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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás touto cestou v krátkosti seznámit
s děním v našich obcích v jarních měsících. V současné
době probíhá „Rekonstrukce kulturního domu –
Sokolovna Zborovice“, práce provádí firma ZEDNICTVÍ
Stanislav Kucián. Na tuto akci jsme získali dotaci jeden
milion korun ze Zlínského kraje, což je maximální částka,
kterou lze na tuto akci získat. Rovněž bylo započato
s pracemi na rekonstrukci chodníku na ulici Hlavní
směrem k Medlovu. Akce bude ukončena do 30. června.
Dne 24. června 2017 proběhnou oslavy 120. výročí
založení SDH ve Zborovicích. K tomuto výročí
zastupitelstvo obce rozhodlo zakoupit nový devítimístný
osobní automobil Fiat Ducato, který bude zařazen do HZS
Zlínského kraje. Stávající osobní vozidlo SDH Zborovice
bude předáno SDH Medlov.
Od 1. května 2017 byl zahájen provoz Pošty partner
v budově obecního úřadu.
V měsíci březnu a dubnu probíhala výsadba 7.000 ks
dubu lesního na zrekultivované skládce Srnov.
Ve spolupráci s Ing. arch. Kroumanem byla
vypracována studie na výstavbu nových rodinných domů
ve dvou lokalitách. Po demolici domů č. p. 5 a 13 jsou
zpracovány tři varianty – 4 až 5 domů a v lokalitě
Rybníčky až 17 domů.
Plánujeme provést opravu střechy na bytovém domě
č. p. 207 v ulici Sportovní, opravu fasády, střechy
a topení v obecní místnosti v Medlově. Probíhá příprava
projektové dokumentace na zbudování nového chodníku
kolem DZP Zborovice směrem do parku.
Závěrem přeji všem příjemné prožití letních měsíců,
prázdnin a dovolené.
Jaromír Kunc, starosta obce

Červen 2017

Zastupitelstvo informuje
Usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice ze dne 18. května 2017 v zasedací
místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání.
 závěrečný účet za r. 2016.
 roční účetní závěrku za r. 2016.
 výsledek hospodaření za r. 2016 ve výši 6,440.909 Kč.
 výsledek přezkoumání hospodaření za r. 2016.
 zprávu předsedy kontrolního výboru.
 zprávu předsedy školské a kulturní komise.
 firmu SÚS Kroměřížska, s.r.o. Kotojedy 56, Kroměříž
jako dodavatele prací na rekonstrukci chodníku na ul.
Hlavní směrem k Medlovu za cenu 674.121 Kč bez DPH.
 uzavření smlouvy na věcné břemeno s f. E.ON
Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice
č. OT – 014330041326/1 na uložení kabelu NN na poz.
p.č. 434.
 uzavření smlouvy na věcné břemeno s f. E.ON
Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice
č. OT – 01330042384/1 na zbudování nového
betonového sloupu na pozemku p.č. 449.
 zakoupení vysavače na listí VD440 za cenu 69.900 Kč.
 nákup 9 místného osobního automobilu Fiat Ducato
Light 2,3 MTJ EURO od f. DOBE – CAR s.r.o. Tovární
1250, Holešov za cenu 790.385 Kč vč. DPH.
 výměnu nábytku ve všech kancelářích na OÚ za
celkovou cenu 281.614 Kč. f. SK Nábytek s.r.o.
Harásková Zdena.
 výsadbu 7.000 kusů buku lesního na skládce Srnov
f. Wedas Line s.r.o., Antonínova 4466, Zlín za cenu
99.883 Kč vč. DPH.
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 nákup dvou kusů křovinořezů STIHL v celkové ceně
do 45.000 Kč.
 vyvěšení záměru prodeje pozemků mezi bytovkami
v lokalitě Za Nádražím.
 prodej pozemku p.č. 2974 v k.ú. Zborovice orná půda
o výměře 196 m² a pozemek v k.ú. Zborovice p.č. 2972
neplodná půda o výměře 262m² p. MUDr. Josefu
Eimovi, Puškinova 418/3, Vyškov za cenu 3.480 Kč.
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
 směnu části pozemku p.č. 1622/1 o výměře 1463m²
a pozemek p.č. 1913 o výměře 10m² v k.ú. Zborovice ve
vlastnictví Obce Zborovice Hlavní 37, 768 32 Zborovice
za část pozemku p.č. 2113 v k.ú. Zborovice o výměře
1491m² v majetku Leonarda Vršky, Komín 213 E Brno.
 rozpočtové opatření č. 1 – dotace na akci „Zborovice
dostavba kanalizace II. etapa“ ze SFŽP
příjem 3,485.248,37 Kč, pol. 4216, úz. 15974
výdej 3,485.248,37 Kč, paragraf 2321, pol. 6121
 rozpočtové opatření č. 2 – dopravní obslužnost, změna
rozpočtové skladby:
původní § 2221 - 152.200,- Kč
nový § 2292 + 152.200,- Kč
 rozpočtové opatření č. 3 – dotace z ÚP na VPP
příjem 8.226 Kč položka 4116 účelový znak 13101
výdej 7.015 Kč § 3639 pol. 5011 účelový znak 13101
1.211 Kč § 3639 pol. 5031 účelový znak 13101

Aktivity naší mateřské školy

Každoroční otevírání studánky Hejtmanky.

I v tomto školním roce děti z MŠ absolvovaly plavecký kurz a
předáním plaveckých diplomů jej zdárně zakončily.

Poděkování mateřské školy
Mateřská škola Zborovice by chtěla na závěr školního
roku 2016/2017 touto cestou poděkovat nejen svému
zřizovateli Obci Zborovice, ale především soukromým
firmám: Miroslav Němec, Kostelany, Ing. Jaroslav Olšina,
Zborovice a fa Draplstav Group s.r.o. Zborovice
zastoupená panem T. Políčkem, kteří přispěli
ke zdárnému průběhu celého školního roku a výchovně
vzdělávací práci nemalými finančními a materiální
prostředky.

72. výročí osvobození naší obce si děti mateřské školy
připomněly položením kytice a krátkou vzpomínkou u pomníku
padlých rumunských vojáků na místním hřbitově.
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Zvláštní poděkování patří firmě PILANA Saw Bodies
a.s. Zborovice pod vedením pana ředitele Jozefa Kyrcze
za dlouhodobou spolupráci a podporu, nejen pro
mateřskou školu, ale i pro jednotlivé děti.
Děti a zaměstnanci mateřské školy ještě jednou děkují
všem firmám, soukromým podnikatelům a také rodičům
za jejich nemalou podporu a spolupráci.
Pro nadcházející letní období všem přejeme dny plné
sluníčka, pohody a odpočinku.
Hana Klabalová, řed. školy

Ze života školy
Podařilo se nám
Získané znalosti a dovednosti mohou žáci naší školy
zúročit mimo jiné také v různých soutěžích, do nichž se
v průběhu školního roku zapojují.
Již tradičně se věkově smíšené družstvo žáků účastní
soutěže s mezinárodní účastí – Zlínský vorvaň. Ve škole
probíhá recitační soutěž i soutěž v krasopise. Pro letošní
rok bylo jako „nejkrásnější“ hodnocené v jednotlivých
kategoriích písmo L. Štěpánkové, R. Bačinské,
L. Šimkovičové, B. Novákové a K. Brázdilové.

třídy. V okresním kole pěvecké soutěže „O hanáckýho
kohóta“ se na třetím místě umístila A. Dostálová, čestné
uznání si vyzpívala E. Cherynová. Naše družstva v mladší
i starší kategorii se zúčastnila okresního kola Dopravní
soutěže. Mladší družstvo si po zdárném plnění úkolů
vybojovalo celkově druhé místo. Úspěšně se někteří žáci
zapojují i do soutěží literárních, výtvarných
a rukodělných, které jsou vyhlašovány v průběhu celého
školního roku. Někteří se pokoušejí prosadit i ve
fotosoutěžích. Některá z ocenění v literární soutěži si již
v letošním roce odnesla A. Klučková, E. Neckařová,
T. Klučka, K. Opletalová, K. Majdová, L. Vránová,
A. Vránová a V. Bolfová. Další žáci přidali ocenění za své
výtvarné či rukodělné práce. Ne všechny obeslané
soutěže jsou již vyhodnocené, pro další se teprve práce
připravují. Věříme, že se k úspěchům podaří ještě nějaký
medailový počin do konce školního roku přidat.
Žákům, kteří se nad rámec svých školních povinností
věnují mimo jiné i reprezentaci školy, i jejich rodičům
patří poděkování. Stejně tak i pedagogům, kteří se jim
věnují a jsou nápomocni s přípravou na soutěže nebo při
tvorbě soutěžních prací.
L. Sakařová

Přípravný sbor malých zpěváčku

Účastníme se celostátní soutěže - Logické olympiády.
V mladších žácích se v letošním roce nejlépe dařilo
Ž. Neckařové, mezi staršími žáky pak V. Adámkovi.
Proběhlo školní kolo Přírodovědného klokana.
Nejúspěšnější řešitelkou (podle počtu získaných bodů ve
své kategorii) Matematického klokana v naší škole se pro
letošní rok stala E. Olšinová z páté třídy. Zapojili jsme se
do aktivity nazvané „Tulipánový měsíc“, průběžně plníme
aktivity v rámci „Recyklohraní“. Naši zástupci (mladší
kategorie – T. Majda a A. Štolfová a starší kategorie –
J. Hubáčková a N. Konečná) se zúčastnili okresního kola
biologické olympiády. V soutěži cizích jazyků – Aj si
v okresním kole 2. místo vybojoval V. Adámek z deváté

Začátkem školního roku 2016/2017 se přihlásilo do
Přípravného sboru 14 dětí z 1., 2. a 4. ročníku ZŠ
Zborovice. Prvním vystoupením tohoto školního roku
bylo pásmo písniček a básniček při rozsvěcení vánočního
stromu před obecním úřadem, kde si mohli všichni
přítomní vychutnat předvánoční atmosféru i s písničkami
malých zpěváčků. S písničkami z dílny Marie Kružíkové
vystoupily děti také na Vánočním jarmarku v naší škole,
ke kterým ještě přidaly divadelní hru Pavučina. Vánoční
písničky zazpívaly také na Koncertě u jesliček v kostele
svatého Bartoloměje a Tříkrálovém koncertě pro klienty
DZP Zborovice.
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Od druhého pololetí se Přípravný sbor rozrostl o další
4 sboristy z řad dětí čtvrté třídy. V počtu 18 sboristek
a sboristů vystoupil sbor na Májovém koncertě ve
vestibulu naší školy. K příležitosti tohoto koncertu si děti
připravily pásmo jarních písniček a písniček pro maminky.
Krátkým hudebním programem, který právě
připravujeme, přivítáme hosty z Tesárských Mlyňan, kteří
přijedou 25. května 2017 na pravidelné družební setkání.
Děkuji všem malým zpěváčkům za práci v období
celého školního roku a jejich rodičům za podporu.
Veronika Cherynová

Z činnosti školní družiny
Ve dvou odděleních školní družiny se i v letošním
školním roce stále něco děje.
Kromě běžných aktivit – v místnosti i na školním hřišti
- si děti poměřily své síly v netradičním víceboji, proběhl
družinový pětiboj, postřehový závod v prostorách školní
zahrady. Uskutečnila se soutěž ve znalostech z oblasti
dopravní výchovy a zručnosti jízdy na kole. Průběžně se
děti seznamují s projektem „Dětství bez úrazů“, jehož
součástí je vedle dopravní výchovy i první pomoc
a bezpečnost v různých situacích. Pro děti byl připraven
také přírodovědný kvíz a k pobavení všech velmi dobře v
předvánočním
období
posloužila
hra
„Sázka
na kamaráda“.
Od prosince do dubna se děti z obou oddělení vydaly
pětkrát do Místní knihovny ve Zborovicích, kde se díky
paní Haráskové dovídaly základní informace, ale
i zajímavosti ze světa literatury. Dubnová návštěva
letošní setkání s knihou zakončila a do „Pátrací hry“ se
v knihovně zapojila většina dětí, které se účastní činnosti
školní družiny.

I školní družina se zapojila do přípravy Vánočního
jarmarku, výtvarné práce dětí průběžně zdobí chodbu

i vestibul školy. V zimním období byly připraveny
rukodělné dílny, k účasti byla přizvána i veřejnost.
V rámci recyklohraní si děti vyzkoušely tvoření
z odpadního materiálu. Vznikaly tak stojánky na tužky,
vázičky a další drobnosti. Vyzkoušeli jsme si i několik
netradičních technik, malovali jsme na sklo a keramické
květináče, vlastnoručně zdobili svá trička, zkusili jsme si
techniku dekupáže, mozaiky i frotáž.
Pravidelně se zapojujeme do vyhlašovaných
výtvarných soutěží, pokoušíme se o zapojení i do
některých soutěží literárních a vědomostních. V literární
soutěži Sedmikvítek se velmi dobře dařilo K. Opletalové,
jejíž povídka se v celostátním kole umístila na 2. – 3.
místě a komiks, který připravila L. Vránová v této soutěži
dokonce zvítězil. Ve výtvarné části Sedmikvítku –
v krajském kole - získala Aneta Petříčková bronzovou
příčku, v republikovém finále pak přidala K. Majdová
v rukodělné části 1. místo. Dařilo se nám i v dalších
republikových výtvarných soutěžích. Práce N. Dudové
postoupila mezi dvacítku finálových prací v soutěži
„Zemědělství žije“ (hodnoceno bylo na 400 prací).
Výtvarná soutěž „V týpí bydlím….“ přinesla 3. místo
J. Majdovi, v téže soutěži čestné uznání patřilo
V. Handlové a zvláštní ocenění poroty si odnesly
E. Neckařová a K. Majdová.
Konec dalšího školního roku se nezadržitelně blíží,
mnohé aktivity jsou však ještě před námi. Věříme, že si
v jednotlivých připravovaných činnostech každý může
najít něco, co ho zaujme a bude bavit.
L. Sakařová, vychovatelka ŠD

Výlet do Dubaje
V měsíci březnu nás v ZŠ Zborovice navštívil v rámci
volby povolání další zajímavý host. Žáci VIII. třídy
a někteří zájemci z 2. stupně, měli tentokrát možnost
vyslechnout si poutavé povídání o životních
zkušenostech pana Ing. Ivana Bednaříka, který pracoval
jako letec. Velkou část své profesní kariéry strávil
v Dubaji, kde létal pro Emirates Airline. Seznámil nás
s různými typy dopravních letadel, ukázal nám fotografie
pilotní kabiny, popsal i letecké uniformy a vysvětlil
označení hodností. Součástí jeho vypravování byly
i cestovatelské zážitky. Vyprávěl nám o destinacích, které
navštívil a o životě v Dubaji.
Beseda nás velmi zaujala a rádi bychom někdy
uskutečnili další setkání.
Hana Savčáková
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Zprávičky z Pionýra
Český den proti rakovině
Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem, kteří
se na průběhu letošní sbírky podíleli a zároveň všem,
kteří koupí žlutého kvítku pomohli k její úspěšné realizaci
v naší obci.
I letošní sbírku zajišťovali členové Pionýra. Čtyři sta
kytiček s tmavě modrou stužkou našlo svého majitele,
a my jsme odeslali na konto Ligy proti rakovině částku
8758 korun. Děkujeme, že jste nezůstali lhostejní
a společně jsme i v letošním roce mohli pomoci tam, kde
je toho třeba.
- lk -

Letní pionýrský tábor

Připomínáme zájemcům o letní tábor, že je ten
správný čas vyplnit a odevzdat svou přihlášku. Pokud jste
si ji nějakým nedopatřením doposud nevyzvedli, zastavte
se, prosím, co nejdříve. Letní tábor se opět koná
v krásném prostředí Hostýnských vrchů – Rajnochovicích,
v termínu 29. července až 5. srpna. Čeká vás parta
kamarádů, hry, soutěže, poznávání přírody, táborák,
výpravy do okolí, ale také noci plné hvězd a tajemného
ticha lesa. Kde jinde se dá lépe pozorovat, jak se na
obloze objevuje první hvězda, jak se slunce ztrácí za
hradbou lesa, utichají ptáci a to, jak se po ránu mění noc
v den a s poslední odcházející hvězdou se znovu probouzí
příroda. Nevěříte, že se dá slyšet i ticho? Tak pojeďte
s námi, možná ho letos už uslyšíte i vy.
- lk -

Republikové finále Dětské Porty
Blíží se poslední školní měsíc tohoto roku a s ním
i finále soutěže Dětská porta, kam si postup vybojovali
i zástupci oddílu Mláďata. I díky finančnímu přispění OÚ
ve Zborovicích se naše uskupení vydá v termínu 9. – 11.

června do Ostravy, aby se v Landeku zúčastnilo
republikového finále této soutěže a svým výkonem
přesvědčilo porotu i přihlížející diváky, že „Mláďata“
prostě umí. Někteří další starší členové oddílu –
instruktoři a vedoucí se poprvé zapojí jako pomocníci
v řadách pořadatelů republikové akce. Držte nám pěsti,
ať se oběma skupinám jejich vystoupení na akci podaří co
nejlépe. A možná taky trošku zkuste začarovat počasí –
sluníčko by se nám na Dětské Portě docela líbilo.
- lk -

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Koncem března jsme provedli sběr železného šrotu
v celé obci. Začátkem dubna náš hasičský sbor ve
spolupráci s obecním úřadem uskutečnili IV. ročník
turnaje ve stolním tenise „O starostovo malované
vajíčko“ na sokolovně ve Zborovicích, tohoto turnaje se
zúčastnilo 30 závodníků včetně dvou žen.
V měsíci dubnu jsme organizovali pro mateřskou
školu a 1. ročník základní školy přednášku o požární
ochraně spojenou s ukázkami hasičské techniky, koncem
dubna Stavění máje.

Na začátku května náš hasičský sbor ve spolupráci
s okrskem Zdounky-Zborovice uskutečnily 1. kolo
v požárním sportu na hřišti T. J. Pilana Zborovice. Této
soutěže se zúčastnilo 13 družstev mužů a 5 družstev žen.
Zúčastnili jsme se také mše za sv. Floriána ve Zborovicích.
Dále družstvo mladých hasičů soutěžilo na Okresním kole
hry „Plamen“ v Chropyni a požární soutěži ve
Zdislavicích. Ke konci května jsme skáceli máj.
V červnu se zástupci našeho sboru zúčastní oslav 115.
výročí založení SDH Nětčice a 18. června slavnosti Božího
těla ve Zborovicích. Dne 24. června si připomeneme 120.
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výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Zborovicích
s tímto programem:
 8.00 mše svatá s žehnáním slavnostního praporu SDH
Zborovice v kostele sv. Bartoloměje
 9.15 kladení věnce u pomníku padlých, slavnostní
žehnání hasičského dopravního automobilu
 10.15 slavnostní schůze v sále sokolovny ve Zborovicích
 13.30 slavnostní průvod obcí na hřiště T. J. Pilana za
doprovodu
dechové
hudby
„Zdounečanka“
s provedením ukázek činnosti hasičů
 20.00 taneční zábava s muzikou „Dorádo“ na
sokolovně.
Od 8.00 hod. do 13.00 hod. bude probíhat výstava
hasičské techniky na parkovišti u základní školy, výstava
archivu, paměti, výstroje, výzbroje v aule sokolovny ve
Zborovicích.
V neděli 25. června v 10.00 hod. bude probíhat den
otevřených dveří hasičské zbrojnice.
Ve dnech od 9. do 15. července se kolektiv mladých
hasičů našeho sboru zúčastní letního soustředění
v Deštné v Orlických horách. Dne 12. srpna pořádáme
Noční požární soutěž spojenou se soutěží PS 8 na hřišti
T. J. V pátek 25. srpna na Zborovické hody pořádáme
tradiční utkání v kopané hasiči-myslivci, ve večerních
hodinách hodovou zábavu s muzikou „Milenium“ na
sokolovně. V neděli na hodový koncert zajistíme
posezení pro naše spoluobčany. Dne 2. září pořádáme
noční požární soutěž mladých hasičů „O pohár starosty
sboru“ na hřišti T. J., 7. října Branný závod mládeže
v okolí chaty u Zajíčka.
V těchto měsících se soutěžní družstva mužů, žen,
starších pánů a mladých hasičů zúčastní soutěží
v požárním sportu pořádané v okrscích ZdounkyZborovice a také v okrese.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Plány z minulého čtvrtletí jsme splnili. Uskutečnil se
sběr železa, vyčistili jsme hasičskou zbrojnici. Velmi
vydařenou akcí byla soutěž O pohár starosty obce. Vyšlo
počasí a soutěže se zúčastnilo 12 družstev mužů a 4
družstva žen. Poháry za první místa si odvezla družstva
z Křenovic (muži) a Nětčic (ženy).
18. června 2017 se budeme podílet na organizaci
slavnosti Božího těla.
V měsících červen, červenec a srpen se budeme
především účastnit soutěží pořádaných v našem okolí.

V neděli 20. srpna 2017 se v Medlově konají Hody.
Jako vždy započnou již v sobotu večer Hodovou zábavou
v areálu TJ Medlov. K tanci i poslechu bude hrát skupina
DneskaNe. Občerstvení bude zajištěno. V neděli ráno
proběhne tradiční slavnostní mše svatá u zdejší kaple.
Hodové dopoledne bude pokračovat v areálu TJ Medlov
se Zdounečankou. Doufáme v přízeň počasí a srdečně
Vás na obě akce hodového víkendu zveme.
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

O činnosti v DZP Zborovice
Uživatelé Domova se rádi zapojují do kulturních akcí –
v měsíci dubnu si zazpívali a zatancovali při hudebním
vystoupení skupiny „Duo Carpedium“, jehož muzikantem
i zpěvákem je bývalý občan Zborovic pan Vojtěch Tomek.
Když jsme stavěli máj, tak uživatelé zdobili vršek s radostí
a se zpěvem. V květnu jeli na Jarmark SSL města
Kroměříže a SSL Uherského Hradiště do Kroměříže.
Na Velkém náměstí zhlédli vystoupení uživatelů různých
Domovů a prohlédli si ve stáncích výrobky uživatelů
z terapeutických dílen. Někteří z nich si i nějaký výrobek
koupili.

A co plánujeme? Koncem měsíce května budeme
kácet májku a společně s ní proběhnou již III. Sportovní
hry uživatelů Domova. Budeme soutěžit, opékat si
špekáčky, zpívat a tancovat. Na závěr bude slavnostní
vyhodnocení družstev s odměnami, na což se těšíme.
V červnu budeme soutěžit s žáky ZŠ Zborovice na
II. Sportovních hrách, které organizujeme v našem
Domově. Připravujeme pro všechny zajímavé soutěživé
hry s odměnami a s diskotékou.
V současnosti využíváme k výletům a k nákupům
s uživateli naše větší auto, kdy jezdíme v menších
skupinkách a jsme spokojeni. Jsme moc rádi, že se nám
podařilo toto auto získat. Dali jsme mu název „Beruška“.
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Naši největší a nejdůležitější aktivitou je zapojení do
projektu Zlínského kraje „Transformace pobytových
služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském
kraji“ a zpracovávání transformačního plánu. Uživatele
s nízkou a střední mírou podpory připravujeme pro
přechod do chráněných bydlení, která pro ně v rámci
projektu zřizujeme. Naší snahou je zajistit jim v co
nejvyšší možné míře prožívat běžný život se všemi jeho
radostmi i starostmi a poskytnout při tom potřebnou
podporu pracovníků.
Se zapojením do projektu souvisí i snižování kapacity
našeho Domova. V roce 2018 bude ukončeno
poskytování sociální služby v horní budově z důvodu její
nevhodnosti pro poskytování péče lidem se zdravotním
postižením (bariéry, společná sociální zařízení apod.). Do
roku 2020 pak bude kapacita Domova snížena na 66
uživatelů. V budoucnu budeme v našem Domově
poskytovat sociální službu lidem s vysokou mírou
podpory a potřebou 24hodinové péče.
L. Burešová

Šachisté ukončili sezonu 2016/2017
Zlínská krajská soutěž – západ
Trochu historických faktů na úvod. V umístění jsme
byli lepší pouze v ročníku 2007/2008 kdy jsme získali 25
bodů a druhé místo za Boršicemi. V ročníku 2011/2012
jsme s 24 body obsadili 3. místo za Slávií Kroměříž
a Postoupkami. Doposud jsme nikdy nevyhráli všech
5 úvodních zápasů v řadě.
Myslím si, že mužstvo „A“ překvapilo všechny soupeře
již na začátku. Vítězství v pěti kolech zaskočilo snad i nás,
15 bodů a jistota do dalšího ročníku. Zcela určitě velký
vliv na to měli naše posily Radek Zajíček, Milan Vymětal,
Pavel Petžela a Petr Petřík, kteří vyztužili sestavu
a získávali důležité body v začátku soutěže. I celý kolektiv
hrál v pohodě a zadní řady nám doplňovali hráči z B-čka.
Je pravdou i zajímavostí, že všechny tři kola venku jsme
vyhráli nejtěsnějším poměrem 4,5 : 3,5 V Dolním Němčí,
Bojkovicích a v Uherském Brodu. Naopak doma zápasy se
Zlínem – Malenovicemi a Fatrou Napajedla byly zcela
v naší režii. V 6 kole jako by se něco zlomilo. Naše spanilá
jízda ztroskotala na Starém Městě a následně prohra
s Postoupkami ukončila ambice na finálový zápas
v Kunovicích. Srdnaté vítězství v Boršicích a ve Vlčnově
/opět 4,5 : 3,5 v obou případech / prokázalo kvality týmu.
V té době nám již nemohly pomáhat posily Milan
Vymětal, Petr Petřík. V Kunovicích jsme bojovali spíše

o čest. V tak náročné soutěži jaká byla letos zisk 22 bodů
a konečné 3. místo je skvělé.

Ve Vlčnově jsme vyhráli 4,5:3,5. Důležitý bod získal nejlepší
hráč A týmu Miroslav Nezdařil, který za celou sezonu získal 7
bodů z 11. V pozadí David Prachař a Radomír Nezdařil.

Regionální přebor Kroměříž
Naše B-čko dosáhlo v tabulce na páté místo se
17 body. Je zajímavé, jako by ta pátá příčka byla
prokletím. V historii jsme jí obsadili 4x, avšak na čtvrté
místo a výše jsme nikdy nedosáhli. No snad příští sezonu.
Scénář výsledků se odvíjel podle našich předpokladů.
Vítězili jsme nad slabšími týmy a body ztráceli s favority
soutěže. Na závěr soutěže byly dvě remisi. V úvodu jsme
porazili Lutopecny, v druhém a třetím kole dost
nešťastně prohráli s Bystřicí a Sulimovem. Doslova jsme
smetli Pravčice 6:2 a následně prohráli s pozdějším
vítězem Rajnochovicemi stejným poměrem. V sedmém
kole přijela nekompletní Rusava a jasná výhra dokonce
7,5 :0,5. Po tomto kole bylo jasné, že se plně můžeme
soustředit na hru bez obav o sestup. Poslední prohra byla
v 8 kole v Holešově, který v té době pomýšlel na postup.
Vysoké výhra s omladinou Postoupek a sestupujícími
Kvasicemi byly pouze tou pomyslnou třešinkou na dortu.
I v této soutěži jsme měli významnou podporu od
hostujících hráčů Karel Štencel, Jan Polišenský a Josef
Plachý byli po celou dobu oporami týmu.
V březnu 2017 oslavil 60 let náš dlouholetý člen ŠO
Zborovice RNDr Petr Krejčí. Do dalších let mu přejeme
hodně zdraví, štěstí a mnoho vítězných partií.
V dalším období čeká naše hráče 17. června 2017
turnaj Chaloupka Open ve Zdounkách a Krajský přebor
v bleskovém šachu družstev v Boršicích, který se tradičně
hraje v září. Nový ročník 2017/2018 bude zahájen v říjnu
tohoto roku.
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Červen, měsíc myslivosti

V derby v Litenčicích jsme remizovali 4:4. Na snímku bojují
Karel Štencel, Jirka Indrák (sleduje David Prachař), Roman
Šebestík a Honza Svašek.

Míra Nezdařil

Zahrádkáři na jaře.
Po zimním období se v průběhu měsíce března vrátila
většina zahrádkářů ke svým zahrádkám a polím.
Vzhledem k opakovaným teplejším dnům mnozí
zahrádkáři selikořenovou zeleninu a v menším sázeli rané
odrůdy brambor. Současně pečlivě sledovali, jak rostou
přísady zeleniny zaseté do truhlíků pro výsadbu v měsíci
květnu a červnu.
V ovocnářství se v dubnu stejně jako vloni projevily
rozmary počasí a mrazivé noci mezi 16. na 18. dubnem,
kdy teplota ve výši 2 m nad zemí dosahovala hodnot
minus 2 až 3 stupně Celsia, při zemi až -5oC se podepsaly
negativně na peckovinách (meruňky, broskve, třešně,
višně). Své "dostaly" i ořechy a ve větší míře i švestky
O něco lépe se projevuje současný stav u jádrovin
(jablka, hrušně), kde se dá očekávat lepší úroda než loni.
Zahrádkáři se rovněž zaměřují na ošetření travnatých
ploch v zahrádkách, v přídomních plochách, ošetření
živých plotů a v neposlední řadě na výsadbu květin
a jejich vhodné rozmístění v okolí domů a zahrad.
Z připravovaných akcí se soustřeďují na zajišťování
materiálu pro výstavbu komínu u budovy moštárny a na
zahájení provozu moštování ovoce koncem měsíce srpna
a v září dle úrody švestek na vaření povidel.
Josef Šmíd, předseda

Nastává období přelomu jara a léta, čas nejkratších
nocí a nejdelších dnů, nejbujnějšího růstu vegetace
a období zrodu nového života v přírodě.
Myslivost nikdy nebyla
a není jen pouhý lov zvěře, jak
si stále ještě dost lidí myslí, ale
je to především péče o zvěř
a velká snaha o zachování
přírodního prostředí zvěře.
A právě v tomto období zaměřujeme svoji činnost na
ochranu nových životů, pečujeme o klid v přírodě,
bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři a zlepšujeme
životní prostředí zvěře. Myslivci mají v přírodě mnoho
rozsáhlých úkolů, které bychom mohli dlouze rozebírat,
nicméně si musíme uvědomit, že provoz myslivosti není
koníček, kdy dělám to, co mě zrovna baví, a když mě to
nebaví, tak to vynechám. Myslivost je složitá
hospodářská činnost skládající se z celé řady povinností
a rovněž i práv, jejichž dodržování slouží především
k zachování volně žijících živočichů (nejen zvěře), ale také
k zachování ekologické stability v naší krajině.
Tradice “Červen – měsíc myslivosti a ochrany
přírody“, vznikla v roce 1959. Od té doby každoročně
bývá tento měsíc takto prezentován. V červnu nastává
čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti
potřebuje nejvyšší péči a ochranu. Chovejte se proto
právě v tuto dobu k přírodě ohleduplně, choďte přírodou
potichu a možná i vy uvidíte některá mláďata naší zvěře,
jako srnčata, muflončata, kolouchy, selata, mladé zajíčky,
bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny našich
pěvců. Pokud se tak stane,
rozhodně na mládě nesahejte (aby
na něm neulpěl lidský pach). Pouze
se na něj krátce podívejte a co
nejrychleji v tichosti místo opusťte,
aby k němu mohla jeho máma.
Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si čím
dál více přírodu, ale zároveň působí svou činností
i negativně na své životní prostředí. Nastupující obnova
života v přírodě, rašení a kvetení rostlin, probíhající tok
ptáků a kladení mláďat, to všechno jsou projevy, které
naplňují duši lesníků a myslivců, pocitem uspokojení nad
tím, že jejich práce pro přírodu není zbytečná.
Stejně příjemné pocity se setkání s živým mladým
tvorem má asi také každý milovník a návštěvník přírody.
Jenže právě období prvních týdnů života mláďat mohou
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lidé nechtěně ztěžovat a to
především hlukem, který plaší
zvěř a neumožňuje jí v klidu
setrvat na jednom místě.
Chovejme se právě v tomto
období v lese, na polích
a loukách tišeji a k přírodě ještě ohleduplněji než obvykle
a věnujte také náležitou pozornost volnému pohybu psů.
Pavel Boukal, předseda MS Zborovice - Medlov

Trasy a zájezdy KČT
Turisté nezahálí a vyráží na své plánované trasy do
hor České republiky.
V měsíci březnu a dubnu jsme podnikli několik tras
v Hostýnských a Vizovických vrších.

V květnu jsme uskutečnili čtyřdenní zájezd do
Posázaví, konkrétně do Kaliště – Poddubí, kde jsme se
ubytovali v kempu „U Bořka“. Po ubytování jsme vyrazili
na první túru do Zlenice, Hrušova a přes Lensedly zpět do
Poddubí. Druhý den jsme se vydali do Ondřejova, do
známé observatoře, založené Josefem Janem Fričem
v roce 1898 a poté jsme navštívili muzeum obrázků
národního umělce Josefa Lady v Hrusicích. Třetí den jsme
jeli autobusem do města Sázavy, kde jsme navštívili
bývalý klášter Sv. Prokopa a podle vlastního uvážení
prošli trasy v blízkém okolí, např. Bělokozly a přes
Ledečko zpět do Sázavy. Čtvrtý den jsme odjeli z kempu
do Kutné Hory. Po prohlídce chrámu Sv. Barbory jsme se
vydali na prohlídku města a na trasy v jeho okolí. Celého
zájezdu se zúčastnilo 42 turistů, členů našeho odboru
a jeho příznivců. Počasí bylo turisticky příjemné, poslední
dva dny se na nás usmálo i sluníčko.
Kdo máte zájem, přidejte se k nám. Jste srdečně
zváni!
L. Burešová

S valašským Kocúrem do Divok
Již patnáctým rokem je tradiční pohádkový les,
pořádaný SDH Zdounky a ochranáři přírody Divoky,
doprovázen zvláštní vlaky. Ty vypravují České dráhy ve
spolupráci s Kroměřížskou dráhou. V posledních letech
výrazně přibylo spolků a měst, které pořádají obdobné
akce pro děti, ať je to nedaleká Kamínka, Halenkovice,
Kroměříž atd.
Pohádkový les v Divokách si drží svůj standart a
kvalitu již dlouhé léta. Letošní již 39. ročník i přes
nelichotivou předpověď počasí navštívilo okolo 1700
návštěvníků.

Na trati Kroměříž - Zborovice vypravili v sobotu 20.
května 2017 České dráhy 4 páry zvláštních vlaků. Dva
páry v podání parního vlaku v čele s lokomotivou 314.303
zvanou „Kocúr“ s vozy Ci a dva páry motorových vlaků,
na kterých byl nasazen motoráček M131.1454
„Hurvínek“ s přípojným vozem Blm. Tyto mimořádné
spoje zajišťovaly zvýšený zájem o přepravu cestujících z
Kroměříže do Zdounek.

Zde byla zavedena kyvadlová autobusová doprava do
Bořího lesa v Divokách, kde akce pohádkového lesa
probíhala. Pravidelné vlakové spoje na zdejší trati byly
přes celý den posíleny motorovou jednotkou Regionova.
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Fandové parních strojů měli možnost při obratech ve
Zborovicích si podrobně prohlédnout parní lokomotivu
314.303. Zde probíhal posun po stanici a následné
zbrojení vody, které zajišťovali dobrovolní hasiči ze
Zborovic. Parní lokomotiva v roku 1898 se měla v
průběhu celého dne čile k světu, na rozdíl od loňských
problémů s držákem mazacího lisu. Obdobný
třínápravový parní stroj zajišťoval krátce po 2. světové
válce pravidelný provoz na zborovické lokálce.

Společenská kronika
V období od června do září 2017 oslaví významné
životní jubileum tito spoluobčané:

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

Červenec
Bělohoubek J.
Machourková A.
Drábek M.
Lánik J.
Tenčík P.

Srpen
Řezníčková J.
Vybíralová M.
Šumberová L.
Spáčilová D.
Surynková H.
Vargová I.
Žůrek A.
Voznicová D.

Září

V průběhu dne se svezlo zvláštními vlaky více jak 600
cestujících. V odpoledních hodinách měli cestující
postaráno o další program. Město Kroměříž přichystalo
pro své návštěvníky program v podobě "Barokních
slavností". Na Velkém náměstí hrála dobová hudba
spojená s historickým tancem, barokní módní přehlídkou.
Představili se také šermíři s ukázkou soubojů. Po celý den
měli zájemci možnost navštívit také železniční muzeum
Kroměřížské dráhy v Kroměříži, které touto akcí přivítalo
návštěvníky do své čtvrté sezóny.
Stanislav Plachý, Kroměřížská dráha z.s.

Čepička V.
Kuchařová M.
Dolečková V.
Trněná A.
Bubeníček Z.
Král M.
Nezdařilová M.
Vodica B.
Moudrá S.
Barnetová L.
Chytrá M.
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.
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Kalendář akcí
Červen
Pá 9. – 11. 6. Pionýr – Dětská porta Ostrava
So 17. 6. KČT – Lysá hora
So 17. 6. ŠO – Chaloupka Open
Ne 18. 6. SDH – Boží tělo
So 24. 6. SDH Zborovice – 120. výročí
Ne 25. 6. SDH Zborovice – Den otevřených dveří
Pá 30. 6. ŠKK – Hurá na prázdniny

Červenec
So 1. 7. KČT – Chřiby
So 29. 7. – Zborovický bagr
So 29. 7. – 5. 8. Pionýr – Letní tábor

Srpen
So 12. 8. SDH Zborovice – Noční soutěž
So 19. 8. TJ Medlov – Hod kladivem
So 19. 8. SDH Medlov – Hodová zábava
Ne 20. 8. SDH Medlov – Hodový koncert
Pá 25. 8. – Kopaná hasiči – myslivci, zábava
Ne 27. 8. ŠKK – Hodový koncert (Blatnička)

Září
So 2. 9. SDH Zborovice – Noční soutěž MH
So 2. – 3. 9. MS – Memoriál Jiřího Bodejčka
So 9. 9. KČT - Chřiby
Změna termínů vyhrazena

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

Upozornění občanům
Při ukládání biologicky rozložitelného odpadu do
přistavených kontejnerů prosím nevhazujte odpad
v igelitových obalech – tyto způsobují problémy při
následném zpracování v kompostárně.

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
Číslo 35, červen 2017
 Bezplatná tiskovina, náklad 500ks
 Vydává: Obecní úřad Zborovice
 Redakční rada: členové ŠKK
 E-mail: zpravodaj-zborovice@email.cz
 Grafická a redakční úprava: Pavel Machourek,
Zdeňka Kuciánová
 Datum uzávěrky: 21. 5. 2017
 Tisk: Tiskárna PRINT Kroměříž
NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKCÍ, POUZE NEJNUTNĚJŠÍ
REDAKČNÍ ÚPRAVOU.
Příští 36. číslo vyjde v září 2017. Uzávěrka zpravodaje
bude 20. 8. 2017.
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