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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
všem Vám přeji příjemné prožití letních měsíců,
prázdnin a dovolené.
Jaromír Kunc, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice ze dne 17. května 2018 v zasedací
místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
• závěrečný účet obce za rok 2017
• roční účetní závěrku za rok 2017
• zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017
• hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši
10,553.656,86 Kč
• zprávu předsedy kontrolního výboru
• odkup pozemku p.č. 194/2 o výměře 849 m2 v k.ú.
Zborovice od *** za cenu 300,-Kč/m2
• pořízení leteckých snímků našich obcí dle zaslané
cenové nabídky a výběrem snímků od firmy JAS-AIR.cz
letiště Hosín
• spolufinancování legalizace budovy knihovny a kotelny
na ulici Hlavní č.p. 12, Zborovice
• opravu omítek ve Zdravotním středisku Hlavní 8,
Zborovice v ordinaci zubního lékaře
• delegování MUDr. Vladimíra Řezáče na Řádnou valnou
hromadu firmy VaK Kroměříž a.s. k výkonu
akcionářských práv, která se koná 23.5.2018
• potvrzení p. Hany Klabalové ve funkci ředitelky
Mateřské školy Zborovice od 01.08.2018 na dalších
6 let.

Červen 2018

• nákup myčky na nádobí na sokolovnu za 16.990,-Kč
• opravu klubovny na fotbalovém hřišti za cenu 110.914,Kč
• opravu hasičského automobilu Fiat Ducato pro SDH
Medlov za cenu 25.281,-Kč
• opravu hasičské stříkačky PS-8 pro SDH Zborovice
za cenu 25.000,-Kč
• prodej části pozemku p.č. 1360 v k.ú. Zborovice
v majetku obce o výměře cca 80 m2 za bytovou
jednotkou *** za cenu 145,-Kč/m2 vč. DPH. Veškeré
náklady spojené s odkupem hradí kupující.
• prodej části pozemku p.č. 1360 v k.ú. Zborovice
v majetku obce o výměře 3 m2 za cenu 145,-Kč/m2 vč.
DPH na rekonstrukci vstupu ***. Veškeré náklady
spojené s odkupem hradí kupující.
• prodej pozemku p.č. 1704 v k.ú. Zborovice v majetku
obce o výměře 510 m2 za cenu 146,-Kč/m2 ***.
Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
• spolufinancování letního dětského tábora pro SDH
Zborovice ve výši 15.000,-Kč.
• pořádání kulturní akce firmy Senatest s.r.o., Hlavní 43,
Zborovice – skupina Argema dne 2. června 2018
o 20,00 hod. do 02,00 hod v sokolovně. Bude zajištěna
pořádková služba, hasičský dozor, případné vzniklé
škody hradí pořadatel.
• bezúplatný pronájem pozemku p.č. 1058 v k.ú.
Zborovice v majetku obce o výměře 1785 m2
Společenství vlastníků bytového domu ul. Nádražní č.p.
274 Zborovice
• povolení výstavby garáže na pozemku 1360/15 v k.ú.
Zborovice ***
• přerušení činnosti školní družiny v ZŠ Zborovice v době
hlavních prázdnin od 02.07.2018 do 31.08.2018
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• přerušení činnosti školní jídelny v ZŠ Zborovice v době
hlavních prázdnin od 16.07.2018 do 31.07.20018 a od
01.08.2018 do 24.08.2018
• použití finančních prostředků z rozpočtu ZŠ Zborovice
a investičního fondu ve výši 61.000,-Kč na opravy
majetku a rekonstrukci školních tabulí
• přerušení provozu MŠ Zborovice v době hlavních
prázdnin od 16.07.2018 do 31.08.2018. Provoz bude
zajištěn od 01.07.2018 do 15.07.2018
• prodej pozemku p.č. 349/5 o celkové výměře 12 m2,
který bude tvořen části pozemku p.č. 349/1 o výměře
8 m2, části pozemku p.č. 734 o výměře 2 m2, části
pozemku p.č. 1045 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Zborovice
za kupní cenu 1.390,-Kč bez DPH SŽDC Olomouc s.o.,
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
• zřízení služebnosti na část pozemku p.č349/1 o výměře
31 m2 a na část pozemku p.č. 1045 o výměře 5 m2 oba
v k.ú. Zborovice za cenu 1.000,-Kč bez DPH SŽDC s.o.
Olomouc Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00
Olomouc
• udělení výjimky MŠ Zborovice z počtu žáků, z počtu 24
žáků na 28 žáků na třídu
• rozpočtové opatření č. 3 – neinvestiční dotace MŠ
Zborovice „Operační program výzkum, vývoj
a vzdělávání“ příjem položka 4116 106.139,84 Kč, ÚZ
103 1 33063, položka 4116 18,730,56 Kč, ÚZ 103 1
33063, výdej § 3111, položka 5331 106.139,84 Kč, ÚZ
103 5 33063, § 3111, položka 5331 18.730,56 Kč, ÚZ
103 1 33063

Zprávy ze školy
Apodemia Vídeň 2018
Dne 13. dubna 2018 jsme se žáky VII. - IX. třídy
zúčastnili exkurze v rámci poznávání hlavních měst
našich sousedů. Letos jsme zamířili do města, do kterého
je z Moravy blíže než do Prahy, a to do Vídně.
Pan Kočí, náš průvodce, nás s poutavým historickým
výkladem provedl krásnými zahradami u zámku
Schönbrunn, letního sídla Habsburků, seznámil nás
s hlavními památkami v centru Vídně kolem královského
paláce Hofburg – s rezidencí habsburského a habsbursko
– lotrinského rodu. Jeho výklad byl zaměřen na vládu
Habsburků v kontextu s českými dějinami a zejména na
oblíbenou postavu vládnoucího rodu, na manželku
Františka Josefa I. Alžbětu Bavorskou.

Malou zastávku s možností nákupů dárečků jsme měli
u hlavní dominanty hlavního města Rakouska –
u katedrály sv. Štěpána.
Většina z nás si odvezla domů čokolády z jednoho
nejstarších obchodních domů ve střední Evropě –
z obchodního domu Julius Meinl.
Na co se ale děti těšily nejvíce – samozřejmě
na atrakce v zábavním parku Prater.
Závěr dne ve Vídni patřil radovánkám na různorodých
atrakcích, zde jsme utratili zbylá eura a spokojení
s vydařeným dnem jsme odjížděli se spoustou zážitků.
Všichni jsme si pochvalovali, že se počasí vydařilo a že
procházka po Vídni s historickým výkladem obohatila
naše znalosti nejen historické, ale i zeměpisné.
V. Ryšánková

Jak šel čas ve školní družině
Kromě běžných aktivit a činností se v měsíci březnu
uskutečnila pro obě oddělení školní družiny beseda
o myslivosti, kterou vedl pan Zdeněk Maňásek, zasloužilý
člen a bývalý dlouholetý předseda MS Zborovice –
Medlov. Děti se dozvěděly spoustu informací o lovu
zvěře, přikrmování, nemocech zvířat a jejich léčení.
Mohly si také prohlédnout paroží srnčí, jelení a daňčí
zvěře a několik kožešin. Beseda děti zaujala, měly hodně
dotazů, které jim pan Maňásek ochotně zodpovídal.
V dubnu se pak děti obou oddělení vydaly do místní
hasičské zbrojnice, kde proběhla beseda s panem
Štefanem Valigurským, starostou SDH Zborovice. Pověděl
nám o historii a činnosti hasičského sboru, následovaly
ukázky hasičské techniky. Děti měly možnost vyzkoušet si
helmy, nahlédnout do hasičského auta, což bylo pro
mnohé velkým zážitkem.
Kromě besed probíhá od prosince také cyklus návštěv
knihovny Zborovice, který pro nás připravila knihovnice
paní Pavlína Harásková. Návštěvy jsou zaměřeny
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na různá témata a zajímavosti ze světa literatury, děti si
také mohou prohlédnout knihy, které je zajímají. V rámci
spolupráce pak děti nakreslí obrázky, které slouží jako
výzdoba knihovny.
Jedna z posledních akcí byla věnována Dni Země
a ochraně životního prostředí, přičemž jsme se zaměřili
na třídění odpadů. Děti měly ve skupinách za úkol
namalovat kontejnery na příslušný odpad a přiřadit
k nim, co do nich patří.

Velké poděkování patří všem rodičům a prarodičům
žáků, kteří se podíleli na vytvoření ptačích budek.
2. ročník – Jiří Šubčík, Laura Štěpánková
3. ročník – Lucie Kobzinková, Lenka Dostálová, Vilém
Žabka, Nikola Ferková
4. ročník – Lilian Vránová, Adéla Pospíšilová, Jakub
Raclavský, Ondřej Záboj, Štěpán Kvapil
5. ročník – Libuše Šimkovičová
6. ročník – Elena Olšinová, Žofie Neckařová
7. ročník – David Kochaníček, Natálie Trávníčková
8. ročník – Natálie Vybíralová
9. ročník – Aneta Husovská, Michal Šindelka
Kamila Obdržálková

Školní akademie

Děti se do všech akcí aktivně zapojily a strávili jsme
všichni příjemná odpoledne. Školní družina tímto děkuje
za ochotu a spolupráci všem, kteří si přichystali program
pro naši družinu.
L. Kojetská

Ptačí ráj
Jak vypadá budka pro šoupálka, sýčka nebo
úhelníčka? Že nevíte? Tak to žáci ZŠ Zborovice jsou
krokem před Vámi. Ve spolupráci s rodiči i prarodiči byl
během školního roku vybudován na školní zahradě panel
ptačích budek s názvem “Ptačí ráj.” Tento panel má
sloužit hlavně pro výuku přírodopisu. A abychom přilákali
více zástupců ptačí říše, vyvěsili žáci 4. třídy společně
s paní učitelkou a panem školníkem po zahradě špačník
a hnízdní budky s krmítkem, abychom mohli ptáčky
pozorovat i v zimě.

Jednou za tři roky se v naší škole pořádá významná
akce "Školní akademie". Významná proto, že se na ní
podílí téměř všichni žáci a učitelé. Děti chtějí potěšit
rodiče a předvést, co všechno dokážou. Nejinak tomu
bylo i letos 15. května, kdy se na její přípravě podílelo
108 žáků naší školy.
Před začátkem kulturních vystoupení na sokolovně
jsme v rámci Dne otevřených dveří umožnili všem
návštěvníkům
ve
vestibulu
školy
nahlédnout
do zajímavostí z našich školních sbírek, pochlubili jsme
se např. pravým mamutím zubem (stoličkou), vycpaným
krahujcem obecným a sbírkou motýlů. I přes špatné
počasí se někteří návštěvníci vydali na školní zahradu.
Odměnou jim byla prohlídka novinek, které jsou
od letošního školního roku u nás k vidění - např. motýlí
záhon, dále Ptačí ráj – velký panel s přehledně
uspořádanými ptačími budkami a neobvyklý Keltský
stromový kalendář. Na práci se podíleli starší žáci pod
vedením paní učitelky Obdržálkové, vydatně pomohl pan
školník a v neposlední řadě ochotní rodiče i prarodiče,
kteří zhotovili právě ty nejrůznější ptačí budky.
Samotná Školní akademie začínala v 15 hodin. Celému
vystoupení předcházely velké přípravy, nacvičování
a chystání. Žáci pro své představení plně využili možností
jeviště a snažili se předvést co nejlépe své dovednosti.
A tak se na jevišti střídal dětský pěvecký sbor Zborováček
se Sborečkem, složeným z menších zpěváčků,
s nejrůznějšími scénkami, tanci, básničkami, divadelním
představením s pohádkou i baletem. Děti se snažily ze
všech sil, aby jim celé vystoupení vyšlo a aby potěšily
hlavně své maminky, neboť právě jim byla věnována
druhá polovina celého představení.
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Vystupující děti přišlo svým potleskem podpořit
a odměnit mnoho rodičů i ostatních hostů, drobnými
dárky přispěl i významný partner školy PILANA Saw
Bodies a. s. Zborovice. Podle ohlasů můžeme soudit, že
se představení povedlo a lidem moc líbilo. Jsme tomu
velice rádi a budeme se těšit na příští setkání.
E. Bibrová

Keltský horoskop začíná listopadem, protože v tomto
měsíci startoval svátkem Samhain i keltský rok. Keltský
stromový horoskop se střídá po desetidenních obdobích,
k nimž je přiřazeno celkem dvacet jedna různých stromů.
Proto se také většina těchto znamení opakuje. Tak který
je ten váš?
Kamila Obdržálková

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Keltský stromový kalendář
V srpnu 2017 navštívil naši školní zahradu pan Ing. Jiří
Obdržálek, pracovník Výzkumného ústavu Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, který
nám určil všechny dřeviny a navrhl rostliny pro zahradu.
Naše škola dostala darem od Výzkumného ústavu
sazenice dřevin stromů a plodových keřů. Tyto sazenice
poté byly zasazeny jako podoba Keltského stromového
kalendáře. Kalendář má v této podobě představovat
malé arboretum. Nalezneme zde naše původní dřeviny,
které se žáci učí v rámci přírodopisu. Díky tomuto
kalendáři si mohou přímo na zahradě osahat tyto dřeviny
a porovnávat jejich znaky. Jediný strom cypřišek, který
není náš původní, byl nahrazen jalovcem. S žáky 8. a 9.
ročníku byly v listopadu všechny sazenice zasazeny do
kruhu, který mi pomohla vytvořit paní ředitelka
V. Jáchimová. Po zasazení byla půda upravena hrabankou
dovezenou z lesa, která má sazenice chránit před
nepříznivým počasím.
Na jaře 2018 byla dokončena realizace stromového
kalendáře. Byly umístěny cedulky s popisky jednotlivých
stromů a dále doplněny o charakteristiku stromu
spojenou s datem narození. Dále byla do kruhu umístěna
půlkruhová opěra pro popínavé růže. Půda byla upravena
posypem štěpky. Do budoucna je plánováno umístění
lavičky kolem dubu, zasazeného doprostřed kruhu jako
odpočinková zóna. Všechny stromy přečkaly zimu
a odměnily nás krásným pohledem na rozkvetlý kruh.

Dne 20. 4. 2018 proběhl na naší škole projekt “Den
Země” v režii IX. třídy. Den Země je den věnovaný Zemi,
který se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí
jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi
na dopady ničení životního prostředí. Žáci nám nejdříve
představili svátek “Den Země”, proč se slaví a v kterém
státě byl slaven poprvé. Na tento den si žáci 9. třídy
vymysleli, že všichni do školy přijdou v modrých školních
tričkách. Takže se nás sešlo na 140 “modrých šmoulíků”.
Poté následovala akce Ukliďme svět, ukliďme Česko,
do které se celá naše škola přihlásila. Každé třídě byl
přidělen prostor v obci, který museli vyčistit. Při práci
se používaly rukavice a odpad byl shromažďován
do pytlů, které potom vyvezli zaměstnanci obce. Uklízelo
se v okolí školy a školní zahrady, okolí Sokolské ulice,
na hřišti, v okolí kostela a parku. Všechen odpad byl
následně zvážen a vyhlášena nejlepší třída ve sbírání.
Celkem se vysbíralo 86 kg odpadu za 1 hodinu sbírání.
Kuriozitou v nalezeném odpadu byla sprcha, podprsenka,
korunka a naběračka. Na vlastní kůži jsme poznali, jak
jsou lidé bezohlední k naší přírodě. “Příroda se sama
neubrání, proto ji chraňme
Kamila Obdržálková
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Z činnosti Pionýra
Český den proti rakovině 2018
Ve středu 16. května 2018 se po Zborovicích rozešlo
sedm sběračů – členů naší pionýrské skupiny, aby se
připojilo k těm, kteří se v tento den rozhodli „pomoci“.
I letos totiž pionýři v naší obci zajišťovali tuto sbírku Ligy
proti rakovině. I díky Vaší vstřícnosti se v letošním roce
podařilo prodat všech 500 žlutých květinek měsíčku
lékařského a na konto Ligy proti rakovině bylo odesláno
11 409 korun.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
L. Sakařová, vedoucí PS

se zúčastnilo 31 závodníků, včetně 1 ženy. V měsíci
dubnu jsme sebrali železný šrot v celé obci, pro
mateřskou školu členové zásahové jednotky předvedli
námětové cvičení s preventivním zásahem před požárem
v budově školky, poté si děti mohly prohlédnout hasičská
vozidla.
Koncem dubna náš sbor zorganizoval stavění Máje,
nato hasičská mládež s vedoucími připravili na hřišti
sportovní soutěže s různými hrami pro děti. Za výkony
byli účastníci odměněni sladkostmi, opékáli špekáčky
a ve večerních hodinách byla zapálena vatra.

Finále Dětské Porty letos v Kroměříži
První červnový víkend se Kroměříž rozezněl folkovou
a country muzikou. Z celé republiky se sjeli soutěžící,
kteří si v oblastních kolech vybojovali účast
na republikovém finále hudební soutěže Dětská Porta.
Tato je největší soutěží uvedeného žánru pro děti
a mládež v republice. I v letošním roce jsme měli ve
finále své zástupce – pionýrský oddíl Mláďata se do finále
kvalifikoval svým vystoupením na Folkovém Guláši
v Olomouci. Role pořadatelů se po zkušenostech
z loňského finále opět ujala i pětice starších členů naší PS
– instruktoři a vedoucí opět pomohli. Díky.

Náš velký dík za podporu akce samotné patří i vedení
podniku Pilana Saw Bodies Zborovice, který toto
republikové finále soutěže sponzoroval.
L. Sakařová, vedoucí PS

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Týden před velikonočními svátky náš sbor
ve spolupráci s Obecním úřadem uskutečnil 5. ročník
turnaje ve stolním tenise „O starostovo malované
vajíčko“ na sokolovně ve Zborovicích. Turnaje

Začátkem května se naši zástupci zúčastnili mše
sv. Floriána ve Zborovicích, během měsíce družstvo
mladých hasičů soutěžilo v okresním kole hry „Plamen“
v Chropyni a ve Zdislavicích.
Na začátku června jsme pokáceli Máj a dětem
uspořádali sportovní odpoledne se sladkými odměnami.
Náš sbor se zúčastnil slavnosti Božího těla ve Zborovicích.
V letošním roce pořádáme tyto akce:
• 7. 7. Memoriál M. Horáka a J. Pospíšila
• 14. – 20. 7. soustředění mladých hasičů v Horní Lipové
v Jeseníkách
• 11. 8. noční soutěž, spojená se soutěží v PS8
• 24. 8. tradiční utkání v kopané hasiči – myslivci,
ve večerních hodinách hodovou zábavu s muzikou
Milenium na sokolovně ve Zborovicích
• 1. 9. noční soutěž mladých hasičů „O pohár starosty
sboru“
• 6. 10. Branný závod mládeže v okolí chaty U Zajíčka.
V těchto měsících se soutěžní družstva mužů, žen,
starších pánů a mladých hasičů účastní soutěží v okolních
obcích.
Štefan Valigurský, starosta sboru
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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.
3. června 2018 jsme se podíleli na organizaci slavnosti
Božího těla. V měsících červen, červenec a srpen se
zúčastníme především soutěží pořádaných v našem okolí.
V neděli 19. srpna 2018 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
Akredys. 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.
Zdeněk Bršlica, starosta sboru

Pahrbek v Napajedlích. Tato rekreace byla pro uživatele
uhrazena ze sponzorských darů, celkem pro 6 uživatelů.
Také nesmíme opomenout zmínit další pokroky
v Transformaci našeho zařízení. V současné době
intenzivně připravujeme 6 uživatelů pro přechod do
chráněného bydlení, které bude zřízeno v létě letošního
roku v Kroměříži. Chráněné bydlení vznikne na Sýpkách,
což je nedaleko od stávajícího chráněného bydlení.
Rozdílem bude jiné dispoziční řešení, uživatelé budou
bydlet v individuálních domácnostech, bytech
jednolůžkových či dvoulůžkových. Každý byt bude mít své
sociální zařízení. V rámci Transformace se naši pracovníci
již 2x v tomto roce zúčastnili stáží v Moravskoslezském
kraji, které nám přináší plno pozitiv a přínosů pro naši
práci.
Monika Plachá

Zahrádkáři ze Zborovic – Medlova

Aktivity uživatelů DZP
Uživatelům domova se snažíme, tak jako každý rok,
vytvořit co nejširší nabídku možných aktivit a způsobů
využití volného času. V letošním roce nás již navštívila
hudební skupina Slunečnice, která je u našich uživatelů
velmi oblíbená. Na začátku května proběhlo stavění Máje
v areálu zařízení. S ním spojené bude rovněž i jeho
pokácení, a to poslední květnový den. Pro uživatele
máme vytvořený bohatý program spojený s několika
sportovními disciplínami o různé odměny. Družstva
budou složena z uživatelů domova, rovněž však byli
pozváni i uživatelé z Chráněného bydlení Kroměříž
a Chráněného bydlení Luhačovice. Celé dopoledne bude
provázet hudba, tanec, zábava, ale i opékání špekáčků.
V květnu rovněž uživatelé navštívili Jarmark sociálních
služeb města Kroměříže na Velkém náměstí v Kroměříži,
tuto akci měli spojenou i s návštěvou zrcadlového
bludiště. Na jarmarku byly rovněž prodávány výrobky
našich tréninkových terapeutických dílen. V červnu se
dále plánuje návštěva ZOO v Lešné, každoroční ping
pongový turnaj konaný v DZP Buchlovská na Velehradě
a také výlet do DZP Nezamyslice za účelem návštěvy
našeho bývalého uživatele. Jednou z „větších“ akcí bude
společná akce se Základní školou Zborovice, kdy
organizátorem je právě ZŠ. Akce se zúčastní cca 15
uživatelů. V létě proběhne spousta menších aktivit
v rámci jednotlivých oddělení, různé výlety, opékání
špekáčků, Zborovské hody apod. V září naši uživatelé
odjedou na poznávací rekreaci v rekreačním areálu

V měsíci březnu se sešli zahrádkáři Zborovic
a Medlova na výroční členské schůzi. Po projednání
přednesených zpráv o činnosti organizace, hospodaření,
inventuře a kontrolní zprávě z r. 2017, byl navržen plán
práce na rok 2018. Dovoz ovocných stromků, moštování,
zajištění revize elektro v budově moštárny a dokončení
výstavby vnějšího komínu u budovy moštárny.
V organizačních záležitostech byl odsouhlasen do funkce
jednatele Ladislav Nesvadba a do výboru, jako nový člen,
Michal Horák, správce budov.
V dubnu jsme zajistili dovoz 15ks ovocných stromků,
o umělá hnojiva nebyl zájem.
V březnu a dubnu ve dvou dnech byl členy zahrádkářů
a odborného pracovníka (24.3. a 7.4.2018) postaven
vnější komín u budovy moštárny. Na podzim bude
dokončen fasádou a nátěrem.
V květnu bylo provedeno posečení travnatých ploch
u moštárny a okolo oplocení moštárny.
V ovocnářství a zahradnictví jsme s úlevou přečkali
letošní nástup „Zmrzlých mužů“. Dále jen krátká
připomínka, že v červnu je třeba věnovat se vysévání
dvouletých květin, sestřihání živých plotů, ošetření
záhonů jahod a u mladších stromků meruněk provést
řezy.
Děkuji za práci všem brigádníkům na výstavbě komínu
u moštárny i ostatním členům, kteří zajišťují úkoly
organizace v roce 2018.
Josef Šmíd, předseda
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Zpráva šachového oddílu
Štěpánský vánoční turnaj
V úterý 26.prosince 2017 se uskutečnil tradiční
Štěpánský turnaj v bleskové hře. V hospůdce Na Hřišti se
sešlo celkem 12 hráčů. Mimo domácích šachistů přijeli si
zahrát i Karel Štencel a Martin Štencel ze Slávie Kroměříž
a Jiří Mojžíšek ze Sulimova. Na zahájení všechny přivítal
předseda oddílu Jaromír Kucián a minutou ticha byla
uctěna památka našich šachových kamarádů kteří již
nejsou mezi námi. Před zahájením byly vystaveny i pěkné
ceny o které se tentokrát bojovalo. Poděkování patří
sponzorům tohoto tradičního turnaje – TJ Zborovice
a OÚ Zborovice. Na šesti šachovnicích se rozhořely boje
ve dvojkolovém systému. Urputné zápolení skončilo ve
14,00 hodin vyhlášením výsledků a předáním cen.
Vítězem turnaje se stal se 17,5 body domácí hráč Mojmír
Prachař, druhou příčku obsadil Karel Štencel se 16,5 body
a bronz vybojoval Petr Krejčí s 16 body. Další pořadí 4.
David Prachař 14,5 bodu 5. Miroslav Nezdařil 14 bodů 6.
Jiří Indrák 12 bodů 7. Karel Foltýn 8,5 bodu 8. Radomír
Nezdařil 8 bodů 9. Martin Štencel 8 bodů 10. Vlastimil
Nezdařil 7,5 bodu 11. Jiří Mojžíšek 7 bodů 12 Jaromír
Kucián 2,5 bodu. Snad jedinou vadou na kráse celého
turnaje bylo to, že i přes propagaci turnaje se kromě
rodinných příslušníků hráčů, přišlo málo diváků, jak tomu
bylo minulé ročníky.

TJ ŠO Zborovice A v nedělním zápase KSZ porazilo TJ Bojkovice
6,5-1,5. Zleva Radek Zajíček Petr Krejčí Milan Vymětal Roman
Sas Mirek Nezdařil Roman Šebestík a Mojmír Prachař sestavu
doplnil David Prachař

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Krajská soutěž – západ
Soutěž jsme začali velmi dobře, kdy jsme porazili
oslabený tým Zlína C 5,5.2,5. Již druhý zápas se ukázal
naplno problém s pomocí Ačku ze strany hráčů B týmu.
Do Dolního Němčí jsme vyjeli v šesti a jsem přesvědčený,
že bychom dovezli minimálně bod. Těsná prohra 4,5:3,5
mrzela. Následovala další povinná výhra s Postoupkami
5,5 2,5. Další dva zápasy se nám moc nepovedli a prohráli
jsme vysoko doma s Boršicemi a ve Zlíně / 6,5:1,5 /.
V následujících dvou kolech jsme si spravili chuť a výhry
doma s Bojkovicemi / 6,5:1,5 / a v Napajedlích, / 5:3 /
nám zajistily klid. Prohráli jsme zápasy s favority, kde
jsme moc šancí neměli. Kunovice doma / 2:6 /, ve Starém
Městě / 3:5 / a opět doma Slavie Kroměříž / 3:5 /.
Poslední zápas jsme zajížděli k sestupujícímu Vlčnovu B.
Vlčnov nastoupil oslabený a toho jsme využili k zisku
posledních tří bodů v sezoně / 5:3 /. Výraznou oporou
mužstva byl David Prachař, který v 9 zápasech vybojoval
6,5 bodu. I letos vyztužily sestavu posily z Holešova
Radek Zajíček a Milan Vymětal.

Družstvo
ŠK Zlín-Malenovice A
ŠO Kunovice B
Slavia Kroměříž D
ŠK Dolní Němčí A
ŠK Staré Město E
SK Boršice B
TJ ŠO Zborovice A
Sokol Postoupky B
TJ Bojkovice
ŠK Zlín C
TJ Fatra-Slavia Napajedla B
TJ Vlčnov B

Body
30
26
25
23
22
19
15
14
9
7
3
0

Regionální soutěž Kroměříž
Naše B-čko dosáhlo v tabulce na čtvrté místo s 19
body. Bylo zlomeno prokletí 5 místa / 4x v historii RP/
a získali jsme o 2 body víc než minulý ročník. První kolo
jsme nešťastně prohráli se Sulimovem B 4,5:3,5.
V druhém kole jsme splnili povinnost a lehce převálcovali
mladíčky z Postoupek 5,5:2,5. Třetí zápas jsme se vytáhli,
když jsme remizovali s posílenými Pravčicemi 4:4.
Naopak ve čtvrtém kole jsme v poklidu vyhráli
s Lutopecnami 5,5:2,5. V následujících kolech jsme však
nestačili na EMKaD Holešov 5:3 a hned příštím jsme
podlehli dalšímu mužstvu, které pomýšlelo na postup
Sulimovu A 5:3. Nečekaná výhra v Bystřici p/ Hostýnem
4,5 :3,5 nám již dodala jistotu zachování účasti i v příštím
ročníku. Zápas s vedoucím Holešovem B a těsná prohra
4,5:3,5. Následovali dva soupeři z dolní části tabulky
Litenčice 5,5:2,5 a Morkovice 4,5:3,5 a šest bodů.
Poslední zápas sezony nás čekal na Rusavě, kde jsme se
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loučili vysokou výhrou 6:2. Kapitán mužstva Vlastimil
Nezdařil šel svým svěřencům příkladem a získal v sezoně
fantastických 9 bodů z 11 zápasů. Mužstvo během
sezony doplňovali hosté ze Slávie Kroměříž Karel Štencel,
Honza Polišenský a Josef Plachý.

TJ ŠO Zborovice B z leva stojí Roman Šebestík, Jan Polišenský,
Karek Šencel, Jiří Indrák a Radek Nezdařil zleva sedí Miroslav
Nezdařil, Josef Plachý a kapitán mužstva Vlastimil Nezdařil

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
ŠK Holešov B
ŠK Rapos Sulimov A
Sokol Pravčice
TJ ŠO Zborovice B
SK Rusava
TJ Bystřice p/H
TJ Lutopecny/Měrůtky
SK EMKaD Holešov B
ŠK Rapos Sulimov B
Sokol Litenčice
TJ Sokol Morkovice
Sokol Postoupky C

Body
30
26
24
19
17
16
14
13
11
8
7
3

Co nás do zahájení nové sezony ještě čeká
16.června 2018 oblíbená Chaloupka Open, která bude
pokračovat tentokrát v Roštíně. 16. září pak Zlínský
přebor v bleskové hře družstev v Boršicích. Nová sezona
2018/2019 bude zahájena v druhé polovině měsíce října
tohoto roku.
Miroslav Nezdařil

Turistický zájezd na Šumavu
KČT, odbor Zborovice uskutečnil ve dnech 5. – 8.
května turistický zájezd na Šumavu. Ubytováni jsme byli
v penzionu Pohoda na Kvildě.
První den jsme zastavili autobusem v Borové Ladě
a odtud jsme se vydali na trasu přes Pod Zvěřínem a

U Starých Hutí až do Kvildy – ušli jsme 12 km. V Borové
Ladě jsme si prohlédli soví park a při trase jelení výběh,
který je v rekonstrukci. Druhý den většina turistů zvolila
trasu z Kvildy po žluté značce Březová hora, po zelené
Horská Kvilda, po modré a cyklo Vydří most, Jezerní slať
a pak do Kvildy. Trasa byla dlouhá 14 km, šlo se krásnou
šumavskou přírodou za pěkného slunného dne. Třetí den
jsme zajeli autobusem do Modravy a odtud se opět
většina vydala na trasu po červené značce přes Rybárnu
na Javoří pilu, pak po modré a následně žluté značce na
Tříjezerní slať, kde jsme šli po dřevěné lávce
k rašelinovým jezírkům a z vyhlídkové věže jsme
obdivovali krásy Šumavy. V Modravě jsme zavítali do
Klostermannovy chaty Klubu československých turistů.
Poslední den jsme si prohlédli město Vimperk-bránu
Šumavy. Prošli jsme vycházkovým okruhem okolo
Vimperku, podívali jsme se na zámecké nádvoří (zámek je
nyní uzavřen) a další pamětihodnosti města.

Po celou dobu zájezdu jsme měli krásné slunečné
počasí. Zájezdu se zúčastnilo 46 turistů a všichni přijeli
domů velice spokojeni.
L. Burešová

Památný kámen ve Zborovicích
Na světě je mnoho věcí a událostí, které běh času
vymaže z lidské paměti anebo ve víru nových událostí se
zapomene na ty předešlé. Připomeňme si některé z nich
ze Zborovic. První písemná zmínka o Zborovicích pochází
z roku 1348. Městečko leží v malebném údolí, opředené
příběhy z dávných dob, chráněné od jihu hřebenem
Chřibů, od severu pásmem lesů zakončené lesíkem
Lipinou a na západě hranicí v podobě hřebene oddělující
katastry Zborovic-Morkovic s dominantní stavbou kaple
zasvěcené sv. Anně, viditelné z dáli snad ze všech stran.
O prvenství nejvýraznější památky se dělí kostel sv.
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Bartoloměje s rodinnou hrobkou Friessů. Na východní
straně Zborovic při polní cestě do Nětčic najdeme
kapličku skrytou pod korunami lip zasvěcenou sv.
Antonínovi. Od kapličky jsou malebné podhledy na
malebnou krajinu. Na konci Wolkerovy ulice za
železničním mostem, při již vzpomínané polní cestě, po
levé straně stojí sv. Obrázek a od obrázku pohledem do
zahrad, spatříme studánku Hejtmanku. K obrázku
i studánce se vztahuje příběh tragické události z roku
1866. Zdá se, že by to mohlo stačit, ale je tu ještě něco.
Jednou o zimním večeru listuji v různých historických
dokumentech a v nich byl zapsán příběh o kamenném
památníku věnovaném obci r. 1925. Začal jsme pátrat,
kde asi skončil tento památník, a jak to vlastně bylo.
Pátrání nebylo tak těžké, neboť mně poradili o jeho
existenci lidé se zájmem o historii. Úmyslně neuvádím
jména ani místo, kde památný kámen leží.
Tak kámen máme, vstupme tedy do jeho příběhu.
Skončila první světová válka, v celé zemi je hlad a bída.
V r. 1918 byla založena Československá republika. Ve
Zborovicích r. 1919 byly učiněny první kroky k parcelaci
půdy obecním zastupitelstvem, a to za účelem zmírnění
hladu obyvatel.
V r. 1924 byla provedena parcelace půdy, která
vyvolala mnoho hádek, konfliktů, pomluv a závisti. Čas
ukázal, jakých chyb se dopustili. Říká se čas raní, čas hojí.
V národním shromáždění se projednávala otázka
vyvlastnění půdy velkostatkářům a přídělu této půdy
drobným zemědělcům. Měla tak být vrácena česká půda,
která v době pobělohorské byla vyrvána českému lidu
a měla být vrácena potomkům bývalých majitelů.
Tato pozemková reforma měla světlé i stinné stránky.
Světlé v tom, že mnozí lidé dostali půdu – kousek své
půdy – země živitelky. Temná stránka byla ta, že
rozparcelování půdy, ať už úplně nebo částečně, na
velkostatcích mělo za následek zvýšení nezaměstnanosti,
neboť část zaměstnanců byla propuštěna včetně
dělnictva a úřednictva.
Vyvlastněny byly tyto tratě: Čtvrtky, Díly k lesu, Zadní
díly. Vyvlastněním půdy ubylo velkostatku půdy, a tak
došlo také ke snížení počtu pracovníků na 17 deputátníků
a ostatní byli dáni k dispozici pozemkovému úřadu. Bylo
jich 32. Těmto muselo být dáno odstupné podle služební
doby v půdě nebo v penězích. Někteří brali půdu, jiní
peníze a někteří se rozhodli pro obojí.
Počátkem r. 1925 vyvlastněné pole bylo obděláváno
novými majiteli. 4.6. 1925 se konala velká slavnost

předání parcel u pomníku, který byl umístěn v místech
křižovatky Zborovice – Zdounky – Nětčice – Troubky –
obci, která jej přebírá jako čestné vyznamenání pro obec
Zborovice. Tento památník byl pořízen nákladem nových
majitelů půdy a na něm vysekán tento nápis:
„ČESKÁ PŮDA VRÁCENA ČESKÉMU LIDU“.
Určitě by stálo za to tak významný artefakt obnovit
a umístit v obci na důstojné místo s krátkou informací,
proč zde je. Obec Zborovice jej přebrala jako čestné
vyznamenání v roce 1925.
M. Regent – Čimin

Záchrana lidského života při autonehodě
Dominik Beran, Marek Mozga a Ondřej Trněný se
v loňském roce v březnu ocitli poblíž vážné dopravní
nehody v obci Cvrčovice. Vozidlo tam narazilo do dvou
stromů poblíž komunikace a zůstalo ležet na levém boku.
Ještě před příjezdem jednotky HZS Zlínského kraje
k místu události dokázali mladíci vytáhnout řidiče
z havarovaného vozidla a poskytnout vážně zraněnému
první pomoc.

„Nesmírně si jejich činu vážím a obdivuji odvahu, se
kterou se bez váhání vrhli do záchrany cizího života. Ne
všichni jsme schopni takto rychle reagovat v kritických
situacích. Je mi ctí, že jim dnes mohu poděkovat a
alespoň symbolicky odměnit za jejich duchapřítomnost“
řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk při
předávání medaile Olomouckého kraje v dubnu 2017.
Dominik Beran v prosinci převzal na základě
rozhodnutí odborné komise z rukou ministra školství
cenu Fair-Play za mimořádnou odvahu při záchraně
lidského života. Slavnostní předání se uskutečnilo
v Galerii Malostranské besedy v Praze.
Zachránci byli 18. května 2018 vyznamenáni
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a 6. června
2018 také hejtmanem Zlínského kraje.
Zástupci obce Zborovice si jejich mimořádného činu
také nesmírně váží a připojuje své poděkování.
Zdroj: kr-olomoucky.cz, slshranice.cz, hzscr.cz
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Společenská kronika

Kalendář akcí
Červen

V období od června do září 2018 oslaví významné
životní jubileum tito spoluobčané:

Pá 1. 6. SDH Zborovice – Kácení máje
So 9. 6. MS – Střelby na asfaltové terče
So 16. 6. KČT – Stezka v oblacích Dolní Morava
Pá 29. 6. ŠKK – Hurá na prázdniny

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

Červenec
Bělohoubek J.
Machourková A.
Drábek M.
Zehnulová E.
Přecechtělová J.
Zavadilová M.

Červenec
So 7. 7. SDH Zborovice – Memoriál M. Horáka a J.
Pospíšila
14. – 20. 7. SDH Zborovice – Soustředění mladých
hasičů
So 21. 7. Zborovický Bagr

Srpen
So 11. 8. SDH Zborovice – Noční soutěž
So 18. 8. TJ Medlov – Hod kladivem
So 18. 8. SDH Medlov – Hodová zábava Akredys
Ne 19. 8. SDH Medlov – Hodový koncert Zdounečanka
Pá 24.8. Fotbalové utkání hasiči – myslivci
Pá 24.8. SDH Zborovice – Hodová zábava
Ne 26.8. ŠKK – Hodový koncert Vlčnovjanka

Srpen
Řezníčková J.
Šumberová L.
Spáčilová D.
Surynková H.
Vargová I.
Králíková M.
Vránová M.

Září
Dolečková V.
Trněná A.
Bubeníček Z.
Král M.
Nezdařilová M.
Nesvadba L.
Nosková L.

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.

Září
So 1. 9. SDH Zborovice – Noční soutěž MH
Změna termínů vyhrazena

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.

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 u zdravotního střediska a na
začátku ulice Lesní. V případě nerespektování bude
oslovena Policie České Republiky.
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Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
Číslo 39, červen 2018
• 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: 20. 5. 2018
• Tisk: Tiskárna PRINT Kroměříž
NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKCÍ, POUZE NEJNUTNĚJŠÍ
REDAKČNÍ ÚPRAVOU.
Příští 40. číslo vyjde v září 2018. Uzávěrka zpravodaje
bude 26. 8. 2018.
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Zveme Vás na 3. ročník amatérského
smíšeného volejbalového turnaje

„Zborovický
BAGR 2018„
Datum konání: 21. 7. 2018 8:00
- v týmu minimálně 2 ženy – MAX. 10 týmů, při velkém zájmu
12 týmů
- startovné 100Kč/os.
-

Neregistrovaní …vyjímka 1 reg. max. Krajská soutěž na tým!
Ženy i registrované :-)

- Při nepříznivém počasí se turnaj nekoná
Kvalitní bufet se sympatickou obsluhou bude k dispozici, vlastní
jídlo a pití nevozte, je zbytečné! :-)
Přihlášky a informace na tel: 734585425

Přijďte se s Námi pobavit a zasportovat si :-) !!!

