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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané.
Vstoupili jsme do posledního roku volebního období
2014-2018, na podzim proběhnou volby nového
zastupitelstva obce.
V zimním období pracovníci obecního úřadu odklízeli
sníh na chodnících a místních komunikacích a prováděli
údržbu techniky. Děkuji všem, kteří pomohli s úklidem
sněhu před svými nemovitostmi.
Zastupitelé sestavovali rozpočet na r. 2018 a
připravovali další investiční akce.
V měsíci lednu a únoru byla provedena ve sklepích
přístavby základní školy rekonstrukce kanalizačních
odpadů. Litinové a kameninové odpady byly nahrazeny
plastovými.
V současné době připravujeme nová stavební místa,
která vznikla po demolici domů 5 a 13 na ulici Hlavní.
Následovat bude výstavba kanalizace.
První investiční akcí letošního roku bude prodloužení
chodníku na ulici Sokolské směrem ke Zdounkám, k
nemovitosti manželů Čevelových.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví a
hezké prožití velikonočních svátků.
Jaromír Kunc, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice ze dne 22. února 2018 v zasedací
místnosti v Medlově
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
• rozpočet na rok 2018
• střednědobý výhled na rok 2020

Březen 2018

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem
Kroměříž a Obcí Zborovice o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich ve správním obvodu Obce Zborovice
• provedení oprav podlah na zdrav. středisku – čekárna
zubní 29.286 Kč, ordinace a čekárna prakt. lékaře
38.344 Kč, schody a horní chodba 42.052 Kč
• pořízení kuch. linky v obecní místnosti v Medlově za
cenu 75.900 Kč
• pořízení nového šatnového pultu na sokolovnu za cenu
55.600 Kč
• nákup dvou kusů prosklených lednic na sokolovnu v
ceně 40.172 Kč
• nákup videoprojektoru v hodnotě 17.190 Kč
• opravu odpadů v ZŠ Zborovice firmou INSTALACE Plus
s.r.o. T.G.Masaryka 1280 Zlín za cenu 107.237 Kč
• zabezpečení ochrany osob. údajů firmou Schola Servis
GDPR s.r.o. Prostějov formou pověřence. Vstupní
analýza a audit za cenu 28.000 Kč a měsíční paušální
poplatek 3.000 Kč
• nákup nového osobního vozu Fabia Combi 1,0 70kW od
firmy DOBE CAR s.r.o. Holešov za cenu 318.145 Kč a
odprodej staré Fabie
• přípravu nových staveb. míst na pozemcích po demolici
domů č. 5 a 13 a zahradě p.č. 182, 195, 196, 197 a 198.
Kácení stromů provede p. Sedláček
• poskytnutí dotace firmě COOP HB Havlíčkova 3305
Havlíčkův Brod ve výši 54.000 Kč na úhradu nákladů
souvisejících s provozem prodejny v Medlově
• prodej části parcely p.č. 1360 v majetku obce o výměře
cca 53 m2 *** za cenu 145 Kč/m2. Žadatel zajistí
potřebné právní náležitosti k prodeji. Veškeré náklady
spojené s odkupem hradí kupující
• prodej části parcely p.č. 1360 v majetku obce o výměře
cca 88 m2 *** za cenu 145 Kč/m2. Žadatel zajistí
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potřebné právní náležitosti k prodeji. Veškeré náklady
spojené s odkupem hradí kupující
• Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0035/2018/KH od
Zlín. kraje pro SDH Zborovice na výbavu sboru ve výši
68,77 % z celkových výdajů 107.600 Kč
• prodej pozemku p.č. 869/2 o výměře 87 m2 *** za
cenu 20 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s odkupem
hradí kupující
• hospodářský výsledek ZŠ Zborovice ve výši 2.122 Kč a
souhlasí s převodem celé částky do rezervního fondu
• hospodářský výsledek MŠ Zborovice ve výši 12.180,05
Kč, převod 9.180,05 Kč do rezervního fondu a 3.000 Kč
do fondu odměn. Souhlasí s použitím rezervního fondu
na provozní náklady školy
• rozpočtové opatření č. 10 neinvestiční transfer – Volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, příjem:
položka 4111 50.000 Kč, ÚZ 98071, výdej: § 6114
položka 5139 600 Kč ÚZ 98071, § 6114 položka 5169
14.900 Kč ÚZ 98071, § 6114 položka 5173 3.000 Kč, §
6114 položka 5156 500 Kč ÚZ 98071, §6114 položka
5021 31.000 Kč ÚZ 98071
• rozpočtové opatření č. 11 investiční účelový transfer
„Územní plán Zborovice“ příjem: položka 4222 142.000
Kč ÚZ 00120, výdej: § 6171 položka 6119 142.000 Kč ÚZ
00120
• rozpočtové opatření č. 12 investiční účelová dotace
„Rekonstrukce kulturního domu – sokolovna“ příjem:
položka 4222 874.575 Kč ÚZ 00120, výdej: § 3392
položka 6121 874.575 Kč
• rozpočtové opatření č. 13 dar Buzzing Silver Lines s.r.o.
Brno příjem: § 3429 položka 2321 10.000 Kč, výdej:
§3429 položka 5139 10.000 Kč
• rozpočtové opatření č. 0 vyrovnání rozpočtu za rok
2017 na straně příjmů a výdajů -9,643.300 Kč
• rozpočtové opatření č. 1 dotace z ÚP příjem: § 4116 ÚZ
13101 90.000 Kč, výdej: § 3639 5011 79.555 Kč, § 3639
položka 5031 10.445 Kč
• rozpočtové opatření č. 2 neinvestiční transfer – Volba
prezidenta ČR příjem: položka 4111 52.000 Kč ÚZ
98008, výdej: § 6118 položka 5039 145 Kč ÚZ 98008, §
6118 položka 5021 36.781 Kč ÚZ 98008, § 6118 položka
5156 500 Kč ÚZ 98008, § 6118 položka 5175 5.460 Kč
ÚZ 98008, § 6118 položka 5169 9.114 Kč ÚZ 98008
• dočasné umístění el. sloupu do chodníku před
nemovitostí č.p. 248, ul. Sokolská z důvodu přeložky el.
vedení ***

• zakoupení čistícího stroje na úklid podlah typ B–45 za
cenu 140.602 Kč vč. DPH
Neschvaluje prodej pozemku p.č. 871 v majetku obce
o výměře 196 m2 ***

Odpoledne plné pohybu
Spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou má své
pevně místo v ročních plánech výchovně vzdělávací
práce. K jedné z aktivních forem spolupráce patří tzv.
tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi. Můžeme zde
vyzkoušet netradiční náměty z různých oblastí, které není
možné zařadit při běžné práci se všemi dětmi v MŠ.

Tvořivá odpoledne zapojí rodiče do dění MŠ, umožní
jim poznat práci učitelek, motivují je k aktivitám, které
mohou vyzkoušet se svými dětmi i doma. Pro většinu
rodičů je společně strávený čas zajímavou relaxací a
možností pobývat s dítětem, hrát si s ním, tvořit či cvičit.
A cvičení jsme si společně užili v měsíci únoru v
tělocvičně základní školy. Na úvod jsme svá těla rozehřáli
pohybovou hrou, která se dětem velmi líbila. Poté jsme
své svaly protáhli zdravotními cviky a svou obratnost a
hbitost jsme vyzkoušeli na překážkové dráze, kde nás
čekalo např. cvičení na žíněnce, prolézání tunelem,
slalomy s míčem a mnoho dalšího. Za svou šikovnost byly
děti odměněny zlatou medailí a diplomem. Věřím, že i
rodiče se na chvíli vzpomínkami vrátili do svých dětských
let. Děti díky přítomnosti rodičů prožívají vše mnohem
intenzivněji, vždy se velmi těší. Ověřili jsme si, že
podobné aktivity vzájemně sbližují a posouvají hranici
spolupráce mezi MŠ a rodinou. A co nás ještě čeká? V
nejbližší době se mohou děti a rodiče těšit na velikonoční
tvoření.
třída Koťátek, MŠ Zborovice
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Zprávy ze školy
Exkurze Pilana Saw Bodies
Jako každý rok, tak i letos, v době před Vánocemi, se
žáci třetí třídy spolu s paní učitelkou vydali na exkurzi do
místního podniku. Pilana Saw Bodies ve Zborovicích. V
rámci projektu Naše obec se seznámili se zaměřením a
provozem strojírenské výroby. Prohlídky se ujal hned ve
vstupních prostorách sám pan ředitel Jozef Kyrcz, který
zasvětil děti do historie podniku a samotné výroby
řezných kotoučů. Protože spousta rodičů přítomných
žáků pracuje v Pilaně, zkoušel pan ředitel zjistit, jestli děti
znají náplň jejich práce a poté všechny provedl dílnami.
Děti mohly vidět kalírnu, nahřívací pece, olejovou jámu,
sklad kovového materiálu, prošly také balírnou a skladem
hotových výrobků. Dozvěděli se, že k výrobě se využívá
ocel a nejmodernější zařízení jako je např. Laser, a že
velká část výrobků se vyváží.

Stáří mamutí stoličky se datuje na cca 10 - 15 000 let.
Mamuti v té době byli rozšířeni na území Moravy (např.
Předmostí u Přerova). Společným znakem pro místa
nálezů je těžba spraše do cihelen, ve kterých se relikty (u
mamutů hlavně stoličky) zachovaly. Lidé je pak věnovali
do školních sbírek. V pavilonu Anthroposu jsme měli
objednaný lektorský výklad o historii lidstva, o vzniku a
vývoji člověka. Shlédli jsme mamuta v životní velikosti,
díky kterému jsme mohli porovnat naši stoličku s
modelem a uvědomili jsme si velikost zvířat té doby.
K. Obdržálková

Náš lyžařský výcvikový kurz

Samotná exkurze byla pro žáky velmi zajímavá, stejně
jako výklad pana ředitele. Na rozloučenou každý žák
obdržel upomínkové předměty jako malý vánoční dárek.
Po návratu do školy si děti ještě dlouho o návštěvě
povídaly a své zážitky doplnily i svými obrázky.
V. Jáchimová

Rarita ve školní sbírce
V přírodovědných sbírkách ZŠ Zborovice byla nalezena
rarita – mamutí stolička. Zaměstnanci mineralogickopetrografického oddělení Moravského zemského muzea
v Brně, se kterými naše škola spolupracuje, nám stoličku
opravili a zakonzervovali. V měsíci prosinci jsem pro žáky
9. ročníku zajistila exkurzi do Moravského zemského
muzea – Svět nerostů a pavilonu Anthropos v rámci
hodin přírodopisu, kde jsme si stoličku měli vyzvednout.

Ve dnech 5. – 9. února 2018 se žáci 7. - 9. třídy spolu s
paní učitelkou Kolářovou, Lukašíkovou a Savčákovou
zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu ve Velkých
Karlovicích. Již první odpoledne jsme se rozdělili do dvou
družstev podle našich lyžařských dovedností, seznámili se
s prostředím Ski areálu Jezerné a započali s lyžařským
výcvikem. Při organizaci večerního programu se
vystřídaly jednotlivé třídy a všichni jsme se dobře bavili.
V úterý nás potěšily svou návštěvou paní ředitelka s paní
zástupkyní, měly tak možnost sledovat naše lyžařské
pokroky. Čtvrteční odpoledne zpestřil karneval na lyžích.
Všichni žáci si společně s učitelkami připravili opravdu
vydařené masky, které na sjezdovce jen zářily. Během
téhož odpoledne jsme si ještě všichni vyzkoušeli jízdu ve
slalomu, u kterého se hodnotily nejen zvládnuté lyžařské
dovednosti ale i nesportovní kategorie (např. výraz v
obličeji při projíždění cílem). Nejlepší celkový dojem
vzbudil svou maskou i jízdou Ondřej Cvoliga, nejlepší
úsměv patřil Nikol Gotfrid a Miloslavu Jurčíkovi.
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Všichni jsme měli radost z toho, že jsme zvládli jízdu
na vleku i sjet sjezdovku, ačkoli mnozí z nás o tom měli v
pondělí pochybnosti. Celý lyžařský kurz jsme si užili na
maximum a budeme na něj ještě dlouho vzpomínat.
IX. třída ZŠ Zborovice

Hrajeme si s předškoláky aneb nebojme se I.
třídy
V naší ZŠ probíhá setkání předškoláků a jejich rodičů
letos již podruhé.
Účelem těchto návštěv je, aby si děti i rodiče prohlédli
školu, jednotlivé kmenové třídy, poskytující prostor jak
pro klasickou výuku v lavicích, tak pro relaxaci a hry na
koberci.

Komentovaná prohlídka školy přiblížila vybavení
odborných učeben, interaktivní techniku i množství knih
v žákovské knihovně. Po prohlídce šly děti do I. tř. plnit
zábavné úkoly a rodiče zůstali v učebně KVC, kde je paní
ředitelka informovala o průběhu zápisu a o nástupu dětí
do I. třídy. 14. února následovalo druhé setkání, kde si
děti pod vedením paní učitelky Ivy Badankové vyzkoušely
práci na interaktivní tabuli. S nadšením zachraňovaly svět
barev před zlým kouzelníkem Barvykazem.
14. března proběhne poslední setkání před zápisem,
který se uskuteční 5. dubna. Předškoláci budou opět
pracovat na interaktivní tabuli a v I. třídě se z nich na
chvíli stanou školáci.
Děkujeme všem rodičům za účast.
Těšíme se na další setkání a spolupráci.
V. Jáchimová

Z činnosti Pionýra

První setkání se uskutečnilo 24. ledna za účasti paní
ředitelky V. Jáchimové a dvou učitelek 1.stupně.

V předvánočním období jsme se zapojili do Vánočního
jarmarku v obci. Děkujeme, že jste se u nás také zastavili.
Zájemci o činnost se pravidelně scházejí každý týden na
oddílových schůzkách. Zde je na místě poděkovat vedení
ZŠ Zborovice za poskytnutí prostor pro činnost v
sychravém podzimním a zimním období. Naši členové se
po úspěšném absolvování Folkového guláše zapojili také
do Pionýrského sedmikvítku v oblasti výtvarné,
rukodělné a fotosoutěže Clona. Vyhodnocování právě
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probíhá, držte nám pěsti, aby i některá z našich prací
porotce zaujala. Někteří navíc nyní připravují i práce do
literárního oboru Sedmikvítku.

tábora, který je otevřen všem zájemcům bez ohledu na
členství v Pionýru.
Je nás méně, ale pokračujeme dál. Pokud by se někdo
chtěl přidat, má možnost. Schůzky jsou vždy ve čtvrtek –
můžete se stavit, zeptat se, domluvit se. U nás máte
„dveře“ otevřené.
L. Sakařová, vedoucí PS

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice

Náš oddíl se přihlásil k republikové aktivitě Štěňata a
první úspěch se dostavil. Vyhráli jsme novou deskovou
hru a navíc získali Kimball (určitě ho v teplejším počasí a
při akcích využijeme). V celostátním časopise Mozaika
byla dvoustrana věnována práci naší pionýrské skupiny.
Starší členové oddílu se nyní chystají na akci Líheň,
která se uskuteční na Skavsku a je určena zájemcům z
Olomouckého a Zlínského kraje. Budoucí instruktoři v
jarním období doplní svou kvalifikaci a zúčastní se
proškolení a zkoušek instruktora.

Připravujeme také víkendovou akci pro děti a výlet do
Muzea a plavání v bazénu, už se chystá i zapojení do
letošního ročníku Noci s Andersenem. Připojíme se i v
tomto roce k Českému dni proti rakovině –
Květinkovému dni. Známe termín letošního letního

V prosinci minulého roku jsme uskutečnili tradiční
mikulášskou nadílku v celé obci, poslední den v roce
2017 dopolední posezení členů sboru s rozloučením s
odcházejícím rokem. Ke konci ledna jsme ve spolupráci s
mysliveckým spolkem Zborovice-Medlov zorganizovali
tradiční X. ročník hasičsko-mysliveckého plesu v nově
rekonstruovaných prostorách Sokolovny ve Zborovicích.
K tanci a poslechu hrála skupina „Milenium“, lovecké
fanfáry troubili trubači s Loukova, během večera
vystoupili se svým programem taneční skupiny Gradace,
taneční seskupení Rose-Line z Kroměříže a také hasičská
taneční skupina našich členů. Pořadatelé pro účastníky
plesu připravili nejen bohaté zvěřinové, ale také
myslivecké speciality. Této společenské události se
zúčastnilo i mnoho občanů z okolních obcí, a tím
podpořili úsilí všech pořadatelů, kterým patří poděkování
za velmi zdařilou akci.
Na začátku února jsme zorganizovali masopustní rej
masek – vodění medvěda. Naši členové se zúčastnili
Hasičského turnaje v kuželkách v Litenčicích.
V měsíci dubnu (20. 4.) uskutečníme přednášku o
požární ochraně s námětovým cvičením pro mateřskou a
1.ročník základní školy.
Na začátku května (6. 5.) se naši členové zúčastní mše
za sv. Floriána ve Zborovicích.
Během roku 2018 se budeme podílet na zajišťování
odborného vzdělávání členů sboru, výchově mládeže,
dodržování kulturních a společenských tradic. Soutěžní
družstva mužů, žen a starších pánů se zúčastní různých
soutěží v našem okrsku i okolních obcích. Družstva
mladých hasičů budou plnit celoroční hru, „Plamen“.
Věříme, že spolupráce s Obecním úřadem a ostatními
spolky v naši obci i v letošním roce bude pokračovat.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V tomto roce jsme již uspořádali Ostatkový průvod,
který se konal 10. 2. 2018. Bohužel jsme se jako loni sešli
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v menším počtu, ale jsme rádi, že se v naší obci tato
tradice udržuje. Lidé se vyšli na průvod podívat a mnozí
připravili různé občerstvení a nechyběly ani tradiční
koblihy.
Nyní nás čeká sběr železa, který je naplánovaný na
sobotu 24. 3. 2018 dopoledne. Pokud máte železný
odpad, můžete jej nachystat a my Vám ho odvezeme.
Na konci dubna každoročně pořádáme soutěž O
pohár starosty obce a ne jinak tomu bude i letos (28. 4.
2018). Soutěž začne v 14:00 hod., srdečně všechny
zveme. Snad nám bude přát štěstí i počasí.
V dubnu se ještě zúčastníme mše svaté věnované sv.
Floriánovi, která se bude konat 6. 4. 2018. Budeme se
podílet na organizaci slavnosti Božího těla a na začátku
května vyčistíme požární nádrž.
Jarními měsíci začíná i soutěžní sezóna, což znamená,
že se budeme účastnit soutěží v našem okolí.
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

Tréninkové terapeutické dílny DZP
Klienti domova mají možnost navštěvovat tréninkové
terapeutické dílny.

materiálu na plnění polštářů a látkových hraček a tkaní
podsedků a koberečků.
V kreativní dílně se věnují pletení z papírových ruliček,
natírání výrobků a výrobě dekoračních předmětů z
přírodnin a papíru. V zahradnické terapii se klienti věnují
péči o květin, pěstování rostlin a úpravě parku.
V současné době se dílny nachází v budově zámečku.
Je možné si zakoupit výrobky z terapeutických dílen. V
dopoledních hodinách od 8:30 do 10:30 hod. a
odpoledních hodinách od 13:00 do 14 :00 hod. Na vaši
návštěvu se těší klienti a zaměstnanci tréninkových
terapeutických dílen.
Monika Plachá

Včelařské okénko
Včelařské okénko
Včelaři v našich obcích měli v loňském roce radost z
toho, že se našim končinám vyhnul mor včelího plodu;
také varroázu, jejíž původce, asijský roztoč VARROA
DESTRUCTOR, likviduje včelstva, se nám vhodným
léčením dařilo udržovat v patřičných mezích. Já sám již
několik roků s úspěchem používám přípravek Apiguard,
který se vyrábí ve Velké Británii. Je to zcela přírodní
léčivo na bázi thymolu, který se získává z tymiánu. V
letošním roce jím bude ošetřovat včelstva celá naše
zdounecká organizace.

Německý křepelák Nora na včelnici

Vybírají si z různých terapeutických činností. V šicí a
tkalcovské dílně se věnují vyšívání, pletení, přípravě

Počasí v loňském roce nebylo v naší oblasti pro
včelaření nijak zvlášť příznivé. Po dobré jarní snůšce z
ovocných stromů, pampelišky a řepky medovala lípa, ale
potom v důsledku sucha již nepřišla snůška medovicová,
tzn. tmavý lesní med. Prakticky tedy odkvetením lípy u
nás skončil včelařský rok. Je velmi pravděpodobné, že
tento scénář se bude opakovat i v příštích letech.
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Ve Zborovicích a Medlově včelaří 17 včelařů a
včelařek, kteří chovají 204 včelstev.
Na podzim plánujeme pro včelaře ze Zborovic a
přilehlého okolí uspořádat exkurzi na včelí farmu Kolomý
v Bruntále, spojenou s výletem do Karlovy Studánky a na
Praděd.
Pro masopustní období Vám doporučuji osvědčený
zázvorový sirup s medem. Návod k přípravě:
nastrouháme 1 kg zázvoru, vložíme do 4 litrové sklenice,
přidáme 1 kg medu, šťávu z 6 citronů, doplníme vodou
teplou do 45 stupňů, necháme přes noc odstát, stočíme
do lahví. Uchováváme v ledničce. Výsledný nápoj je silný
a zdravý. Přidáváme do čaje, popř. se slivovicí, nebo jen
tak do vody jako limonádu.
Do letošního roku přeji všem spoluobčanům pevné
zdraví a veselou mysl.
Milan Neckař, včelařský důvěrník

Turisté nezahálí
Letošní rok jsme zahájili výroční členskou schůzí v
hotelu Ječmínek Chropyně. Někteří z nás tam došli pěšky
z Kroměříže, někteří z Plešovce kolem rybníku a zámku,
někteří přijeli po vlastní ose. Na výroční schůzi jsme
zhodnotili uplynulý rok, ocenili některé turisty
vyznamenáním a další turisté získali odznak Turista
I.stupně. Také jsme si schválili trasy a zájezdy na tento
rok.
V lednu jsme uskutečnili ještě trasu okolo Zborovic v
délce 10 km – šli jsme polní cestou do Medlova, pak k
Tetětickému lesu a k hájence a kolem sv. Anny zpět do
Zborovic.

III. ročník výšlapu na rozhlednu Zdenička
V sobotu proběhl již III. ročník výšlapu na rozhlednu
Zdenička s Kroměřížskou dráhou. Pro poruchu
motorového vozu M131.1454 bylo využito spoje ČD
13907 s pravidelným odjezdem v 8.38 z Kroměříže. V
přeplněném motorovém voze 810 015-8 do Zdounek se
tak muselo vtěsnat více než 7 desítek turistů včetně
pravidelných cestujících.
Před samotným výšlapem navštívili účastníci výšlapu
zdounecký kulturní dům, kde byla přichystána výstava s
názvem "háčkovaný svět". Členové Kroměřížské dráhy
nabízeli příchozím z vlaku teplý punč na zahřátí.
Sběratelé visaček na klíče si přišli také na své. K III.
ročníku výšlapu byla vydána limitovaná edice v počtu 15
kusů s motivem rozhledny Zdenička (autorka návrhu
Milena Řezáčová).
Po prohlídce výstavy a ochutnání punče se celá
skupina vydala k rozhledně "Zdenička", kde proběhlo
první větší zastavení. Oproti předchozím dvěma
ročníkům byla rozhledna krásně viditelná a se sněhem,
který napadl o dva dny dříve. Následně se účastníci
výšlapu přesunuli k vyhlídce "větrný mlýn", kde už čekal
Ing. Petr Galatík. Ten přítomné seznámil s historií svého
panství a "Koláčkova mlýna", který v srpnu 2018 oslaví
350 let od první písemné zmínky. Na mlýně proběhla
exkurze doplněná o teplé občerstvení, které zajistili
Galatíkovi.

Po půlhodinové exkurzi se všichni přesunuli zpět do
Zdounek na vlakové nádraží. Skupina 19 výletníků pak
odjela v 12.57 do Zborovic na druhou polovinu procházky
O všech našich trasách a zájezdech se dozvíte více na
seznámit se s historií cukrovarnické železnice a
webových stránkách obce v sekci spolky – KČT; také tam
zpracování řepy ve Zborovicích. Ve Zborovicích proběhla
objevíte fotografie.
asi hodinová procházka po obci, na které se přítomní
L. Burešová
prošly po bývalé cukrovarnické dráze, která byla v
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provozu pro potřeby zdejšího cukrovaru od roku 1916 do
přelomu 50.-60. let 20. století, kdy dráha dosloužila a
byla rozebrána.
Procházka vedla okolo zámecké krypty rodiny Friessů,
kteří zvelebili zdejší panství do druhé světové války. Pak
museli Zborovice opustit pro svůj židovský původ.
Samotný cukroval byl vystavěn v letech 1850-1851 a
sloužil do roku 1930, kdy proběhla poslední
cukrovarnická kampaň, která uzavřela kapitolu
zpracování cukrové řepy ve Zborovicích. Úzkorozchodná
dráha po uzavření cukrovaru sloužila dále pro svoz
cukrovarnické řepy z okolních velkostatků. Nákladiště
dráhy byla zřízena u Troubek a Honětic. Cukrová řepa se
po uzavření cukrovaru překládala na státní dráhu a
odvážela se ke zpracování do kroměřížského nebo
kojetínského cukrovaru.

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

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

Duben
Váchová Z.
Vaculík J.
Beutelová I.
Němec J.
Voznica Z.
Remešová E.

Květen
Jelínková J.
Vránová V.
Matysíková V.
Švec D.
Vítková E.
Skácelová K.
Bolfová M.
Gazda A.

Celá akce pak skončila v odpoledních hodinách po
příjezdu pravidelného vlaku 13914 ze Zborovic do
Kroměříže.
Stanislav Plachý

Červen
Švčinová L.
Novák F.
Mikelová M.
Náplavová L.
Bolf V.

Rodák nezapomíná
Milí spoluobčané,
v listopadu 2017 mi bylo nabídnuto vysazení stromu,
mezi slavnými osobnostmi, v Botanické zahradě v PrazeTroji. Byla to pro mne velká čest. Přes nepřízeň počasí to
byla nádherná akce. Posílám Vám plaketu, která u toho
stromu bude zasazena. Ten strom je lípa, která má
vydržet až 200 let. Vzpomínám na zborovické lípy.
Kdybyste našli nějakou příležitost k návštěvě Prahy,
tak Botanická zahrada je krásné místo na výlet. Přijďte se
podívat, kde ta lípa roste a kvete.
Srdečně zdravím a stále na Vás vzpomínám.
Milan Šamánek

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.
Jubilanti jsou uvedeni, pokud nevyslovili nesouhlas.
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Rok 2017

Věkové složení obce ke dni 31. 12. 2017

Narodili se…
15 dětí

Rozloučili jsme se…
19 občanů
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Kalendář akcí
Březen
So 24. 3. KČT – Beskydy
So 24. 3. SDH Zborovice – Turnaj ve stolním tenise

Duben
Čt 5. 4. ZŠ – Zápis
Pá 6. 4. SK – Beseda s důchodci na sokolovně
So 14. 4. KČT – Oderské vrchy
So 14. 4. SDH Zborovice – Sběr železného šrotu
Pá 20. 4. SDH Zborovice – Přednáška pro MŠ a ZŠ
So 28. 4. KČT – Morkovské véšlap
So 28. 4. KČT – Komínské skály
Ne 29. 4. KČT – Skalní útvary
Po 30. 4. SDH Zb. – Stavění máje a pálení čarodějnic

Květen
So 5. – 8. 5. KČT – Šumava
Ne 6. 5. SDH Zborovice – Mše sv. Floriána
So 19. 5. KČT – Bílé Karpaty
So 26. – 27.5. – KČT – Skalní útvary

Červen
Pá 1. 6. SDH Zborovice – Kácení máje
So 9. 6. MS – Střelby na asfaltové terče
So 16. 6. KČT – Stezka v oblacích Dolní Morava
Změna termínů vyhrazena

Informace
Obec Zborovice oznamuje, že se uvolnila pozice
hrobníka. Zájemci hlaste se na OÚ Zborovice.

Letní pionýrský tábor
• Určen všem dětem od 6 do 15 let
• Termín: 28. 7. – 4. 8. 2018
• Místo: Rajnochovice – Vojtkova louka
• ubytování po dvou ve stanech s podsadou – spaní
na postelích
• stravování – máme vlastní kuchaře, jídlo připravují
na místě
• Program: Celotáborová hra „Kalendář“, sportovní,
turistické, přírodovědné i kulturní aktivity…, hry,
soutěže…, ale především pobyt v přírodě s partou
kamarádů. Součástí programu je i celodenní výlet za
poznáním.
Další informace se můžete dovědět na nástěnce nebo
u vedoucích.
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Beseda s důchodci
Beseda s důchodci na sokolovně dne 6. 4. 2018 od
15:00, pořádá sociální komise.

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

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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