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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
V letních měsících jsme dokončili rekonstrukci
chodníku v ulici Hlavní směrem k Medlovu.
Probíhají práce na rekonstrukci „Kulturního domu –
sokolovna“.
Dokončuje se nový „Územní plán“ a bude následovat
veřejné projednání, o jehož termínu budete včas
informováni.
Připravujeme dokumentaci na zřízení „místa pro
přecházení“ v lokalitě před prodejnou masa a hospodou
U Přemka.
V podzimních měsících plánujeme prodloužení
chodníku v ulici Sokolské směrem ke Zdounkám.
Dovolte mi poděkovat občanům obou obcí, kteří
pomohli s předhodovým úklidem před svými
nemovitostmi.
Závěrem všem přeji hezké prožití podzimních měsíců
a dětem zdárné vykročení do nového školního roku.
Jaromír Kunc, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice ze dne 17. srpna 2017 v zasedací
místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Zborovice
 dofinancování provozu MŠ Zborovice na školní rok
2017/2018 ve výši 140.000,-Kč až 150.000,-Kč
z rozpočtu obce
 zbudování sprchového boxu a přebalovacího pultu v MŠ
Zborovice firmou VOTOP – Bohuslav Olšina za cenu
119.610,-Kč vč. DPH

Září 2017

 ZŠ Zborovice přijetí daru od firmy TOS Hulín a.s. ve výši
32.398,-Kč na dálkové vizuální spojení nemocného žáka
se třídou
 navýšení úvazku z 0,6 na 1 Mgr. Blance Sales z důvodu
velkého počtu opatrovanců DZP
 opravu
propustku
u
vlakového
přejezdu
u Hubáčkového firmou ČAK CZ, s.r.o., Obvodová 3656,
Kroměříž za cenu 74.619,50 Kč bez DPH
 postup prací na sokolovně a objem víceprací ve výši cca
700.000,-Kč bez DPH
 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 o prodloužení termínu
plnění na rekonstrukci sokolovny do 30. 10. 2017
 nákup hracích prvků a laviček na dětská hřiště od firmy
GERLICH ODRY s.r.o. v ceně 52.880,- Kč bez DPH
 doplacení částky 16.000,-Kč firmě COOP H.B. Havlíčkův
Brod na úhradu části provozních nákladů na prodejně
v Medlově
 dodavatele prací na opravu střechy na domě č. p. 207
firmou Vlastimil Chytil Klempířství – Pokrývačství
Kroměříž za cenu 220.325,-Kč bez DPH
 přísedící u soudu na další období 4 let: Dostál Karel,
Žalčíková Marie, Mgr. Hamadová Iva, Scheichenostová
Táňa a Zdražil Radek
 zpracování pasportů místních komunikací, veřejného
osvětlení a hřbitova firmou ATOMICON s.r.o. Stupkova
952/18 Olomouc za celkovou cenu 90.400,-Kč bez DPH
 podání žádosti na OPŽP – 69. výzva na pořízení
4 kontejnerů na bioodpad a 1 nosič kontejnerů
v hodnotě cca 600.000,-Kč firmou TIZZI enginnering
s.r.o. za cenu 60.000,-Kč bez DPH
 zpevnění polní cesty za bytovkami firmou SÚS
Kroměřížska, Kotojedy 56 za cenu 154.840,-Kč bez DPH
 nákup párty stanu 3 x4,5 m za cenu 18.000,-Kč vč.DPH
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 prodej pozemku p. č. 1965 o výměře 1864 m2 v k. ú.
Zborovice p. Petru Matysíkovi a Marii Pluhařové za
cenu 35.257,-Kč. Veškeré náklady spojené s odkupem
hradí kupující
 sepsání smlouvy o právu provést stavbu a vydání
souhlasu s napojením na vodovodní řad s žadateli
o zbudování vodovodní přípojky s p. Ivo Mrkvanem,
Medlov 39, Petrem Šestákem, Hlavní 173, Zborovice,
Petrem Svobodou, Hlavní 18, Zborovice a Jiřím
Sochorou, Hřbitovní ev.č. 1, Zborovice
 poskytnutí 15.000,-Kč Mysliveckému spolku Zborovice –
Medlov na zajištění VIII. ročníku Memoriálu Jiřího
Bodejčka
 nákup 3 kompletů vycházkových uniforem pro SDH
Medlov za cenu 14.670,-Kč
 přerušení provozu v době prázdnin ve školním roce
2017/2018 Mateřské škole Zborovice
 udělení výjimky z počtu žáků Základní školy Zborovice
za zákonného předpokladu, že zřizovatel uhradí
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy
 přerušení provozu obou oddělení školní družiny a školní
jídelny Základní školy Zborovice v době školních
prázdnin ve školním roce 2017/2018
 rozpočtové opatření č. 4 – neinvestiční účelový transfer
– dotace pro příspěvkovou organizaci MŠ Zborovice –
chůva: příjem položka 4116 ÚZ 103 5 33063 –
163.514,16 Kč a položka 4116 ÚZ 103 1 33063 –
28.855,44 Kč, výdej § 3111, pložka 5331 ÚZ 103 5
33063 – 163.514,16 Kč a § 3111, položka 5331, ÚZ103 1
33063 – 28.885,44 Kč
 rozpočtové opatření č. 5 – dar Bela Solar s.r.o. příjem §
3429, položka 2321 – 10.000,-Kč, výdej § 3429, položka
5222 – 10.000,-Kč
 rozpočtové opatření č. 6 – investiční účelový transfer ze
Zlínského kraje „Zborovice – dostavba kanalizace II.
etapa“ příjem položka 4222, ÚZ 00120 – 546.000,-Kč,
výdej § 2321, položka 6121 – 546.000,-Kč
 rozpočtové opatření č. 7 – dotace z úřadu práce na
mzdy VPP příjem položka 4116 ÚZ 13101 – 111.504,-Kč,
výdej § 3639, položka 5011 ÚZ 13101 – 90.161,-Kč, §
3639, položka 5031 ÚZ 13101 – 20.946,-Kč, § 3639
položka 5032 ÚZ13101 – 377,-Kč
Neschvaluje doplnění zápisu z 15. veřejného zasedání
konaného dne 18. 5. 2017 dle písemného požadavku
Ing. Olšiny

Zpátky ve škole
Léto se chýlí ke konci, prázdniny rychle utekly a my ve
škole prožíváme začátek nového školního roku. Ale za
těch pár týdnů nestačily vyprchat vzpomínky na
slavnostní rozloučení s deváťáky. Ještě nám v uších zní
povzbuzování soutěžících na našem červnovém
sportovním dni s DZP ve Zborovicích, kde žáci ze všech
tříd statečně bojovali v netradičních disciplínách, které
pro nás zaměstnanci spolu s klienty připravili. Měli jsme
možnost prohlédnout si celý areál bývalého zámku,
hrobku a na závěr soutěžního dopoledne opéct špekáčky
na ohni.

K přípravě letošního školního roku se pedagogický
sbor sešel v trošku obměněném složení. Noví
pedagogové v naší škole budou vyučovat anglický jazyk,
hudební výchovu a výchovu k občanství. S novým panem
učitelem žáci budou zpívat také ve Zborováčku a ti
nejmenší v přípravném sboru. Změnu můžete
zaznamenat i na pozici asistentky pedagoga,
vychovatelky školní družiny či školníka.
Na podzimní období chystáme pro všechny řadu
zajímavých akcí a projektů. Můžeme se těšit na
Zátopkovy štafety, divadelní představení Staré báje
a pověsti, někteří na plavání, dopravní hřiště, kurzy OSV.
Mezi nejoblíbenější určitě patří projekty Den podzimu
a již tradiční Vánoční jarmark, který připravujeme na
5. 12. 2017.
Všem žákům i zaměstnancům naší školy přejeme
příjemné vykročení do nového školního roku, a zároveň
se už dnes těšíme na další spolupráci a setkávání s rodiči
a příznivci školy.
V. Jáchimová
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Z činnosti Pionýra
V květnu jsme se připojili jako sběrači k Českému dni
proti rakovině – Květinkový den. I díky vaší podpoře jsme
na konto Ligy v letošním roce odeslali přes 8 a půl tisíce
korun. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili
a přispěli.
Před ukončením školního roku se starší členové oddílu
vydali na výpravu do CHKO Toulovcovy Maštale. Kromě
poznávání okolní přírody, výprav do blízkého
i vzdálenějšího okolí a spousty her, si odvážlivci mohli
také zkusit slaňovat na jedné ze skal, kterých je v okolí
celá řada.

Připravujeme

Zpívající část oddílu se v letošním roce vydala opět na
republikové finále soutěže Dětská Porta, které se
uskutečnilo v polovině června v Ostravě – Landeku.
Tentokrát jejich vystoupení sklidilo od poroty hodnocení
nejvyšší a domů jsme si přivezli skleněnou plastiku za
vítězství v soutěži v kategorii zpívajících oddílů.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili (finančně i tím, že
nám věřili a drželi pěsti).

Pravidelné oddílové schůzky – každý čtvrtek od 15
hodin. Sraz před budovou školy. Rádi uvítáme i nové
zájemce o činnost, přijďte mezi nás.
Sobota 14. 10. – Folkový guláš – Olomouc, U klub –
oblastní kolo hudebních soutěží Dětská Porta a Melodie.
Zájemci o soutěž si mohou již nyní vyzvednout propozice
u paní Sakařové. Doprava bude zajištěna společným
autobusem, budeme rádi, když pojedete s námi,
podpoříte mladé hudebníky a budete jim v publiku držet
pěsti.
Podzim:
 průběžně sběr víček od pet lahví (možno odevzdat
v době schůzek, jinak po dohodě)
 rukodělné dílničky (bližší informace upřesníme)
 podzimní víkendovka (pro členy oddílu i další
kamarády, kteří se chtějí přidat - říjen)
 zahájení registrace na další rok (listopad)
L. Sakařová

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice

Na přelomu července a srpna se z mnohých opět stali
na osm dní táborníci v Rajnochovicích. Vojtkova louka
a její okolí nám už dávno není neznámá a proto jsme si
pobyt zde mohli skutečně užívat se vším, co k pravému
stanovému táboru patří. A protože nám v tomto roce
přálo počasí (někdy toho sluníčka bylo možná až dost
:-D), tak jsme skutečně většinu času prožili v lese, na
louce, u potoka….

Na začátku měsíce června zástupci našeho sboru se
zúčastnili oslav 115. výročí založení SDH Nětčice spojené
s ukázkami hasičské techniky. V sobotu 24. června jsme si
připomněli oslavami 120. výročí založení hasičského
dobrovolného sboru ve Zborovicích, začátek oslav začal
mši svatou a žehnáním slavnostního praporu SDH
Zborovice v kostele sv. Bartoloměje ve Zborovicích, poté
kladení věnce u pomníku padlých se slavnostními
prapory ze Zborovic, Medlova, Troubek, Zdislavic,
Litenčic, u Sokolovny žehnal novému dopravnímu autu
Fiat-Ducato naší zásahové jednotky důstojný pán Mariusz
Karkoszka. V sobotu probíhala výstava hasičské techniky
na parkovišti u základní školy, výstava archivu paměti,
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výstroje a výzbroje v prostorách Sokolovny ve
Zborovicích. V 10.15 hodin zahájil místostarosta sboru br.
Cyril Machač slavnostní schůzi, přivítal starostu obce
Jaromíra Kunce, místostarostu obce dr. Vladimíra Řezáče,
delegáta OSH Kroměříž br. Aloise Navrátila, zástupce
mysliveckého spolku Zborovice-Medlov, vedoucí Domova
pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích paní
Radku Baierovou, Ludmilu Burešovou, ředitelku základní
školy Vladimíru Jáchimovou, zástupce okolních sborů,
sponzory a hosty těchto oslav. Na začátku schůze
vystoupili mladí hasiči s kulturní vložkou, starosta obce
přednesl úvodní slovo ke 120. výročí, poté starosta sboru
br. Štefan Valigurský slavnostní projev o historii
a současnosti našeho hasičského sboru. Na této schůzi
byli vyznamenaní zasloužilí členové sboru, předány
pamětní listy s upomínkovými předměty všem hostům,
sponzorům a zástupcům okolním sborů. Po zdravici hostů
a delegáta OSH Kroměříž byla slavnostní schůze
ukončena s pozváním na společné fotografování
a slavnostní oběd. Fotodokumentaci pořídili slečna
Anežka Šmídová a pan Vladimír Bureš. Po obědě se
uskutečnil slavnostní průvod obcí se členy sboru, hosty,
slavnostními prapory, zborovickou koňskou stříkačkou
taženou koňmi pana Gardovského z Kojetína, historickým
hasičským automobilem Škoda Superb 903 ze Střílek za
doprovodu dechové hudby Zdounečanka na hřiště TJ.
Proběhly ukázky hasičské techniky, ukázky hašení
domečku, poté pokračovaly ukázky hašení koňskými
stříkačkami ze Zborovic a Těšánek. Členové hasičského
sboru z Kvítkovic předvedli techniku hašení s parní
stříkačkou, se staršími motorovými stříkačkami DS8
z Nětčic, Troubek, Zdislavic, Škodou Superb 903 ze
Střílek, stříkačkou PS8 z Divok, s PS12 z Těšánek a s PS20
z Medlova. Hasičskou dovednost ukázali ukázkami
požárního útoku mladí hasiči z našeho sboru. Členové
zásahových jednotek Zdounky a Roštín předvedly hašení
pomocí CAS25 Škoda706 a Tatra 148. Za asistence policie
a zdravotní služby předvedli členové HZS Morkovice
hašení automobilu a vyprošťování osob. Na závěr
členové zásahové jednotky s LIAZ 101 ze Zborovic
a Tatrou T815 ze Zdounek předvedli hašení pěnou. Celým
odpoledním programem nás provázel se zajímavým
komentářem člen našeho sboru br. Jakub Derka. Sobotní
večer jsme ukončili večerní taneční zábavou na
Sokolovně s muzikou „Dorádo“. V neděli dopoledne
proběhl „Den otevřených dveří“ v hasičské zbrojnici. Na
závěr těchto oslav starosta sboru co nejsrdečněji

poděkoval členům našeho sboru za přípravu, okolním
sborům za spolupráci, za zapůjčení hasičské techniky,
zastupitelům obce, sponzorům za materiální a finanční
pomoc při přípravách a samotném průběhu oslav.
Na začátku letních prázdnin sbor zajišťoval technickou
pomoc a ukázky hasičské techniky na akci „Hurá na
prázdniny“ Na začátku července se kolektiv Mladých
hasičů společně s SDH Zdislavice zúčastnil „Letního
soustředění mládeže“ v Deštné v Orlických horách.
V srpnu jsme uskutečnili I. ročník noční soutěže
v požárním sportu na hřišti TJ. s hojnou účastí soutěžních
družstev z okolí. Na Zborovické hody jsme připravili
přátelské utkání v kopané hasiči-myslivci, poté hodovou
zábavu na sokolském hřišti s kapelou „Milenium“.
V neděli na hodovém koncertu jsme zajišťovali posezení
na zahradních lavicích. V těchto měsících se soutěžní
družstva mužů, žen, starších pánů a mladých hasičů
zúčastňovala soutěží v požárním sportu v okolí.
Dne 2. září uspořádáme II. ročník Noční požární
soutěže mladých hasičů. Na 7. října připravíme ve
spolupráci s Mysliveckým spolkem Zborovice-Medlov
tradiční branný závod mládeže v okolí Chaty U Zajíčka.
Tohoto závodu se zúčastňují družstva z celého okolí,
začátek bude v 10.00 hodin. V neděli 29. října připravíme
pro děti „Lampiónový průvod“ obcí. Soutěžní družstva
mužů, žen a mladých hasičů se zúčastní soutěží
a branných závodů pořádaných okolními sbory a okresu.
Ke konci roku plánujeme tradiční „Mikulášskou nadílku“.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Třetí červnovou neděli jsme se podíleli na organizaci
slavnosti Božího těla.
V měsících červen, červenec a srpen jsme se účastnili
soutěží pořádaných v našem okolí.
V neděli 20. srpna 2017 se v Medlově konaly Hody.
Jako vždy započaly již v sobotu večer Hodovou zábavou
v areálu TJ Medlov. K tanci i poslechu hrály skupiny
Akredys a DneskaNe. Jedná se o rokové kapely, které pro
lepší atmosféru hrály z přívěsu kamionu. Rovněž letos
jsme kromě občerstvení zajistili i soutěž o ceny. Navzdory
chladnějšímu počasí, byla účast hojná. Zpočátku jsme se
potýkali s technickými potížemi. Špatné elektrické
rozvody v areálu způsobily celkový výpadek proudu,
který jsme vyřešili zapůjčením centrály od SDH
Zborovice, za což jim děkujeme. Hosté byli chápaví a o to
více se bavili, když kapela začala hrát. Zábava končila
v ranních hodinách.
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V neděli se ke chladnějšímu počasí přidával i občasný
déšť, ale na organizaci se nic nezměnilo. V 9 hodin se
uskutečnila tradiční slavnostní mše svatá u zdejší kaple.
Hodové dopoledne pokračovalo v areálu TJ Medlov
koncertem dechové kapely Zdounečanka.
Na konci měsíce září (30. 9. 2017) se bude konat první
ročník soutěže O Medlovskou železnou žabku, jejíž
začátek je naplánován na 9:00. Nebude se jednat
o klasickou soutěž v hasičském sportu, nýbrž o TFA. Zváni
jsou ne jen soutěžící, ale i diváci.
Na konci listopadu (24. 11. 2017) se uskuteční výroční
schůze našeho sboru, kde zhodnotíme naši letošní
činnost a naplánujeme akce na rok následující.
V prosinci se uskuteční tradiční Mikulášský průvod
(letos 8. 12. 2017).
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

zapojení se do běžného života dnešní společnosti,
navazování mezilidských vztahů, žít „běžným“ životem,
ale především zkvalitnění jejich života. Dále pracujeme
na hledání dalších vhodných objektů, ve kterých bychom
mohli zřídit následující chráněná bydlení pro uživatele
s nízkou a střední mírou podpory. Zaměřujeme se
především na nemovitosti ve městě Morkovice, v obci
Zdounky a blízkém okolí. V budoucnu bude Domov pro
osoby se zdravotním postižením pouze pro uživatele
s vysokou mírou podpory, kteří potřebují celodenní péči.
Ostatní uživatelé by měli žít ve službách typu chráněné
bydlení nebo podpora samostatného bydlení, které více
vyhovují jejich potřebám.

O činnosti v DZP Zborovice
V zimních měsících letošního roku bylo vyhlášeno
výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka v DZP
Zborovice, do kterého jsem se rozhodla přihlásit a zkusit
tak své štěstí. To se na mě usmálo a ve výběrovém řízení
jsem uspěla. Následně jsem byla přijata jako nová
sociální pracovnice v tomto zařízení. Uživatelé Domova
byli rádi, že mezi ně přibyla další nová neznámá tvář a já
samozřejmě také. Zároveň jsem se těšila z nového
pracovního kolektivu a hlavně z nové práce, která
s sebou nesla plno nových věcí. Jednou z těchto novinek
pro mě byla „Transformace“. Dalo by se říct současný
novodobý
trend,
resp.
Transformace
a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb,
kterou naše zařízení momentálně prochází. S tímto
projektem Zlínského kraje jsem měla poprvé tu čest až
tady. V současné době celý náš pracovní tým intenzivně
pracuje na kvalitním rozpracování transformačního plánu
a časového harmonogramu, jehož finální verzi
předložíme krajskému úřadu na konci měsíce října 2017.
V měsíci listopadu 2017 plánujeme otevřít novou
pobytovou sociální službu, a to Chráněné bydlení
v Kroměříži pro 8 našich uživatelů. Tito uživatelé jsou již
několik měsíců připravováni na přechod do této nové
služby a jejich příprava spočívá v pravidelných nácvicích
běžných denních činností, které s sebou život přináší.
Určitě jste si všimli, jak si naši uživatelé sami dochází do
obchodu a učí se tak nakupovat a hospodařit se svými
finančními prostředky. Pro ty, co to sami nezvládají, je tu
náš personál, který jim vždy pomůže. Hlavním cílem je

V rámci projektu měli naši pracovníci možnost
absolvovat odborné stáže v zařízeních, které již
transformací prošly. Stáže se konaly v Chráněném
bydlení v Sedlnicích a v DZP NaNovo ve Studénce
v Moravskoslezském kraji. V těchto zařízeních byla
transformace úspěšná a my doufáme, že se nám bude
i nadále dařit.
Monika Plachá

Zahrádkáři ze Zborovic – Medlova
Po jarních měsících s mrazíky většina zahrádkářů
sledovala počasí v letních měsících - vysoké teploty, malé
množství deště, a tím málo vláhy tolik potřebné pro
zdárný vývoj zaseté či zasázené zeleniny.
Teploty v rozsahu 29 až 35°C v průběhu druhé
poloviny června, počátkem července a počátkem měsíce
srpna a minimální dešťové srážky v tomto období nebyly
nijak příznivé pro dobrou úrodu zeleniny. U ovoce,
zejména jádrového, se rovněž sucho projevuje větším
množstvím spadu plodů zčásti zachvácených hnilobou.
Zahrádkáři, i přes nepříznivé vlivy počasí na úrodu
jádrového ovoce v našem regionu, se připravují na
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postupné zpracování tohoto ovoce pro členy ČZS
a občany Medlova a Zborovic.

Provoz v moštárně v r. 2017
Moštování a sterilizování:
Pondělí, středa, pátek
od 17:30
Sobota
Dle dohody
Neděle
od 8:00
Informace: 774 517 575, 732 515 107
Vaření povidel: dle dohody
Informace: 573 369 168, 732 483 124
Informujeme
občany
Zborovic
a
Medlova
o připravované Oblastní výstavě ovoce, zeleniny a květin
zahrádkářů, která se uskuteční na výstavišti FLORIA
Kroměříž ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2017, denně
od 9 do 17 hod., v prostorách haly A.
Zveme tímto k návštěvě výstavy.
Josef Šmíd, předseda

Zborovický bagr 2017
Poslední červencovou sobotu počasí nezklamalo, a tak
se mohl konat 2. ročník volejbalového turnaje smíšených
družstev „Zborovický bagr 2017“. Turnaje se zúčastnilo
10 týmů nadšených volejbalistů – Zborovice, Medlov,
Zdounky, Sobělice, Kožušany, Kojetín ženy, Kojetín
Legendy, Kojetín Vemena, Morkovice a Kroměříž.
Atmosféra byla výborná. Diváci mohli vidět velmi pěkná
a mnohdy i nervy drásající utkání. Vítězství po velmi
vyrovnaném boji obhájil tým Kroměříže před Kojetín
Legendy, třetí místo obsadil tým Kožušany. Vítězové
i ostatní hráči byli samozřejmě za své snažení oceněni
poháry, diplomy a hodnotnými cenami. K příjemné
atmosféře celého dne přispěla i milá obsluha, která
zajistila moc dobré občerstvení, dokonalá organizace
pořadatelů, pozornost sponzorů a samozřejmě i diváci,
kteří přišli podpořit volejbalové snažení.

Tímto děkujeme všem, co se podíleli na organizaci
a všem co strávili tento příjemný a povedený den s námi
a doufáme, že příští rok se opět sejdeme… Volejbalu
zdar:)
Z. Plesníková

Turisté nezahálí
Koncem května někteří z nás vyrazili do Hostýnských
vrchů, a to z Rajnochovic přes Čečetkov, Bludný
a rozhlednu Maruška na Trojáku. V červnu jsme
uskutečnili jednodenní zájezd na Lysou horu. Tentokrát
nám nepřálo počasí. Celý den bylo mlhavo, odpoledne
i pršelo a na vrcholu nebylo nic vidět; vše bylo v mlze.
Navštívili jsme také novou Bezručovou chatu.

V červenci jsme vyrazili z Napajedel přes Pahrbek do
Spytihněvi a v srpnu z Bystřice pod Hostýnem na
sv. Hostýn, a potom na Rusavu. V těchto dnech jsme měli
krásné slunečné počasí a trasy se nám moc líbily. Jinak
v době letních prázdnin se orientujeme na individuální
turistiku.
L. Burešová
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Memoriál Jiřího Bodejčka
Ve dnech 2. a 3. září 2017 proběhl VIII. ročník
Memoriálu Jiřího Bodejčka, lesní a barvářské zkoušky
jezevčíků a teriérů se zadáním titulů CACT a Res.CACT,
které pořádal OMS ČMMJ Kroměříž ve spolupráci
s Mysliveckým spolkem Zborovice – Medlov, a celá akce
se konala pod záštitou starosty obcí Zborovice a Medlov.
V sobotu na lesní zkoušky nastoupilo 15 psů. Z tohoto
počtu 7 psů zvládlo zkoušky v I. ceně, dva psi ve II. ceně
a čtyři psi ve III. ceně, jeden pes neobstál a jeden zkoušky
nedokončil, protože se nevrátil z disciplíny „Slídění“.
Vítězem lesních zkoušek se stal jezevčík drsnosrstý Kesy
z Ratíškovských vinohradů s vůdcem Františkem
Bábíkem.
Barvářských zkoušek se v neděli zúčastnilo 12 psů.
Všichni úspěšně dokončili, 8 psů v I. ceně, 2 psi ve II. ceně
a 2 psi ve III. ceně. Na prvním místě se umístila fenka
jezevčíka drsnosrstého Little Ann z Ratíškovských
vinohradů, kterou vedla Michaela Přibáňová a získala
titul CACT.
V průběhu dvou dnů bylo možné vidět práci loveckých
psů těchto plemen: drsnosrstého, dlouhosrstého
i hladkosrstého jezevčíka velikosti standart, trpasličí
i králičí, border teriéra, jagdteriéra a německého
křepeláka. Celkově lze hodnotit připravenost psů
a úroveň zkoušek velmi dobře.
Po ukončení barvářských zkoušek se vyhodnotil
celkově VIII. ročník MJB za oba soutěžní dny. Vítězem
Memoriálu Jiřího Bodejčka 2017 se stala s plným
možným počtem 370 bodů fenka drsnosrstého jezevčíka
Little Ann z Ratíškovských vinohradů s vůdkyní Michaelou
Pribáňovou a získaly tak hlavní cenu, kterou byl
dalekohled.

i ostatním hostům, kterých v sobotu díky příznivému
počasí bylo dost. V neděli bohužel bylo deštivé počasí,
ale i tak se vše výborně zvládlo.
Poděkování patří sboru rozhodčích pod vedením
vrchního rozhodčího Ing. Jaroslava Šarmana a hlavně
Mysliveckému spolku Zborovice – Medlov, který
organizačně zajistil Memoriál ke spokojenosti všech
zúčastněných.
Díky štědrosti sponzorských firem bylo pro všechny
účastníky připraveno plno hodnotných cen. Organizátoři
tímto děkují všem sponzorům: obec Zborovice, Pilana
Saw Bodies s.r.o., OMS Kroměříž, ČMMJ Praha, MS
Zborovice-Medlov, Ing. Roman Jelínek, PhD. – Les
a zahrada, Keramika-sklo-porcelán Janský, MVDr. Jan
Snopek, MVDr. Karel Bukovjan, Jan Martoni, František
Bábík a Soňa Stančíková.
Pavel Boukal, předseda MS Zborovice - Medlov

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

Září
Čepička V.
Dolečková V.
Trněná A.
Bubeníček Z.
Král M.
Nezdařilová M.
Vodica B.
Moudrá S.
Barnetová L.
Chytrá M.

Říjen
Sedláková F.
Foltýn F.
Stáhl F.
Regent M.

Listopad
Jelínek M.
Medková O.
Bajerová L.
Bubeníčková K.
Němcová J.
Po celou akci byli přítomni trubači z Holešova, kteří
svým hraním zpříjemnili chvíle strávené na chatě ve
Zborovském lese všem vůdcům, jejich doprovodu

Prosinec
Vácha Z.
Divilková M.
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Boukal K.
Zehnula O.
Adamíček L.
Dostál K.
Vrzalová M.
Kozáková M.
Zavadilová D.
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.

Kalendář akcí
Září
So 9. 9. KČT – Chřiby
Čt 28. 9. – 1. 10. KČT – Malá Fatra
So 30. 9. SDH Medlov – O Medlovskou železnou žabku

Říjen
So 7. 10. SDH Zborovice – Branný závod mládeže
So 7. 10. ŠKK – Divado „S tvojí dcerou ne“
So 14. 10. Pionýr – Folkový guláš Olomouc
So 14. 10. KČT – Beskydy
So 28. 10. KČT – Chřiby
Ne 29. 10. SDH Zborovice – Lampionový průvod

Listopad
Pá 17. 11. KČT – Křéby

Prosinec
So 2. 12. ŠKK – Rozsvícení vánočního stromku
Pá 8. 12. SDH Medlov – Mikuláš
So 9. 12. KČT – Litovelské Pomoraví
Změna termínů vyhrazena

Poděkování
Školská a kulturní komise děkuje firmě PILANA Saw
Bodies a.s. za poskytnutí odměn pro děti na akci Hurá na
prázdniny.

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
Žádáme občany obou našich obcí, aby do WC
nevhazovali vlhčené ubrousky a přířezy z netkané textilie.
V kanalizaci se tyto nerozpustí a způsobují vážné
problémy na technologii ČOV – dochází k poruchám
kalových čerpadel. Výměna čerpadla probíhá v hloubce 5
m, je fyzicky velmi náročná a opravy čerpadel jsou
finančně nákladné. Děkujeme za pochopení.

Upozornění řidičům
Žádáme řidiče, aby při parkování respektovali svislé
dopravní značení, zejména před masnou, u zdravotního
střediska a na začátku ulice Lesní. V případě
nerespektování bude oslovena Policie České Republiky.
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