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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál klidný advent, krásné
prožití svátků vánočních a hodně zdraví, rodinné
i pracovní pohody v nastávajícím roce.

Jaromír Kunc, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice ze dne 16. listopadu 2017 v zasedací
místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
 zprávu předsedy finančního výboru
 zprávu kontrolního výboru
 opravu střechy a instalaci nového plynového topení
v obecní místnosti v Medlově za cenu 137.970,20 Kč
 dodavatele el. energie a plynu firmu E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice pro všechna
obecní odběrová místa a pověřuje starostu obce k
podpisu smlouvy na dodávku el. energie a plynu s výše
uvedeným dodavatelem na rok 2018
 zpracování projektové dokumentace na odkanalizování
stavebních míst po demolici domů č. p. 5 a 13 Ing.
Ondřejem Mlčochem za cenu 126.630,-Kč

 objem prací nad rámec projektu při akci „Rekonstrukce
kulturního domu – sokolovna“ dle změnového listu č. 1
a cenu 815.726,-Kč bez DPH
 osobu odpovědnou za provozování kanalizace a ČOV
Ing. Ondřeje Mlčocha za cenu 24.000,-Kč ročně
 prodej pozemku p. č. 132 o výměře 43 m2 v k. ú.
Medlov v majetku obce panu Františku Petrůjovi,
Dřínov č. p. 132 za cenu 4.690,-Kč. Veškeré náklady
spojené s odkupem hradí kupující
 prodej části pozemku p. č. 1360 o výměře 3 m2 v k. ú.
Zborovice v majetku obce p. Vladimíru Burešovi, Za
Nádražím 339, Zborovice za cenu 435,-Kč. Veškeré
náklady spojené s odkupem hradí kupující
 prodej části pozemku p. č. 1360 o výměře 3 m2 v k. ú.
Zborovice v majetku obce p. Pavlu Štolfovi,
Za Nádražím 336, Zborovice za cenu 435,-Kč. Veškeré
náklady spojené s odkupem hradí kupující
 ZŠ Zborovice použití 84.000,-Kč z rezervního fondu na
nové školní hodiny a rozšíření bezpečnostního systému
 zakoupení nového výčepního zařízení pro SDH
Zborovice za cenu 23.635,-Kč
 úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva
obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. z účinností od
01. 01. 2018, místostarosta 16.600,-Kč, předsedové
výborů a komisí 3.068,-Kč, členové výborů a komisí
2.557,-Kč, nezařazený člen zastupitelstva 1.534,-Kč
 rozpočtové opatření č. 8 – dotace na mzdy pracovníků
z ÚP. Příjem 146.408,-Kč, položka 4116, ÚZ 13101.
Výdej 115.507,-Kč paragraf 3639, položka 5011, ÚZ
13101, 26.979,-Kč paragraf 3639, položka 5031, ÚZ
13101, 3.922,-Kč paragraf 3639, položka 5032, ÚZ
13101
 rozpočtové opatření č. 9 – neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu pro ZŠ Zborovice – operační
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program: výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši
295.195,20 Kč. Příjem 250.946,52 Kč položka 4116, ÚZ
103 5 33063, 44.248,68 Kč položka 4116, ÚZ
103 1 33063. Výdej 250.946,52 Kč paragraf 3113,
položka 5331, ÚZ 103 5 33063 a 44.248.68 Kč paragraf
3113, položka 5331, ÚZ 103 1 33063
 rozpočtové provizorium s tím, že obec bude hospodařit
v souladu s § 13 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územním rozpočtů v platném znění
a nebudou financovány žádné investiční akce do doby
schválení rozpočtu na rok 2018

Aktivity v MŠ
Nový školní rok 2017/2018 jsme v Mateřské škole
Zborovice začali opravdu NOVĚ.
Nový ŠVP „Hrajeme si každý den“, nový personál
mateřské školy, nové vybavení interaktivní technikou pro
výchovně-vzdělávací práci, nové hrací prvky na školní
zahradě, pěstitelské koutky, ale také nový sprchový kout
pro nejmladší děti.

Dodatky Školského zákona, které ukládají povinnost
pravidelné každodenní docházky předškolních dětí do
mateřské školy, byly zapracovány do Školního řádu. Jen
někteří zákonní zástupci si však neuvědomují, že
jakákoliv absence dítěte v docházce musí být řádně
omluvena.

Zaměření činnosti mateřské školy je všestranné. Vedle
plnění ŠVP se zabýváme Metodou dobrého startu pro
připravenost dětí na vstup do ZŠ, Zdravým úsměvem se
SZŠ Kroměříž, ekologickými aktivitami s Mgr. Janou
Dorogy z Enviromentálního ústavu KOTVICE z Kroměříže.
Ve škole pracuje logopedický kroužek k procvičování
správné výslovnosti, pravidelně je prováděna SPC Brno
Mgr. Irenou Páníkovou depistáž k zařazování dětí pro
nápravu výslovnosti.
S dětmi připravujeme výstavy, soutěže, výlety,
exkurze, tvořivá odpoledne, sportovní dny, realizujeme
především prožitková učení a pobyt na čerstvém
vzduchu. Na divadelní představení do mateřské školy
zveme své starší kamarády z 1. třídy ZŠ Zborovice.

Po 27 letech přeplněnosti naší mateřské školy dětmi,
kdy jsme každým rokem žádali o povolení výjimky z počtu
dětí, máme letos v mateřské škole jen 46 dětí. Úbytek
dětí se tedy v našem školském obvodě projevuje značně.
Vesnice pomalu stárne a mladých rodin přibývá jen velmi
pozvolna. Ale i za těchto podmínek má náš zřizovatel
zájem mateřskou školu udržet a finančně ji
zabezpečovat. Za podporu při realizaci školní zahrady
a zajištění výtvarného materiálu děkujeme vedení
podniku PILANA Saw Bodies a.s. Zborovice a soukromé
firmě pana ing. Jaroslava Olšiny a mnoha zákonným
zástupcům dětí.
Děkujeme tedy všem, kteří se nám snaží v naší práci
pomoci.
Pojďte děti mezi nás,
budeme mít radost z Vás.
Budeme si zpívat, hrát,
společně svět poznávat...
Přijďte nás podpořit na rozsvícení vánočního stromu
3. 12. 2017
Hana Klabalová, řed. školy
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Máme chůvu
V Mateřské škole Zborovice pracuje od 2. 1. 2017
chůva.
O tuto tzv. Personální podporu MŠ jsme zažádali
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální
podporu-chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují
do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské
škole pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o tyto
děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění
bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. Vede děti ke
správným hygienickým návykům, řeší s nimi výchovné
problémy ve spolupráci s rodinou, rozvíjí řeč, pozornost
a paměť dítěte, používání výtvarných technik.

této krásné, ale strašidelné výzdobě, tak byla naše
zahrada jen pro ty opravdu statečné.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili akce a společně s
námi strávili jednou podzimní odpoledne.
Ondřej Trněný, učitel MŠ Zborovice

Ze života školy
Tvoříme ve školní družině
Měsíc říjen byl pro obě oddělení školní družiny ve
znamení přírody. V rámci přírodovědných vycházek jsme
sbírali šišky, kaštany, šípky, kamínky a různé okrasné
trávy. Děti se činily i během svých volných chvil po
vyučování a nashromáždily značné množství přírodnin.
Už jen zbývalo čekat, aby se umoudřilo počasí.
Jsme jednou z mála mateřských škol, které se
rozhodly tento dotační program využít, protože tyto
dvouleté děti individuální přístup určitě potřebují.
Hana Klabalová, řed. školy

Lampionový průvod v MŠ Zborovice
V úterý 24. října 2017 jsme uspořádali lampionový
průvod a strašidelnou procházku naší zahradou pro děti.
Celá akce začala v 17.30, kdy jsme se sešli před
mateřskou školou a společně se přivítali. Po úvodním
přivítání paní ředitelkou se celý průvod seřadil a vyšel do
ulic pod vedením paní učitelky Hradečné. Během cesty
zapadlo slunce a všechny lampiony začaly krásně svítit do
tmy všemi barvami.
Když se celý průvod vrátil k mateřské škole, mohly se
děti rozběhnout k plnění připravených disciplín v naší
zahradě. Děti plnily různé úkoly a sbíraly razítka, která po
splnění všech úkolů vyměnily za diplom a sladkou
odměnu.
Celou atmosféru na zahradě doprovázely lampiony a
hlavně dýně, které si děti vyráběly doma s rodiči. Díky
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Počasí nám přálo celý následující týden a tak děti
využily velkou plochu na školním dvoře k tvoření
nádherných
obrazců
z
nasbíraných
přírodnin
a nahrabaného listí. Vznikaly stromy, ježci, myšky, draci
a další obdivuhodné obrázky s podzimní tématikou. Naše
výtvory mohli obdivovat i ostatní žáci školy po několik
dnů.
Další dny se děti utkaly v družinovém trojboji. Každé
dítě házelo pěti šiškami na cíl, sbíralo kaštánky
a pokládalo zpět na vyznačené místo v co nejkratším
čase. Nejtěžší vyřazovací disciplínou, která spočívala
v soustředění a rychlosti, bylo skládání kaštánků do
kruhu za sebou. Jednotlivci byly za své výkony
ohodnoceny body a nejlepší z nich získaly drobnou
odměnu.
Všichni se zapojili do akcí s nadšením a zaslouží si
obrovskou pochvalu za příjemně strávená odpoledne.
M. Koplová, vychovatelka ŠD

Už je tu zas!
Už je tu opět konec roku… a snad všichni se ohlížíme
a hodnotíme, jaký ten uplynulý rok vlastně byl. Každý má
na něj svůj pohled, svoje zážitky a vzpomínky. Nám ve
škole se podařilo realizovat mnoho akcí i náročných
projektů, za kterými je úsilí a hromada práce nejen
pedagogů, ale i žáků. Těžko by se nám to však dařilo bez
spolupráce s rodiči či prarodiči žáků nebo bez podpory
zřizovatele, našich dlouholetých i „nových“ partnerů
a sponzorů, kteří nám přispívají někdy pomocí
s potřebnými opravami, někdy finančními či věcnými
dary nebo třeba starým papírem při jarním a podzimním
sběru. Díky nim můžeme zpříjemnit žákům školní výuku obnovit pomůcky, pořídit některé nadstandardní
výtvarné potřeby, nové výukové multimediální programy
nebo zrealizovat exkurze a další.
V letošním roce našimi významnými partnery
a sponzory byli především: PILANA Saw Bodies a.s.
Zborovice (trička s logem školy, dovybavení žákovských
dílen nářadím, věcné ceny do soutěží aj.), KLAPKA z.s.
(dovybavení cvičné kuchyně pro žáky elektrickými
spotřebiči, sportovním náčiním, sada Bobotubes do
hudební výchovy aj.), A. F. servis, s.r.o. Zborovice
(multimediální programy do výuky, výtvarné potřeby),
TOSHULIN, a. s. (zařízení pro dálkový přenos výuky),
COOP Zborovice a firma KRAJAN CZECH s.r.o. (celoroční
sběr papíru). Rádi bychom tímto poděkovali nejen jim,
ale i rodičům našich žáků a všem ostatním přispěvatelům
za podporu i vstřícnost.

A zároveň bychom chtěli všechny pozvat na Koncert
u jesliček, který můžete zhlédnout a poslechnout si
Dětský sbor Zborováček a Přípravný sbor - už tradičně
v kostele svatého Bartoloměje ve Zborovicích, kde
bychom Vám chtěli tímto kulturní zážitkem zpříjemnit
krásné adventní chvíle.
Chtěli bychom také všem spoluobčanům popřát
krásný, spokojený a pohodový nový rok 2018.
L. Dvořáková

První pomoc pro prvňáčky
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 navštívili naši školu pracovníci
Zdravotnické záchranné služby z Kroměříže. Hravou
formou s praktickými ukázkami vysvětlili prvňáčkům
a druháčkům, jak poskytnout první pomoc. Naučili je
volat na tísňovou linku 155, komunikovat s operátorem,
ošetřit různá poranění a zastavit závažná krvácení. Za
doprovodu písní „Rolničky, rolničky“ a „Skákal pes“ si
vyzkoušeli masáž srdce na plyšovém medvídkovi.
Odměnou všem zúčastněným byl diplom malého
zdravotníka s příběhem „Když nám medvědům někdo
stůně“ a reflexní přívěsek. Dnes už děti vědí, co mají
v těchto situacích udělat. Žáčkům i vyučujícím se tato
akce líbila.

V. Jáchimová

Zprávičky z Pionýra
V posledních prázdninových dnech jsme i v letošním
roce pomáhali se zajištěním Dne otevřených dveří
v Pilaně. Jsme rádi, že do připravených aktivit se, i přes
nestálé počasí, s chutí zapojili jak děti, tak i jejich rodiče.
Od konce prázdnin se rozběhla pravidelná oddílová
činnost. Schůzky jsou každý čtvrtek od 15 hodin, sraz
u budovy základní školy. Ve škole jsme našli, díky
pochopení vedení, své zázemí pro činnost v době, kdy
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počasí neumožňuje aktivity venku. Další zájemci
o činnost jsou vítáni!
Ve druhém říjnovém týdnu proběhlo vyhodnocení
dalšího ročníku výtvarné a rukodělné soutěže v rámci
Sedmikvítku, jehož vyhlašovatelem je Pionýr. Tradičně se
soutěžilo ve třech oblastech – keramika, výtvarka a
rukodělky a šesti věkových kategoriích. Tématem pro
tento ročník byl „Svět zvířat“. Mezi téměř 300 pracemi
porotu oslovily i práce našich dětí. Do Zborovic tak
putovalo 13 medailových ocenění. Gratulujeme
úspěšným výtvarníkům a všem děkujeme za
reprezentaci!
I v letošním roce se pionýrský oddíl Mláďata zapojil do
sedmého ročního celostátního projektu „72 hodin“. Opět
jsme přiložili ruku k dílu a pomohli s údržbou zelených
ploch a starší členové se zapojili jako organizátoři do
krajské aktivity, jež byla také zařazena do tohoto
projektu.

v nepravidelných intervalech, ale ani to nám nezabránilo
podniknout výpravu do Hošťálkové s návratem tak trošku
dobrodružným (v lese je brzy tma, čelovky se nám
skutečně při zpáteční cestě hodily). Také Tesák jsme stihli
zdolat! V pohodě jsme si zahráli pár her, bavili se
společně, vyzkoušeli si vaření čaje na ohništi… Opět jsme
se společně bavili a prožili super pár podzimních dní.

V současné době se rozbíhá registrace pro další rok.
Současní členové postupně dostávají registrační listy pro
rok 2018. Pokud máte zájem se do činnosti také zapojit,
je právě nejvhodnější období! Stavte se na schůzce,
vyhledejte některého ze starších členů – poradí vám kam
a na koho se obrátit. Jestli se chcete něčemu novému
naučit, hrát si a poznávat nové věci, vyjet si na výpravu…
Neváhejte. Náš oddíl je otevřen i pro vás!
L. Sakařová

Aktivity hasičů
V sobotu 14. října jsme se díky pomoci rodičů v roli
dopravců opět vypravili na oblastní kolo hudební soutěže
– Folkový guláš, které se konalo v U-klubu v Olomouci.
Na pódium se vedle zástupců oddílu Mláďata letos
postavilo také duo Bea a Čenda. A nevedli si vůbec
špatně! Oddíl Mláďata i v letošním roce získal
doporučení k postupu do republikového finále soutěže
Dětská porta, které se uskuteční v prvním červnovém
víkendu v Kroměříži. Duo při svém prvním soutěžním
vystoupení skončilo na druhém místě. V roli pořadatelů
se představili někteří starší členové oddílu. Všem, kteří se
jakkoliv na reprezentaci podíleli ještě jednou díky.
Zvláštní dík pak rodičům, kteří v letošním roce na
poslední chvíli pomohli k tomu, abychom se bez
problémů dopravili na soutěž a zpět domů.
Podzimní prázdniny v přírodě, tak by se dal shrnout
náš prázdninový výjezd do Hostýnských vrchů. Počasí si
s námi sice pohrávalo, déšť a slunce se střídaly spíš

Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
V měsíci září náš sbor uspořádal II.ročník noční
požární soutěže mládeže na hřišti. Soutěže se zúčastnila
4 družstva v kategorii mladších žáků a 9 v kategorii
starších žáků. Závodníky přišlo podpořit i velké množství
fanoušků. Poděkování patří členům sboru, kteří tuto akci
pečlivě připravili a zorganizovali. Na začátku října jsme ve
spolupráci s mysliveckým spolkem, za podpory Obce
Zborovice uspořádali v okolí chaty U Zajíčka již 11. ročník
branného závodu mládeže.
Zúčastnila se ho družstva mladých hasičů ze Zborovic,
Litenčic, Zdislavic, Zdounek, Roštína, Morkovic,
Kroměříže, Sobělic, Počenic, Bělova, Břestu, Roštění a
žáků ZŠ Zborovice v celkovém počtu 132 závodníků.
Trasa vedla přes sedm kontrolních stanovišť s tématikou
střelba ze vzduchovky, zdravověda, uzlování, topografie,
lanové překážky, požární ochraně a myslivosti v pěkném
prostředí Zborovického lesa. Poděkování patří všem
5/12

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
rozhodčím a členům sboru, kteří se na této zdárné akci
podíleli.

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V měsíci září jsme uspořádali soutěž TFA (Toughest
FireFighter Alive – nejtvrdší hasič přežije) „O Medlovskou
železnou žabku“. Jednalo se o první ročník soutěže. S
účastí i s průběhem jsme byli spokojeni.

Na konci října jsme uspořádali pro děti a rodiče
lampiónový průvod obcí spojený s ohňostrojem,
doprovodným programem, hrami a soutěžemi v sále
sokolovny. Poděkování patří všem členům, kroužku
mladých hasičů – družstvu starších žáků a dorostu, kteří
se na této akci podíleli.
V měsíci září, říjnu a listopadu se družstva mladých
hasičů zúčastnila noční soutěže v Roštění, Záhlinicích,
soutěže v Zářičí, branných závodů v Morkovicích a
Zborovicích.

Na Mikuláše zorganizujeme v pátek 8. prosince
Mikulášskou nadílku v celé obci, o týden později v sobotu
Výroční valnou hromadu. V příštím roce 27. ledna
zorganizujeme tradiční X. ročník hasičsko-mysliveckého
plesu na sokolovně. Dne 10. února uspořádáme
Masopustní rej masek – vodění medvěda. Před
velikonočními svátky uspořádáme velikonoční turnaj ve
stolním tenise pro dospělé na sokolovně ve Zborovicích.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Dále jsme se účastnili posledních hasičských soutěží.

První pátek v listopadu (letos to vyšlo na 3. 11.) jsme
uspořádali Světluškový průvod, který započal u Obecní
místnosti v Medlově a zakončen byl velkým ohňostrojem
u hasičské zbrojnice. Některé účastníky i spoluobčany
jsme překvapili změnou trasy. Pro větší bezpečnost
(hlavně kvůli problematickému přecházení v zatáčce před
hasičskou zbrojnicí) se nešlo po hlavní cestě, ale po
vedlejší (zadem kolem Medlova). Ohňostrojem program
nekončil. Všechny „světlušky“ dostaly balíček se
sladkostmi a následovala dětská diskotéka, na níž si
mohly větší i menší děti zaskotačit a zasoutěžit. Přestože
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účast v průvodu byla hojná, diskotéky a programu se
účastnilo jen velmi málo dětí. Přesto doufáme, že se akce
všem líbila.
Poslední listopadový pátek (24. 11.) se konala výroční
schůze. Zhodnotil se letošní rok a naplánovaly se činnosti
na rok následující. Pro zpestření na závěr schůze
proběhly 2 prezentace fotek a videí – ze soutěží družstva
a ze soutěží TFA Zdeňka Bršlici ml.
Začátek prosince patří Mikuláši a jeho družině.
8. 12. 2017 po setmění se bude procházet naší vesnicí
Mikuláš s anděly a čerty.
Jinak přes zimní období se zúčastníme výročních
schůzí okolních sborů a budeme připravovat techniku na
příští sezónu.
10. února 2018 se uskuteční Ostatkový průvod
a v měsíci březnu sběr starého železa.
Jedná se o poslední zpravodaj v tomto roce, proto
všem přejeme šťastné a pokojné prožití svátků vánočních
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2018.
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

Klienti DZP v novém
V měsíci listopadu se přestěhovalo osm klientů
z budovy C do svého nového bydliště, kterým je
Chráněné bydlení v Kroměříži. Tím byla zúročena snaha
klientů a personálu o začlenění do běžného způsobu
života, vzájemnou toleranci okolí, s nímž byli všichni
dennodenně v kontaktu a občas od nich potřebovali
dobrou radu a podporu.

Aby mohli opustit jim tak důvěrně známé prostředí,
museli se naučit spoustu nových dovedností, které běžný
život vyžaduje. Proto bylo třeba naučit se samostatně
nakupovat, hospodařit s určitou finanční částkou, která
zajistila potraviny na přípravu snídaní a večeří. Ne vždy to
bylo snadné. Mnozí se potýkali s problémem, jak si

finance správně rozdělit a dobře s nimi naložit. Pro
některé bylo úplnou novinkou ovládání automatické
pračky, sporáku, žehličky či mikrovlnné trouby. Dá se říct,
že všichni to i s menšími nedostatky zvládli. Někteří
klienti překonali i sami sebe a s velkou vervou se pustili
do přípravy složitějších pokrmů.
Stěhování všichni vřele vítali a těšili se, jak si zařídí
a zútulní své nové pokoje. Vše mělo hladký průběh.
Možná k tomu přispěla i skutečnost, že s klienty
odcházeli tři pracovníci z našeho domova. Přesto se
mnozí z nich telefonicky kontaktují se svými bývalými
pracovníky a kamarády.
Jejich pokoje však nezůstaly dlouho opuštěné. Do
rozjetého vlaku, kterým oddělení C díky nácvikům určitě
je, nasedli noví cestující. Budova přivítala klienty ze
zámečku, který již nevyhovuje standardům dnešního
bydlení a také z oddělení B. A kolotoč se znovu roztočil.
Opět jsou před námi nácviky a snad i další stěhování do
nových chráněných bydlení.

Doba sklizně zahrádkářů na podzim roku 2017
Doba sklizně zeleniny, ovoce a květin ze záhonků, polí
a přídomních zahrádek od konce léta až do poloviny
listopadu byla odměnou za práci, námahu a starost
věnovanou členy organizace zahrádkářů a občany obou
částí obce Zborovice.
Při hodnocení úrody ve vztahu k panujícímu klimatu
v údolí, kde se část vesnice rozprostírá, byla dobrá úroda
zeleniny, zejména rajských, paprik i pórku. Úroda
kořenové zeleniny byla poplatná suchému počasí
koncem letošního jara. U okopanin byla letošní úroda
spíše podprůměrná. U ovoce se opakovala loňská
neúroda, zejména u peckovin, i když si některé odrůdy
v letošních podmínkách vedly dobře. Jabloně zabodovaly
u některých zahrádkářů dobře až úspěšně z hlediska
množství, méně již z hlediska zralosti. Vedlo se i v úrodě
hroznů. Na celkových výsledcích jádrovin se značně
podílely spady nahnilých či jinak poškozených plodů.
V podzimních měsících zajišťoval pobočný spolek ČZS
Zborovice moštování ovoce i se sterilizováním, ve dvou
případech i vaření povidel.
28. 9. až 1. 10. 2017 jsme se zúčastnili svými výpěstky
oblastní výstavy ČZS Kroměříž v areálu Floria Kroměříž.
Dne 25. 10. 2017 jsme svými produkty podpořili
výstavu ovoce, zeleniny a květin v Morkovicích.
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Začátkem měsíce listopadu jsme zajistili dovoz
ovocných stromků a bobulovin. Dovoz sadbových
brambor spolek v letošním roce nezajišťoval.
Nejbližším úkolem zahrádkářů bude příprava výroční
schůze v měsíci únoru, s přípravou započne výbor
v měsíci lednu 2018.
Josef Šmíd

Zpráva šachového oddílu
Chaloupka Open 2017
V sobotu 17. června 2017 se odehrál tradiční turnaj
Chaloupka Open na chalupě u Mirka Nezdařila. Letos to
byl již 12 ročník a bohužel letos to byl i poslední ročník na
chaloupce u Mirka. Celkem se do turnaje přihlásilo 13
hráčů jak z našeho oddílu, tak i ze Slavie Kroměříž, ŠK
Holešova a ŠK Sulimova. Zahájení turnaje mělo sváteční
ráz. V tomto roce slaví kulaté narozeniny hned tři naši
kamarádi. Karel Foltýn 50 let a mezi šedesátníky se
zařadili Petr Krejčí a Vlastimil Nezdařil. Všem byly
předány z rukou pořadatele turnaje a předsedy oddílu
Mojmíra Prachaře pěkné upomínkové předměty.
I když počasí nám moc nepřálo na šachovnicích se
rozhořely nekompromisní boje. Ve dvoukolovém klání
měli nejrychlejší ruku, reakce ale i trochu štěstí :
Obhájce loňského titulu Miroslav Firych s 19,5 body
stejný počet 19,5 získali i druhý Petr Petřík a třetí Mojmír
Prachař.
O stupních výsledků rozhodlo pomocné
hodnocení.
Pro první tři byly připraveny krásné poháry a drobné
dárky. Každý z účastníků obdržel pamětní medaile a
drobné upomínkové předměty. Medaile byla předána
i nehrajícímu prezidentovi klubu Jaromírovi Kuciánovi za
jeho dlouhodobou účast v tomto turnaji.
zleva dole Ilona Nezdařilová,Miroslav Nezdařil, Radek
Zajíček,Petr Petřík a Markéta Nezdařilová, Zprava stojí
Miroslav Firych, Petr Krejčí, Roman Šebestík, Prachař
Mojmír, Prachař David, Roman Sas, Jarda Kucián,
Vlastimil Nezdařil,Jirka Mojžíšek, Karel Foltýn a Radek
Nezdařil

Boršice – bleskový turnaj
V neděli 18. 9. 2017 proběhl v Boršickém kulturním
domě burčákový turnaj, letos hraný jako „ OTEVŘENÝ
ŠACHOVÝ PŘEBOR MORAVY a PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE
4-ČLENNÝCH DRUŽSTEV V BLESKOVÉ HŘE“ Zúčastnilo se
22 družstev.
Po velkých problémech sestavit čtyřčlenné družstvo /
dost smutné před zahájením nové sezony/ jsme vyrazili

v novém vozidle kapitána do Boršic. Vlastně to bylo
rodinné mužstvo. 1. šachovnice Mojmír Prachař 10 bodů
/20.partií
2.šachovnice Miroslav Nezdařil 8/20
3.šachovnice David Prachař 8/20 a 4.šachovnice Vlastimil
Nezdařil 7/20.
Více se dařilo Prachařům, kteří získali celkem 18 bodů
/ David hrál se soupeři v průměrném elu o 200 vyšším ! /
Všichni bojovali jako lvi z daleko silnějšími soupeři.
Nakonec jsme obsadili 19 místo / nasazeni jsme na
začátku turnaje byli dvacátí/
Naše družstvo rozhodně v Boršicích ostudu neudělalo

Zahájení sezony 2017/2018
Jako každoročně naše družstva zahájili novou sezonu
v měsíci říjnu. Družstvo A v Krajské soutěži – západ
získalo v úvodních třech kolech 6 bodů a vytvořilo si na
začátek velmi solidní pozici. V tabulce zaujímá 4 místo.
V domácím prostředí porazilo v prvním kole Zlín C
v poměru 5,2 : 2,5.

V pěkných zrekonstruovaných prostorách Sokolovny Ačko
jasně zvítězilo v 3. kole Krajské soutěže nad Postoupkami B

V Dolním Němčí naopak prohrálo nejtěsnějším
poměrem 4,5 : 3,5. V derby s Postoupkami B si snadno
naši hráči poradili se soupeřem v poměru 5,5 : 2,5 .
Mužstvo B má za sebou dvě kola a 50% zisk. Nejprve
doma ztratilo body se Sulimovem B 4,5 : 3,5 a následně
vyhrálo venku nad Postoupkami C vysoko 5,5:2,5. Se
třemi body na začátku soutěže je v tabulce na 6 místě.

Pozvánka na tradiční vánoční bleskový turnaj
který se koná každoročně 26. prosince od 9,15 hodin
v hospůdce Na Hřišti. Srdečně zveme všechny příznivce
této královské hry.
Více se můžete dozvědět na stránkách šachového
oddílu: sotjzborovice.webnode.cz
Miroslav Nezdařil
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Z činnosti KČT, odboru Zborovice
Turisté dále pokračovali v trasách dle svého ročního
plánu. V měsíci září jsme šli z Bohuslavic do Čeložnice,
kde jsme poseděli ve vinném sklípku „U Hraběnky“
a potom pokračovali do restaurace „Kameňácká
myslivna“, kde jsme se občerstvili. Následně jsme došli
přes Zavadilku až do Koryčan. Koncem měsíce jsme
uskutečnili čtyřdenní zájezd do Malé Fatry, o kterém
jsme psali v Týdeníku Kroměřížska. Celé čtyři dny nám
přálo počasí a každý z účastníků si vyšlápl na vrcholy,
které si vybral. V říjnu jsme si zajeli do Rožnova pod
Radhoštěm, zašli jsme na Jurkovičovu rozhlednu a přes
studánku Za Vodú jsme se po cyklo vraceli do Rožnova.
Již tradičně jsme šli 28. října na Brdo – 13. výročí otevření
rozhledny. V listopadu jsme vyrazili na Křéby, kde jsme
vzpomněli na naše zesnulé kamarády.

Společenská kronika
V období od prosince 2017 do března 2018 oslaví
významné životní jubileum tito spoluobčané:

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

Leden
Foltýn K.
Vybíral B.
Kůžela V.
Derka J.

Únor
Jelínková L.
Surynek D.
Surynek Z.
Šiblová A.
Šilhánková J.
Matysík J.
Tesařík S.
Stáhlová B.
Benešovská Z.
Surynková A.
Jašíček J.

Ještě nás čeká trasa v Litovelském Pomoraví a tradiční
Předsilvestrovský výstup na Brdo. Informace k těmto
trasám jsou ve vitrínce KČT.
Na webových stránkách obce – sekce KČT – si můžete
přečíst články o všech našich trasách a zájezdech a také
prohlédnout fotky.
L. Burešová

Březen
Holubcová V.
Vítková B.
Málková V.
Marejková M.
Grech S.
Vražina F.
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

Pozvánka

Prosinec

DON QUIJOTE de la Ancha

Ne 3. 12. ŠKK – Rozsvícení vánočního stromku
Pá 8. 12. SDH Medlov – Mikuláš
Pá 8. 12. SDH Zborovice – Mikuláš
So 9. 12. KČT – Litovelské Pomoraví
So 16. 12. SDH Zborovice – VVH
St 20. 12. ŠKK – Vánoční koncert – Cantas
Út 26. 12. Šachový oddíl – Bleskový turnaj
Út 26. 12. ZŠ – Koncert u jesliček
So 30. 12. KČT – Předsilvestrovský výstup na Brdo

„Představení, které prodlužuje život“
Vážení přátelé,
dne 10. 3. 2018 zavítá do Zborovic přední světový
chůdoherec Lennoire Montaine s vynikající komedií
Don Quijote de la Ancha - nejhranějším představením v
Evropě.
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky
můžete zhlédnout dne 10. března v 18,00 hodin na
Sokolovně. Představení přináší pohodu a spoustu
smíchu, také však potěšující dárečky. Je vhodné i pro
rodiny se školními dětmi.
Těšíme se na Vás!

Leden
So 13. 1. KČT – Výroční členská schůze
So 27. 1. Hasičsko-myslivecký ples
So 27. 1. KČT – Zborovice a okolí

Únor

Představení se uskuteční v rámci projektu COMENIUS
2018 - Podpora kultury s EU

Ne 4. 2. ŠKK – Karneval
So 10. 2. SDH Medlov – Ostatky
So 10. 2. SDH Zborovice – Masopustní rej masek
So 17. 2. KČT – Hostýnské vrchy

Březen
So 3. 3. KČT – Oblastní konference
So 10. 3. KČT – Vizovické vrchy
So 10. 3. ŠKK – Divadlo – Don Quijote de la Ancha
So 24. 3. KČT – Beskydy
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
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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