská prohlídka žactva, kterou dělal Mudr.H.Znojil.
Náboženství církve čsl. vyučovali kromě faráře V.Sháněla i
učitelé Al.Chrastina a řídící učitel Arnošt Dvořák. Školní potřeby
Koncem dubna bylo přerušeno vyučování pro blízkost fronty,
dostávali žáci zdarma, hradila je místní školní rada.
znovu bylo obnoveno 17.5.1945.Na obecné škole byli v r.1944
Členové hasičského sboru byli obecním úřadem pojištěni pro ubytováni němečtí vojáci. Žáci se scházeli na obecním úřadě a
případ smrti při výkonu funkce na částku 20.000 Kč, při trvalé v měšťanské škole. Vojáci opustili školu 2.dubna.
invaliditě na 30.000 Kč, při dočasné invaliditě dostávali 10 Kč
-AMAdenně.
Mládež v Medlově dbá na tradice
V r. 1938 se konala sbírka na podporu vyzbrojení státu, vynesla
přes 11.000 Kč, přispěli všichni občané i jednotlivé spolky,
učitelé, kněží obou církví, četnictvo atd.
Byl ustaven výbor pro pomoc uprchlíkům ze zabraného území a
Slovenska. Do obce se přistěhovalo 63 osob ze Sudet, Těšínska
a Slovenska. Jednotlivé rodiny ubytovaly přistěhovalce zdarma,
na stravu rodin a hlavně dětí přispívali občané a všechny spolky.
Rokem 1939 končí zápisy v kronice. Kroniky byly obcím
odebrány a vráceny až po osvobození v r.1945. Rok 1945
popsal v kronice učitel Fr.Talla, ale k válečným rokům se
nevracel.
Zborovice byly osvobozeny 1. 5.1945 rumunskou armádou. Byl
zvolen revoluční národní výbor, předsedou se stal Julius Kuba.
V kronice jsou zápisy dvou rumunských majorů Greceanua a
Gratiana, a dvou ruských důstojníků Koinina a Gučina.

Jak v předešlých letech, tak i letos se sešli mladí chlapci aby
naplnili tradici chození s klepači či řehtačkami. Podle tradice
odlétají ve čtvrtek zvony do Říma a hoši je po tři dny zastupují
chozením s klepači. Začínají chodit ve čtvrtek večer. V pátek
klepou celkem čtyřikrát, a to brzy ráno, v poledne, v 15 hodin a
večer. Sobota je ve znamení dvou klepání. K rannímu přibývá
poslední klepání ve 12 hodin. Celá tradice začíná u místní
kapličky, kde následuje obejití této celkem třikrát. Poté se hoši
vydají na obchůzku po celé vesnici. Zastavují se u křížů, kde
následuje krátká modlitba. Zakončení klepání je opět u kapličky.
Při svém chození dostávají chlapci různé sladkosti a odměny,
které si po skončení rozdělí podle toho, kolikrát každý z nich
chodil. Chodit můžou hoši, kteří ještě neukončili školní docházku.
Letos se chození klepačkami v Medlově zúčastnilo celkem
patnáct hochů. Je potěšující, že dodržování tradic v Medlově
pokračuje. Jsou vesnice, ato i mnohdy větší než je Medlov, kde
se tyto tradice nedodržují nebo zcela zanikly.
Převzato z Týdeníku Kroměřížska

Bohumil Dřímal

Koncepce činnosti volebního období 2006 – 2010 ZOZ .
V současné
době
přicházejí
na
pracovní stůl OÚ neustále nové a nové
podněty investičních celků , spadajících
pod obec Zborovice. Tyto nemalé
investiční záměry však jednoznačně
přesahují rámec rozpočtu obce .
Nabízejí se nám dvě varianty řešení .
Za prvé řešení staré , za pomoci
rozpočtu obce , za druhé realizace
investičních záměrů za pomoci finančně
podpůrných zdrojů a to jak státních tak
fondů EU /evropské unie/.
Pokud si položím otázku proč obec
nevyužila dotace v dřívějších volebních
obdobích ? Musím odpovědět , že
pravděpodobnost dosáhnout finanční
zdroje pro obec s cca 1600 obyvateli
byla mizivá . To však neplatí na rovině

roku 2007,kdy vejdou na svět nové
druhy finančních zdrojů pro středně
veliké obce, jako je naše . A to
podporuje fakt , že region Kroměřížsko
byl dán do zóny V.I.P. /upřednostněné/!
Toto je jedna strana , jednoduché
rovnice , ta druhá je určit priority ,
kam v případě obdržení finančních
zdrojů ? Odpověď zní, dávat první věci
na první místo,druhé a třetí za ně…, a
to je problém!
Osobně vidím budoucnost v mladých ,
charakterních a praktických lidech,to
znamená umět jim něco nabídnout .
Proč nenabídnout nové byty pro
mladé učitele a doplnit tak stárnoucí a
odcházející pedagogický sbor.Další
možností je realizace pozemních

komunikací jak státních tak místních
včetně nových zastávek a inženýrských
sítí. Pod pojmem komunikace je třeba si
představit také
komunikace pro pěší a cyklisty
(cyklostezky) a zokruhovat tak okolní
vesnice formou naučných stezek, jak
pro turisty tak pro běžné občany .
Nápadů je jistě celá řada , ale je nutné
přivést do regionu mladé, charakterní a
praktické lidi a dát jim šanci . Umět a být
rád že je někdo ochotný převzít tuto
zodpovědnost a nést dále mentální
štafetu !
Cílevědomost je ctností mladých ale
nectností starých …
14.3.2007 Ing.Petr Šilhánek

Uvítáme Vaše příspěvky do Zpravodaje obcí Zborovice a Medlov, můžete je přinést na OÚ, do místní knihovny nebo zaslat e-mailem.
Vydává Obecní úřad Zborovice, číslo 10, duben 2007. Bezplatná tiskovina.
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