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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané!
Uplynulo čtyřleté volební období 2014-2018. Dovolte
mi malé ohlédnutí a zhodnocení předchozích čtyř let.
V r. 2015 proběhla v ZŠ rekonstrukce kotelny
a otopné soustavy, byly pořízeny kompostéry
do domácností v počtu 310 ks, oprava Domu seniorů
a zbudována nová místní komunikace v Medlově
k Müllerovému.
V r. 2016 byla zbudována kanalizace II. etapa,
zrekonstruována ulice Za Mlýnem, opraveno zdravotní
středisko a zdemolovány domy č. p. 5 a 13 na ulici Hlavní.
V r. 2017 proběhla rekonstrukce chodníku na ul.
Hlavní k Medlovu, oprava Kulturního domu sokolovna
a zakoupen nový osobní vůz Fiat Ducato pro SDH
Zborovice.
V r. 2018 prodloužen chodník na ulici Sokolské
směrem ke Zdounkám, oprava podlahové krytiny v obou
podlažích ZŠ, výměna odpadů ve sklepích ZŠ, byl pořízen
nový Územní plán obce Zborovice-Medlov a zakoupen
nový osobní automobil Škoda Fabia Combi.
V průběhu tohoto volebního období jsme na některé
z výše uvedených akcí získali dotace v celkové výši
7.170.000 Kč. Průběžně byly prováděny další investiční
akce na údržbě a pořízení dalšího obecního majetku.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval našim
zastupitelům za práci pro obec.
Pracovníci obecního úřadu zajišťovali provoz ČOV,
prováděli drobné stavební práce, správu a údržbu
obecního majetku a sečení travnatých ploch. V zimním
období prováděli údržbu obecní techniky.
Využiji příležitosti a děkuji všem občanům, kteří nám
obětavě pomáhali při udržování travnatých ploch před
svými nemovitostmi a s úklidem sněhu na chodnících.

Září 2018

V měsíci říjnu proběhnou komunální volby do
zastupitelstva obce. Přeji Vám šťastnou ruku při výběru
nových zastupitelů, nově zvoleným zastupitelům přeji
hodně sil, elánu, pevné nervy a hodně zdraví.
Závěrem se obracím na Vás, milí spoluobčané,
s přáním pevného zdraví, spokojenosti a pohody ve
vašich rodinách.
Jaromír Kunc, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Zborovice ze dne 16. srpna 2018 v zasedací
místnosti OÚ Zborovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Zborovice
 kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Zborovice
 zprávu školské a kulturní komise
 zprávu předsedy komise občanské a sociální
 podání žádosti o dotaci IROP přes MAS Hříběcí hory na
rekonstrukci chodníku na ul. Hlavní f. TIZZI engineering
s.r.o., Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž za cenu
54.450,-Kč vč. DPH
 zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci chodníku Ing. Vojtěchem
Řihákem – Com Tech za cenu 30.250,-Kč
 rekonstrukci mostku přes potok Lipina za sokolovnou
firmou Kvarcit stav s.r.o., U Hřiště 413 Zborovice za
cenu cca 130.000,- Kč – 150.000,-Kč
 opravu prostranství na ul. Hlavní od váhy po chodník
k Pilaně za cenu 89.898,-Kč
 prodloužení chodníku na ul. Sokolské firmou SÚS
Kroměřížska a.s., Kotojedy 56, Kroměříž za cenu
111.800,41 Kč
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 opravu chodníku přes most na ul. Hlavní u Šutového za
cenu cca 40.000,-Kč
 provedení oprav povrchů chodeb v obou podlažích ZŠ
a podlahy v šatně tělocvičny za cenu 267.626,-Kč vč.
DPH firmou Podlahy, s.r.o., Hulínská 1812/16, Kroměříž
 pořízení reklamních předmětů firmou EMIT s.r.o.,
Ivančice – chráněná dílna za cenu 17.061,-Kč
 zbudování plynové přípojky do průmyslového areálu
Pilana Saw Bodies a.s., Hlavní 51, Zborovice přes
pozemky p.č. 1057 a 1058 v majetku obce
 podání sdruženého projektu s obcemi PočeniceTetětice, Zlobice, Nitkovice a Zborovice na dotace pro
pořízení 20 ks domácích kompostérů
 výměnu vstupních dveří na obecním úřadě od firmy
V okno Skaštice 149 za cenu 102.816,-Kč
 prodej pozemku p. č. 245/1 v k. ú. Medlov o výměře
102 m2 v majetku obce p. Františce Švejcarové, Medlov
53 za kupní cenu 1,-Kč. Veškeré náklady spojené
s odkupem hradí kupující
 zpracování „Pasportu dopravního značení“ pro obec
Zborovice firmou Výdoz s.r.o., Parková 488, Kvasice za
cenu 69.000.-Kč
 výměnu 20 ks dopravního značení v obci firmou Výdoz
s.r.o., Parková 488, Kvasice za cenu 24.146,-Kč
 zhotovení 2 ks kolmých a 2 ks šikmých leteckých
snímků našich obcí firmou JAS AIR CZ spol. s r.o., Letiště
Hosín, Hluboká nad Vltavou za cenu 45.738,-Kč vč. DPH
 nákup sekačky na údržbu fotbalového hřiště za cenu
139.800,-Kč
 podání dotace na 69. výzvu OPŽP 2014-2020 na
„Pořízení kontejnerů a traktorového nosiče kontejnerů
pro obec Zborovice“ ve výši 25% uznatelných nákladů
 Dohodu o narovnání mezi Obcí Zborovice a Ing.
Jaroslavem Olšinou a dodatku k nájemní smlouvě
z roku 2006 s novými podmínkami pronájmu
 finanční dar 10.000,-Kč ČSV na pomoc při léčení
varoázy
 prodloužení startovací dráhy na fotbalovém hřišti pro
SDH Zborovice a výkopové a betonářské práce na
sokolském hřišti firmou Kvarcit stav s.r.o., U Hřiště 413,
Zborovice za cenu 46.984,-Kč
 poskytnutí MŠ Zborovice návratné finanční výpomoci
ve výši 200.000,-Kč na předfinancování projektu
„Šablony II. pro MŠ“
 zbudování Venkovní učebny na hřišti MŚ Zborovice na
cenu 107.412,-Kč

 nákup 2 ks hliníkových fotbalových branek pro TJ
Zborovice za cenu 23.000,-Kč, opravu komínu
v klubovně za cenu 12.000,-Kč a instalaci kotle na
ústřední vytápění zn. ZAMUS 20 Kw za cenu 45.000,-Kč
 termíny přerušení provozu školní jídelny a školní
družiny
 ZŠ Zborovice ve školním roce 2018/2019 a to:
prázdniny - podzimní 29. 10. 2018 – 30. 10. 2018,
vánoční 22. 12. 2018 – 02. 01. 2019, pololetní 01. 02.
2019, jarní 25. 02. 2019 – 03. 03. 2019, velikonoční 18.
04. 2019.
 navýšení úhrady za Školní družinu při ZŠ Zborovice na
100,-Kč/měsíc
 rozpočtové opatření č. 4 – neinvestiční dotace
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
příjem položka 4116 - 29.523,12 Kč, ÚZ 103 1 33063,
položka 4116 – 167.297,68 Kč, ÚZ 103 5 33063, výdej §
3113, položka 5331 – 29.523,12 Kč, ÚZ 103 1 33063, §
3113, položka 5331 - 167.297,38 Kč, ÚZ 103 5 33063
 rozpočtové opatření č. 5 Dotace z ÚP – příjem položka
4116 – 58.078,-Kč, ÚZ 104 5 13013, příjem položka
4116 - 12.422,-Kč, ÚZ 104 1 13013, výdej §3639,
položka 5011 – 55.160,-Kč, ÚZ 104 5 13013, § 3639,
položka 5031 – 2918,-Kč, ÚZ 104 5 13013, § 3639,
položka 5011 – 1.379,-Kč, ÚZ 104 1 13013, § 3639
položka, 5031 – 9.177,-Kč, ÚZ 104 1 13013, § 3639,
položka 5032 – 1.866,-Kč, ÚZ 104 1 13013
 rozpočtové opatření č. 6 – Bela Solar s.r.o, Brno na
sportovní a kulturní akce mládeže příjem § 3429,
položka 2321 – 10.000,-Kč, výdej § 3429, položka 5139
– 10.000,-Kč
 rozpočtové opatření č. 7 Dotace z ÚP příjem položka
4116 – 9.000,-Kč, ÚZ 13101, výdej § 3639, položka 5011
– 9.000,-Kč, ÚZ 13101
 rozpočtové opatření č. 8 neinvestiční dotace
z krajského úřadu pro JSDH Zborovice – příjem položka
4122 – 74.000,-Kč, ÚZ 00020, výdej § 5512, položka
5137 – 74.000,-Kč, ÚZ 00020
 termíny přerušení provozu MŠ Zborovice ve školním
roce 2018/2019 a to: prázdniny – podzimní 29. 10.
2018 – 30. 10. 2018, vánoční 22. 12. 2018 – 02. 01.
2019, pololetní 01. 02. 2019, jarní 25. 02. 2019 – 03. 03.
2019, velikonoční 18. 04. 2019
Zastupitelstvo obce Zborovice:
 konstatuje po ověření, ve smyslu ustanovení § 54
odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu
Zborovice není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených
orgánů a stanoviskem krajského úřadu,
 rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odstavce
5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno
v odůvodnění změny územního plánu,
 vydává ve smyslu ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c)
stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odstavce
4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až
§ 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č.500/2004 Sb., o územně analytických
podkladech a způsobu evidence územně plánovací
činnosti ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné
povahy č. 1/2018 -Územní plán Zborovice.

Bylinková zahrádka

A už to začíná…
Opět každodenní vstávání, snídaně a hurá do
mateřské školy. Nač se těšit? Na nově vybavené třídy,
vymalované místnosti a především na veškerý usměvavý
personál. Opět se nám sejdou naplněné třídy
spokojených dětí, zase noví kamarádi a také nové paní
učitelky a asistentky. Škola bude v provozu denně od
6:30 do 16:00 hod. Veškeré informace nejen k činnosti,
k provozu, ale i fotodokumentaci získají všichni na
www.mszborovice.cz

Hmatová stezka

Hmatová stezka
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Učebna v MŠ
Za účelem přenesení části výchovně vzdělávací
činnosti do přírodního prostředí, byla během prázdnin
započata stavba v mateřské škole s názvem „Venkovní
učebna“.

Vrbičková stavba

Učebna bude sloužit dětem od jara až do podzimu,
v zimním období pro experimentační činnosti. Cílem je
přiblížit děti co nejvíce zdravému přírodnímu prostředí.
Mohou zde provádět práce jak pěstitelské, výtvarné, tak
také rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou
pregramotnost. Jde nám o to, více zahradu otevřít za
účelem poznání, pozorování a uplatňování dalších prvků
z alternativního školství – lesních školek. Již v uplynulém
školním roce se nám s dětmi podařilo založit vrbičkovou
stavbu, první bylinkové záhonky a společně vybudovat
hmatovou stezku. Výslednými kompetencemi by měl být
u dětí větší zájem o činnosti praktické, vést děti
k pracovitosti, iniciativnosti, zručnosti, samostatnosti –
což by již v počátcích mohlo u dětí ovlivnit jejich učební
a studijní zaměření.
Celou stavbu „Venkovní učebny“ finančně zajišťuje
zřizovatel Mateřské školy Zborovice. Zastupitelstvu Obce
Zborovice děkujeme za pochopení a podporu činnosti
mateřské školy.
-HAK-

Pionýr
Co se událo

Vrbičková stavba

V polovině června se uskutečnilo republikové finále
hudební soutěže Dětská porta, kam postoupil i náš
pionýrský oddíl Mláďata. Zpívající zástupci oddílu se tak
měli možnost opět poměřit s dalšími účastníky tohoto
hudebního setkání a výsledkem bylo stříbrné ocenění.
Kromě soutěžících se v letošním roce jako pořadatelé do
akce zapojili i starší členové našeho oddílu – a práce
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s víkendovým hudebním maratonem nebylo skutečně
málo.

Lesní železnice

Poděkování si jistě za reprezentaci obce zaslouží mladí
hudebníci, stejně tak díky i všem, kteří se starali o to, aby
celá akce proběhla bez problémů a přiložili ruku k dílu.
A ještě jedno poděkování – za podporu republikového
finále – díky do Pilany, která byla letos (i vloni) jedním ze
sponzorů této akce.
Na přelomu července a srpna se čtyři desítky
účastníků letošního pionýrského tábora sešly opět na
tábořišti v Rajnochovicích, kde čas utíká tak trošku jinak.
I proto jsme během pár dní měli možnost prožít celý
jeden rok – přivítali jsme ho novoročním přípitkem,
soutěžili na zimních olympijských hrách, oslavili MDŽ
i Velikonoce…
Díky letošnímu teplému počasí měli všichni odvážlivci
možnost prožít i skutečnou noc pod hvězdami, ale určitě
to nebude to jediné, nač budou vzpomínat.

Věříme, že do kufrů i batohů si účastníci kromě
ušpiněného prádla a lesních drobností v podobě jehličí,
šišek a kamínků, přibalili i spoustu vzpomínek. Na
viděnou… a určitě dřív než za rok!

Učíme se Kin-ball
Jedno táborové ráno

Jak přibývalo pobytových dní, přibývalo i pomyslných
listů v našem táborovém kalendáři. Štědrovečerní večeře
a následující nadílka udělaly tečku za letošním
tábořením.

Co nás čeká
První schůzka oddílu se konala již v srpnu. V tomto
měsíci jsme se podíleli také na zajištění drobných aktivit
pro účastníky DOD v Pilaně ve Zborovicích.
Od září se opět pravidelně ve čtvrtek budou konat
schůzky oddílu Mláďata. Sraz je v 15 hodin u školy. Již
koncem září se vypravíme na republikové setkání (27. –
30. 9.) do Nesměře. Plánujeme také sportování – chtěli
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bychom se opět vypravit do bazénu. Podzimní období je
i časem, kdy se pravidelně zapojujeme do úpravy
a údržby zeleně v okolí klubovny. V listopadu se
uskuteční oblastní kolo Dětské Porty a Melodie - Folkový
guláš a my budeme opět bojovat o možnost postup do
republikového finále. Předvánoční aktivity v letošním
roce nebudou chybět ani v naší činnosti.

starších pánů a mladých hasičů zúčastňovala soutěží
okolních sborů.

6. října uskutečníme tradiční Branný závod mládeže
v okolí chaty U Zajíčka ve spolupráci s Mysliveckým
spolkem Zborovice – Medlov.
27. října zorganizujeme pro děti Lampionový průvod
obcí Zborovice.
Ke konci roku plánujeme tradiční Mikulášskou nadílku
v obci.
Družstva mužů, žen, mladých hasičů se zúčastní
soutěží a branných závodů v okolních sborech.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Mladí hasiči na cestách
Čeká nás toho spousta. Jestli chceš, klidně se přidej –
u nás máš dveře otevřené. Tak ve čtvrtek ahoj.
L. Sakařová

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Poslední týden v červnu sbor zajišťoval technickou
pomoc a ukázky hasičské techniky na akci „Hurá na
prázdniny“ na hřišti. Na začátku července jsme na hřišti
zorganizovali Memoriál M. Horáka a J. Pospíšila
v kategoriích muži, ženy, staří páni a mladých hasičů.
V polovině července se kolektiv mladých hasičů zúčastnil
letního soustředění mládeže, společně s SDH Zdislavice
v Horní Lipové v Jeseníkách.
V srpnu jsme uskutečnili II. ročník Noční soutěže
v požárním sportu na hřišti T. J. ve Zborovicích s hojnou
účastí soutěžících družstev z okolních sborů. V pátek na
Zborovské hody jsme zorganizovali hodové přátelské
utkání v kopané hasiči – myslivci, poté Hodovou zábavu
na Sokolském hřišti. K tanci a poslechu hrála skupina
Milenium. V neděli jsme na hodovém koncertu
Vlčnovjanky zajišťovali pro spoluobčany posezení.
V těchto měsících se soutěžní družstva mužů, žen,

V první polovině prázdnin se mladí hasiči z SDH
Zborovice a SDH Zdislavice opět vydali na společný letní
pobyt, tentokrát do Horní Lipové, v krásné oblasti
Jeseníků. Naše cesta započala na nádraží v Hulíně, odkud
jsme se společně vydali vlakem do cílové stanice, kde nás
zaskočila dešťová přeháňka a krátký pochod v dešti
směrem k naší chatě. Naši mladí hasiči si během týdne
v týmech vyzkoušeli a poměřili nejen své hasičské
dovednosti a znalosti, ale také vyzkoušeli řadů týmových
her a spolupráci mezi sebou v krásném prostředí.
Přestože nám 2 celé dny propršelo, dokázali jsme je
využít především k turnaji ve společenských hrách, v ping
pongu a také jsme si každý pomalovali vlastní tričko,
které najdeme i po tmě.
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Náš pobyt se často změnil i v taneční soustředění –
některé písně i s tanečním doprovodem jsme během
týdne dovedli téměř k dokonalosti.
Kromě krásného okolí naší chaty, jsme navštívili např.
Faunapark, kde jsme obdivovali mládě tygra a někteří
z nás si vyptali i pírko od exotického papouška. Navštívili
jsme samoobslužný lesní bar, k němuž byla zajímavá
cesta, která se vyznačovala velkým převýšením na
krátkém úseku – ale nám se nejvíce líbila zaječí stezka,
po které jsme přeskakovali potok. Na závěr našeho
pobytu jsme si vyzkoušeli i bowling a všichni jsme byli
odměněni zmrzlinovým pohárem. Velké poděkování patří
nejen úžasným a milým mladým hasičům a vedoucím
a našim vlastním kuchařům, ale i sponzorům, kteří nám
finančním darem či upomínkovými předměty zajistili
krásný letní pobyt – děkujeme Pilana saw bodies
Zborovice, obci Zborovice a obci Troubky-Zdislavice,
sborům SDH Zborovice a SDH Zdislavice.

Na konci listopadu (23. 11. 2018) se setkáme na
výroční schůzi našeho sboru, kde zhodnotíme naši letošní
činnost a naplánujeme akce na rok následující.
V prosinci se uskuteční tradiční Mikulášský průvod
(letos 7. 12. 2018).
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

Z činnosti KČT, odboru Zborovice
Členové odboru a přátelé turistiky absolvovali
v měsíci květnu kromě zájezdu na Šumavu další trasy a to
z Bojkovic přes Na Ploštinách, Hrádek Na Vlárské Dráze
do Slavičína; pak skalní útvary Čertův kámen, Mlčačka,
Mladcovská skalka a Velá. V červnu jsme uskutečnili
jednodenní zájezd na Dolní Moravu - Stezku v oblacích.

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
První 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 19. srpna 2018 se v Medlově konaly hody.
Jako vždy započaly již v sobotu večer hodovou zábavou
v areálu TJ Medlov. K tanci i poslechu hrála skupina
Akredys. Jedná se o rokovou kapelu, která u nás hrála již
druhým rokem. Letos nám počasí přálo a zábava se
vydařila, hrálo se do ranních hodin.
V neděli v 9 hodin se uskutečnila tradiční slavnostní
mše svatá u zdejší kaple. Hodové dopoledne pokračovalo
v areálu TJ Medlov tradičním koncertem dechové kapely
Zdounečanka.
Na konci měsíce září (29. 9. 2018) se bude konat
druhý ročník soutěže O Medlovskou železnou žabku, jejíž
začátek je naplánován na 9:00. Nejedná se o klasickou
soutěž v požárním sportu, nýbrž o TFA. Zváni jsou nejen
soutěžící, ale i diváci.
První listopadovou sobotu (3. 11. 2018) uspořádáme
Světluškový průvod. Sraz bude v 17:00 u Obecní
místnosti v Medlově a půjde se zadem Medlova
k hasičské zbrojnici, kde na děti i dospělé bude čekat
ohňostroj. Děti s lampionky dostanou sladkou odměnu.
Pro velmi malý zájem v předchozích letech jsme se
rozhodli ustoupit od dětské diskotéky.

Rozhledna je nádherná a zvláštní. Všichni jsme z ní
byli nadšeni. Opět jsme šli na skalní útvary a to Králky,
Držkovské skály, Skalný a Smrdutá. Na závěr června jsme
se vydali z Bohuslavic u Kyjova na Bukovanský mlýn
a odtud do Kyjova. Bylo krásné slunečné počasí. Měsíc
červenec a srpen již tradičně patří individuální turistice
a rodinným rekreacím.
L. Burešová

Co nového u myslivců
V květnu letošního roku proběhla střelecká soutěž
našeho spolku, kterou letos vyhrál pan Ing. Karel Boukal.
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V červnu jsme pak pořádali již tradiční „Věřejný závod
ve střelbě na asfaltové terče“ pro střelce a kamarády
z našeho okolí. Závod probíhal na naší střelnici ve
Zmolách, kde střelci zápolili ve třech disciplínách, a to na
vysoké věži, loveckém kole a zajíci na průseku. Nejlépe ze
všech střílel pan Karel Mrhálek z Rataj, který soutěž
vyhrál nástřelem 39 ze 40 možných terčů. Pro všechny
účastníky závodu byly přichystány hodnotné ceny
a bohaté občerstvení plné mysliveckých specialit. Je jen
škoda, že si občané našich obcí nenašli čas a nepřišli tuto
akci podpořit ve větším množství, když tento závod je
velmi dobrou ukázkou lovecké sportovní střelby
a zacházení se zbraní jak pro příznivce střelectví, tak pro
širokou veřejnost. V neposlední řadě jde o společenskou
akci, která prezentuje obě naše obce v širokém okolí.

Na zborovické hody jsme našim spoluobčanům
zpestřili program přátelským utkáním sehraným
s výběrem sboru zborovických dobrovolných hasičů.
V říjnu letošního roku budeme spolupořádat se
zdejšími hasiči Branný závod mládeže, při kterém děti
zúročí své poznatky jak z oblasti požární, tak z oblasti
myslivosti a přírody.
Na podzim pak máme naplánovány tři společné
lovecké akce, které budou zaměřeny na lov černé zvěře.

Dopoledne s myslivcem
Prvního června tohoto roku, tj. přesně na den dětí,
uspořádal Myslivecký spolek Zborovice – Medlov
výchovně vzdělávací akci pro žáky zdejší základní školy.
Ráno děti se svými učitelkami vyrazily ze školy příjemnou
procházkou směr Zborovický les, kde byla jejich cílem
myslivecká chata U Zajíčka. Cestou se zastavily u hájenky
podívat na včelí úly. Po příchodu na chatu členové
mysliveckého spolku dětem udělali tři tématické
přednášky.

První přednáška se týkala obecně myslivosti, jako
nehmotného kulturního dědictví naší země, při které se
děti dozvěděly, co to myslivost je, jaké má tradice
a zvyky, jak myslivci pečují o zvěř a přírodu a současně
byly prezentovány jednotlivé druhy zvěře, která se
v našem okolí vyskytuje, a následně byly představeny
trofeje této zvěře, přičemž si tyto mohl kdokoliv
prohlédnout a osahat.
Další přednáška pak byla věnována samotnému lovu
naší zvěře, kdy bylo vysvětleno, že lov zvěře se řídí tzv.
plánem lovu, což znamená, že si myslivec nemůže ulovit,
co ho napadne, ale že pro každý druh zvěře jsou
stanoveny zásady a pravidla, co, jak a kolik může být
uloveno, že některá zvěř se loví na čekané a jiná zase na
společné lovecké akci a jaké pomůcky myslivec při lovu
zvěře musí mít u sebe. Co však děti nejvíce zaujalo, byly
ukázky loveckých zbraní.
Třetí přednáška pak byla věnována lovecké kynologii,
významu a potřebě loveckých psů, přičemž celý výklad
byl doprovázen praktickými ukázkami výcviku loveckých
psů, z čehož měly děti velikou radost.
Poté byly pro děti a pro paní učitelky připraveny terče
a vzduchovky, kde se všichni naučili správně a bezpečně
zacházet se zbraní a současně si mohli vyzkoušet, jak se
z takové zbraně střílí a že to není vůbec jednoduché, se
i trefit. Závěrem si pak všichni opekli špekáčky a plní
zážitků se vrátili zpět do školy.
Pavel Boukal, předseda MS Zborovice - Medlov

ATLETIKA pro radost
Běhej, skákej, házej rád,
atletem se můžeš stát…!

Atletika pro radost (zkr. APR) je projekt Českého
atletického svazu (zkr. ČAS), který bude probíhat jako
školní kroužek ZŠ Zborovice pod vedením atletky Romany
Šutové (AK Kroměříž). Škola byla vybrána na základě
přihlášky a zařadila se mezi 20 škol z celé České
republiky, kterou podpoří ČAS různými cvičebními
pomůckami a vybavením.
Projekt má za úkol podpořit pohyb u dětí a naučit je
základní dovednosti atleta (běh, skok, hod) a rozvíjet
koordinaci, rychlost, sílu a vytrvalost. V kroužku se
budeme scházet jednou týdně v úterý od 15:30 do 17
hodin. Zájemci ve věku 6 až 11 let (1. – 5. třída) se
mohou hlásit u svých učitelů nebo přijít přímo na trénink.
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V září a říjnu bude kroužek probíhat na fotbalovém
hřišti, přes zimu budeme v tělocvičně. První trénink se
uskuteční v úterý 11. září na hřišti. Sportovní oblečení
a pití s sebou. Těším se!
Romana Šutová

Viděna černá panica na Buchlově
Jak se to stalo? Věřte nevěřte, každým rokem
expedice Chřiby kolem Mikuláše přijede na hrad Buchlov
za účelem dvoudenního setkání včetně nocování na
hradě v prostorách Šanderky. Jak známo, každý hrad má
svého strašidelného ducha, ať už chodí v černém hávu
nebo bílém závoji.
O Buchlovské černé panici se dovídáme z mnoha
sepsaných pověstí, starých novinových článků anebo
také průvodců, kteří na hradě přespávali.
Připomeňme si černou paní z popisu Aloise Jaška,
v němž popisuje setkání hradního pána Jindřicha ze
Zástřizel s černou paní Hildegardou věštící mu svým
zjevením blízkou smrt.
Užaslé zraky své upíral nepohnutě v protější kout,
z jehož temna noci hleděla alabastrově bledá tvář, až
umrlčí tvář štíhlé ženy v černém šatě a dlouhém závoji.
Temně blýskavé oči její působily naň tak kouzelně, že se
nemohl z místa hnouti, ba ani hlesnouti. Na hodinové
věži odbíjely hodiny druhou hodinu, tajemná černá paní
zastřela si rychle svou tvář bělostnýma ručkama
a černým závojem, bolestně zavzdychala a na to
v okamžiku zmizela.
Vraťme se do současnosti. Píše se rok 2013, expedice
Chřiby opět na hradě Buchlově. Kastelán hradu Rosťa
Jošek provází naši skupinu Berchtoldovou rezidencí. Po
prohlídce stojíme ve vstupní hale a prohlížíme zašlý velký
obraz visící nad velkým stolem. Kastelán zamyká vstupní
dveře do rezidence z nádvoří a ukazuje na velké
schodiště po kterém se vyjde z hradu ven. Najednou se
zastaví a chvíli je hrobové ticho, začíná se stmívat. Chlapi,
něco vám povím, co jsme před nedávnem viděl na vlastní
oči a zažil v této místnosti. Tak jako dnes jsem se vracel
z nádvoří, zamykám za sebou dveře, přicházím ke
schodišti a najednou cítím v zátylku něčí pohled. Věřte
nebo ne, otočím se a od zamknutých dveří jako by plula
prostorem vysoká postava celá v černém přímo ke mně.
Kolem ní se šířil nepopsatelný chlad. Na pár vteřin jsem
úplně zcepeněl, ale v poslední chvíli třemi skoky
zdolávám třicet schodů u dveří hlavou narážím do ostění,

rychle otvírám dveře a zamykám za sebou. Opřený o zeď
čekám, co se bude dít dále. Nic, přízrak se už neobjevil.
Dívám se na Rosťovo čelo a opravdu to nebylo dávno,
velký šrám na čele už zaschlý je toho důkazem.
V hospůdce u Hanuša probíráme tuto událost, ale po
dobrém guláši se debata stočila na plánování akcí na
příští rok a tak už tento příběh nikdo nevzpomněl.
Uběhl rok jako voda a opět se setkáváme na Mikuláše
r. 2014 na hradě Buchlově. Začínáme u Špalka ve
vytopené hospůdce. Silná česnekačka nebo správně
hustá dršťková a dobré pivo nás nemůže z hospody
vyhnat. Po občerstvení přece vyrážíme do terénu kolem
sv. Barbory. Po návratu ve večerních hodinách v družné
debatě při guláši a dobrém pivu řešíme všechno možné.
Blíží se půlnoc, v kachlových kamnech praskají buková
polena pohlcovaná plameny, ven bys psa nevyhnal. Mlha
objímá hodinovou věž, po hradních nádvořích se válí
mléčný závoj mlhy. Někdo dostal nápad, že půjdeme na
noční prohlídku hradu. Vycházíme z hospůdky u Hanuša
do půlnočního sychravého počasí. Schodištěm stoupáme
ke kamennému stolci, u kterého byl odsouzeným podán
poslední krajíc chleba a pohár vína, abstinentům podávali
pohár vody. Lípa neviny vrhá strašidelný stín na
kamenných stolec. V dáli mezi pásy mlhy prosvítají světla
města Uherského hradiště. Kolem nás je zvláštní ticho,
jen Bořek si šeptá zaklínací formuli při hledání klíče ze
svazku sta klíčů pro otevření vstupu do prvního patra
hradu. Ze tmy se ozývá hlas: pohni nebo tady zmrznem.
Využívám této chvíle, zapínám kameru a točím hradní
nádvoří utápějící se v mlze. Kamera zaznamenává
i nádvoří z kterého je vstup do Berchtoldovy rezidence.
Točím schodiště uzavřené brankou, které vede dolů na
nádvoří. Všichni jsme nahoře, nikdo nešel dolů. Končím
filmování, vstupujeme do hradu. Po prohlídce jdeme na
kutě. Ráno po snídani u Hanuše balíme věci, rozloučíme
se s kastelánem a jdeme ke Špalkovi. Po ranní vycházce
kolem hradu si dáváme uzená žebra přímo z udírny
u Špalka v hospůdce. S plným žaludkem se dobře sedí
u krbu a vypráví o cestách expedice. V odpoledních
hodinách je rozchod k domovu.
Po nějakém čase začínám zpracovávat filmový záznam
z nocování na Buchlově. Střih, komentář, hudba, hotovo.
Přehrávám konečnou verzi filmu a při záběru na nádvoří,
kde Berchtold vstupoval do svých komnat vidím něco, co
tam nepatří. Černá postava s kápí přes hlavu a pod
pravou paží svírá lesklý předmět v podobě mečíku nebo
dýky. Zastavuji záznam, zvětšuji, je to postava celá
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v černém a vypadá jakoby se vznášela nebo plula nad
zemí. Kdo to byl nebo, co to bylo nevíme, ale je to na
záznamu kamery. Toť vše, co k tomu mohu povědět.
V tomto případě nejde o pověst nebo smyšlený příběh,
jde o fakt zaznamenaný kamerou. Žádný trik.
Připomeňme si vyprávění kastelána Rosti Joška. Jako by
plula vysoká postava celá v černém přímo ke mně, kolem
se šířil nepopsatelný chlad. Na pár vteřin jsem úplně
zcepeněl… zamrazilo i mu při spatření pětivteřinového
záznamu.

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

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

Říjen
Sedláková F.
Stahl F.
Boháček F.

Listopad
Jelínek M.
Medková O.
Bajerová L.
Bubeníčková K.
Jedličková L.
Králík R.
Gábor J.
Rajchová L.
Homola V.

Sepsal Miroslav Regent

S Hurvínkem na Zdeničku
30. prosince proběhne IV. ročník výšlapu
„S Hurvínkem na Zdeničku“. Akce bude mít tradiční
program. Dopoledne vystoupíme na rozhlednu Zdenička,
navštívíme panství Gruntu Galatík a v odpoledních
hodinách proběhne krátká procházka za historií
pěstování a zpracování řepy ve Zborovicích. Na akci se
objeví motorový vůz M131.1454 a přípojný vůz Blm,
který pojede po trati Kroměříž - Zborovice. Nebude
chybět také tradiční silvestrovský punč. Podrobnosti
budou zveřejněny v prosinci na: www.prototypy.cz/KMD
Stanislav Plachý

Prosinec
Vácha Z.
Divilková M.
Boukal K.
Zehnula O.
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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Kalendář akcí
Září
So 22. 9. KČT – Skalní útvary
Ne 23. 9. KČT – Skalní útvary
Čt 27. 9. SDH Zborovice – Noční soutěž MH
27. – 30. 9. Pionýr – Celorepublikové setkání
27. – 30. 9. KČT – Krkonoše
So 29. 9. SDH Medlov – O Medlovskou železnou žabku

Říjen
St 3. 10. ŠKK – Loutkové divadlo
So 6. 10. SDH Zborovice a MS – Branný závod
So 13. 10. KČT – Beskydy
So 20. 10. KČT – Skalní útvary
Ne 21. 10. KČT – Skalní útvary
So 27. 10. SDH Zborovice – Lampionový průvod
Ne 28. 10. KČT – Výšlap na Brdo

Listopad
So 3. 11. SDH Medlov – Světluškový průvod
So 17. 11. KČT – Křéby
Pá 23. 11. SDH Medlov – Výroční schůze
Ne 25. 11. ŠKK – Divadelní představení Dámská šatna

Sdělení z matriky
Žádáme rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem
o vítání občánků, aby se přihlásili na obecním úřadě.
H. Machourková, matrikářka
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Prosinec
So 1. 12. ŠKK – Rozsvícení vánočního stromku
Pá 7. 12. SDH Medlov – Mikulášská nadílka
So 8. 12. KČT – Hostýnské vrchy
Ne 30. 12. S Hurvínkem na Zdeničku
Ne 30. 12. KČT – Výstup na Brdo
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.

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.
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