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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši účast
v říjnových komunálních volbách. Svou účastí jste
svobodně rozhodli o novém složení jedenáctičlenného
zastupitelstva obce. V jeho řadách došlo k některým
změnám a následně tedy bude pracovat v tomto složení:
Vítězslav Hanák - starosta
MUDr. Zuzana Plesníková - místostarostka
Lumír Cheryn - místostarosta
Radek Havlík - předseda finančního výboru
Miloslav Jurčík- předseda kontrolního výboru
Pavel Nosek - zvláštní orgán obce
Mgr. Zdeňka Kuciánová – předseda kulturní komise
Ing. Jaroslav Olšina
MUDr. Vladimír Řezáč
Josef Šmíd – předseda sociální komise
Martin Vrána
Nové zastupitelstvo se bude pravidelně scházet na
pracovních jednáních, kde bude řešit aktuální záležitosti
v obcích, žádosti občanů, spolků a spolupracujících
partnerů. O všem budete informováni na veřejných
jednáních zastupitelstva, prostřednictvím Zpravodaje,
hlášením místního rozhlasu a zveřejněním na Úřední
desce obce nebo webových stránkách.
Věřím, že spolupráce zastupitelstva s občany obou
obcí bude probíhat v dobrém, konstruktivním
a přátelském duchu.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem
popřál pokojné a klidné svátky vánoční a v roce 2019
hodně zdraví a osobní i pracovní pohody.
Vítězslav Hanák, starosta obce

Zastupitelstvo informuje
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
dne 31. 10. 2018 proběhlo v budově Sokolovny ve
Zborovicích. Zasedání řídil dosavadní starosta obce pan J.
Kunc. Po stanovení ověřovatelů zápisu (MUDr. Řezáč,
Ing. Olšina) a zapisovatelky (Mgr. Kojetská) byl
jednohlasně schválen program jednání. Po stanovení
počtu místostarostů a uvolněných a neuvolněných členů
zastupitelstva došlo k volbě starosty obce. Uvolněným
starostou obce byl zvolen pan Vítězslav Hanák. Řízení
zasedání se poté ujal nově zvolený starosta.
Neuvolněnými místostarosty byli zvoleni pan Lumír
Cheryn a MUDr. Zuzana Plesníková.
Finanční výbor byl zvolen v tomto složení: předseda Radek Havlík, členové - Ing. Jaroslav Olšina a Ladislav
Dvořák. Dalším výborem bude kontrolní, který má tyto
členy: předseda Miloslav Jurčík, členové- MUDr. Vladimír
Řezáč a Martin Vrána. Do funkce zvláštního orgánu obce
byl zvolen pan Pavel Nosek. O složeních dalších komisí
a o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva nebylo
rozhodnuto. Tato problematika bude řešena na dalším
veřejném zasedání zastupitelstva obce (22. 11. 2018
v Medlově).
Členové nově zvoleného zastupitelstva obce
poděkovali jménem všech občanů za dlouholetou práci
dosavadnímu starostovi.

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva
které se konalo dne 22. 11. 2018 v obecní místnosti v
Medlově.
Celý zápis včetně vysvětlení jednotlivých bodů a
diskuze naleznete na webových stránkách obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 kontrolu plnění jednotlivých bodů z minulého
veřejného zasedání
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 výši odměny za výkon neuvolněného člena
zastupitelstva - místostarosty ve výši 13.806,- Kč
měsíčně, počínaje dnem 22. 11. 2018.
 výši odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ve
funkci předseda výboru zastupitelstva, zvláštního
orgánu ve výši 3.068,- Kč měsíčně, počínaje dnem 22.
11. 2018.
 volbou bylo rozhodnuto o stanovení výše odměny pro
neuvolněné členy zastupitelstva ve funkci člen výboru
zastupitelstva, zvláštního orgánu ve výši 2.557,- Kč
měsíčně, počínaje dnem 22. 11. 2018.
 výši odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ve
výši 1.534,- Kč měsíčně, počínaje dnem 22. 11. 2018.
 stanovení funkce obřadníka obce, kterým byl zvolen
pan Lumír Cheryn.
 předsedkyní kulturní komise byla zvolena Mgr. Zdeňka
Kuciánová.
 předsedou občansko-sociální komise byl zvolen Josef
Šmíd.
 navýšení platebních možností starosty na částku
100.000,- Kč.
 Žádost 50/18 Domov pro osoby se zdravotním
postižením, Hlavní 1, Zborovice žádá o sponzorský dar
na rok 2019 ve výši 30.000,- Kč.
 Žádost 49/18 Základní organizace českého svazu
včelařů žádá o finanční příspěvek na rok 2019 ve výši
10.000,- Kč.
 Žádost 42/18 o dofinancování Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc – XXX, ve výši 5.000,- Kč.
 Rozpočtové opatření č. 9, 10 a 11
 Provádění jednotlivých usnesení během jednání

létali netopýři, lezli hadi, myši, kocouři, objevovali se
duchové.
Před budovou MŠ byla vytvořena výstava, kde ukázali
svou tvořivost a fantazii rodiče se svými dětmi. K vidění
byla strašidla, zvířata z dýní a další dekorace.

Nejvíce očekávané a tajuplné bylo strašidelné odpoledne
na zahradě MŠ. S blížící se tmou se i k MŠ blížila velká
i malá strašidla v hallowenských kostýmech – kostry,
čarodějnice, pavouci.

Neschvaluje:
 Žádost 46/18 o koupi pozemku žadatele XXX1, jedné
stavební parcely na pozemku 1517
 Žádost 45/18 o koupi pozemku žadatele XXX2, jedné
stavební parcely na pozemku 1517
 Žádost 48/18 XXX o prodloužení vodovodu k
nemovitosti č.p. XXX - volbou byla schválena součinnost
při budování nového řadu.

HALLOWEEN V MŠ
Vše začalo výzdobou v budově MŠ. Děti společně
s učitelkami vyzdobily třídy, šatny, chodby. Každý kout
naznačoval halloweenský svátek. Strašily čarodějnice,

V průvodu s lampiony ulicemi Zborovic v okolí MŠ se
všichni předvedli v celé své kráse. Na zahradě, osvícené
velkými lampiony, čekala stanoviště s nelehkými úkoly.
Třeba – slalom mezi světýlky, překážková dráha
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s pavučinami a pavouky, házení do dýně a strašidelné
překvapení ve sklenici.
Odměna byla také pro všechny zasloužená. Děti
tahaly různé příšerky z kouzelného pytlíku. Zde
převládalo napětí, obavy i strach. Ozývaly se bojácné
výkřiky a hlavně smích.
Diplom dostali všichni odvážní účastníci akce. Už se
těšíme na příští rok a naše heslo je – „Strašidel se
nebojíme, je to dýně dobře víme.“
Ivana Balášová, učitelka MŠ

zapojení naší školy do tohoto projektu. Na základě těchto
jednání se letos usmálo štěstí i na naši školu. Celý čtvrtek
tedy mohli žáci strávit s vojáky ze 74. lehkého
motorizovaného praporu Bučovice, kteří jim připravili
prezentaci své práce.

Vánoční jarmark ZŠ

Akce POKOS

Slavnostního zahájení projektového dne se zúčastnili
starostové obcí Zborovice a Troubky – Zdislavice, pánové
Vítězslav Hanák a Ondřej Varaďa, za Ministerstvo obrany
ČR pan Ing. Ivan Gerhát, manažer projektu POKOS za
Sekci obranné politiky a strategie MO ČR, dále pak
projektoví manažeři Ing. Daniela Hölzelová a Petr Toman
za Odbor komunikace MO ČR a kpt. Mgr. Ladislav Kabát
ze 7. mechanizované brigády Hranice.

Akce POKOS /Příprava Občanů K Obraně Státu/ Prezentace vojáků z Bučovic a Hranic na Moravě na
Základní škole Zborovice
Velký projektový den s POKOSem se uskutečnil na
naší škole dne 22. listopadu 2018. Pravidelně se taková
akce pod záštitou Ministerstva obrany ČR koná ročně na
dvou vybraných školách v kraji.

Již v minulém školním roce se paní učitelka Varaďová
zapojila do projektu POKOS a začala vyřizovat možnost

Vojáci pro žáky 4. - 9. třídy připravili dvě stanoviště,
na nichž si žáci mohli vyzkoušet základy první pomoci,
dozvěděli se, jak se chovat při chemickém útoku,
seznámili se s obsahem evakuačních zavazadel
a s působením vojáků v zahraničních misích.
Všichni žáci, včetně nejmladších z 1. - 3. třídy, si mohli
prohlédnout nejen vojenskou techniku, ale i některé
z nejpoužívanějších zbraní naší armády. Prohlídka
vojenské techniky byla umožněna i všem spoluobčanům
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Zborovic z řad zájemců, rovněž se prohlídky zúčastnili
klienti DZP Zborovice a děti z Mateřské školy Zborovice.
Na celý projektový den jsme se s žáky pečlivě
připravovali, a to účastí ve výtvarné soutěži „Naše
armáda“ a účastí v soutěži literární pro žáky 4. - 5. třídy
na téma „Profesionální armádu máme proto, aby…“
a pro žáky 6. - 9. třídy „Chtěl/a bych se stát
profesionálním vojákem???“. Obě soutěže byly
vyhodnoceny a autoři nejlepších prací převzali ceny
přímo od kapitána Kabáta při slavnostním zahájení.

Projektový den jsme si užili a oceňujeme zejména
bezprostřední kontakt s vojáky Armády ČR, kterých se
žáci mohli ptát na vše, co je kolem armády zajímá. Domů
si odnesli nejen zážitky z netradičního školního dne, ale
i drobná ocenění, která získávali za správné odpovědi
během celého programu.
Václava Ryšánková

Chtěla bych být vojákem z povolání?
Je velmi lehké se takhle zeptat. Ale horší je
odpovědět.
Tahle otázka má své pro a proti. Když se ale nad tím
zamyslím, dokázala bych někoho zabít?
Podívat se smrti zpříma do očí nebo vidět někoho
umírat?
Nepřítel je také člověk, ale pokud byste nezabili vy,
zabil by on vás.
Co je svět světem a člověk člověkem, vždycky se
válčilo. Války byly, jsou a budou.
Od kamene jsme se přesunuli až k atomové bombě.
A já si myslím, že to ještě není konec. Co když nás
nevyhladí obrovský meteorit, ale člověk, který se rozhodl
válčit.
Vyvolat válku je mnohem snazší, než ji ukončit.

Život je to nejdražší, co máme, a proto obdivuji lidi,
kteří toto riziko podstupují.
Na závěr si položím tu stejnou otázku. Chtěla bych být
vojákem?
Asi ne, ale někdy nás okolnosti donutí své rozhodnutí
změnit.
Aneta Klučková, 7. třída

Pionýr
Z činnosti oddílu Pionýra
Podzimní čas trávíme mnohdy ještě venku. Velmi si
vážíme možnosti využívat prostor místní školy, když nám
počasí naše plány hatí. Pravidelné schůzky jsou
různorodé – od sportu, her a vyrábění, až po snahu
o získání dalších dovedností – třeba v uzlování,
topografii, zdravovědě…. I v letošním roce jsme se
zapojili do celorepublikové aktivity na pomoc přírodě
nazvané 72 hodin, zúčastnili jsme se republikového
setkání Fazole se vrací, přihlásili jsme se i do soutěží
Pionýrského sedmikvítku (Folkový guláš je už za námi,
další soutěže nás teprve čekají – Clona, výtvarka,
literárky).
V současné době se chystáme do bazénu, ale také do
Prahy. Po několika letech se opět zúčastníme akce
nazvané Ledová Praha a podíváme se do našeho hlavního
města. V nejbližší době nás čekají předvánoční aktivity –
v oddíle i v přírodě. Rozbíhá se také registrace na další
kalendářní rok.
Pokud ještě uvažujete o možnosti připojit se k nám,
tak teď je ten pravý čas. Klidně se stavte na některé
z oddílových schůzek ve čtvrtek – řekneme vám, co a jak,
můžete se podívat, co právě děláme, zapojit se do
činnosti našeho oddílu. Dveře máte otevřené :-D.
L. Sakařová

Úspěšná reprezentace
V sobotu 10. listopadu se v Kulturním domě Hlubočky,
Mariánské údolí konalo oblastní kolo Folkového guláše –
hudební soutěže Pionýrského sedmikvítku, které je
kolem postupovým pro dvě hudební soutěže (Melodie
a Dětská Porta).
V soutěži Dětská porta se v letošním ročníku
představila také dvě uskupení z naší obce. Pionýrský
oddíl ze Zborovic zde reprezentovala zpívající skupina
oddílu Mláďata a v letošním roce se k nim poprvé přidala
i mladší část oddílu – Mláďátka. Obě soutěžní uskupení
na kytaru doprovázel starší kamarád Čenda Bolf,
rytmických nástrojů se ujali zpívající.
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Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice

Mláďátka se představila s písní Kdysi před lety
(skupina Javory), upravenou lidovkou Prší, prší
a písničkou Tři čuníci (J. Nohavica). A své první soutěžní
vystoupení mladší pionýři zvládli na výbornou! Umístění
na druhém místě a navíc zisk ocenění „Cena publika“.
Jejich starší kamarádi – Mláďata – jsou již
několikanásobným finalistou soutěže. Porotu i diváky
potěšili písní Prokletej bar (z dílny Rangers), pobavili tím,
jak to vypadá U tří louží (KTO) a tak trochu překvapili
výběrem poslední písně Na shledanou (kapela Hrnek).
Pozici vítězů ve své kategorii si udrželi v tomto ročníku.
Nejvíce potěšující je ale konečné rozhodnutí poroty. Obě
uskupení dostala možnost reprezentovat toto oblastní
kolo v republikovém finále soutěže, které se uskuteční
v květnu v Kroměříži.

Děkujeme všem, kteří nás v přípravě podporovali,
těm, kteří nás doprovodili na oblastní kolo i těm, kteří
připravili všechny dobroty na občerstvení s sebou.
Zároveň vás všechny už teď zveme na republikové finále
do Kroměříže. Pojeďte si poslechnout prima muziku
a třeba nám i tak trošku držet pěsti v hudebním měření
s muzikanty z celé republiky.
L. Sakařová

V měsíci září náš sbor uspořádal III. ročník Noční
požární soutěž mládeže na hřišti T.J. Soutěže se
zúčastnila družstva přípravky z našeho sboru, v kategorii
mladších žáků 5 družstev a 13 v kategorii starších žáků.
Závodníky přišlo podpořit i velké množství diváků.
Poděkování patří členům sboru, kteří tuto akci pečlivě
připravili a zorganizovali.
Na začátku října jsme opět ve spolupráci
s Mysliveckým spolkem Zborovice-Medlov a za podpory
Obce Zborovice uspořádali XII. ročník Branného závodu
mládeže v okolí chaty U Zajíčka. Zúčastnila se ho družstva
mladých hasičů ze Zborovic, Litenčic, Zdislavic, Zdounek,
Počenic, Morkovic, Šelešovic, Bělova, Břestu, Roštění
a žáků ze ZŠ Zborovice v celkovém počtu 100 závodníků.
Trasa vedla sedmi kontrolními stanovišti: střelba ze
vzduchovky, zdravověda, uzlování, topografie, lanové
překážky, požární ochrany a v myslivosti v pěkném
prostředí lesa. Poděkování patří všem rozhodčím
a členům sboru, kteří se na této zdárné akci podíleli.
Na konci října jsme uspořádali pro děti a rodiče
lampionový průvod obcí spojený s malým 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, říjen, listopad se soutěžní družstva mužů
a žen
zúčastníla
noční
soutěže
v Křenovicích,
v Litenčicích, požárních soutěží v Karolíně, Soběsukách
a v Chropyni. Mladí hasiči soutěžili v nočních soutěžích
v Roštění, Záhlinicích, Zářičí a Litenčicích.
Na Mikuláše zorganizujeme v pátek 7. prosince
Mikulášskou nadílku v celé obci, o týden později v sobotu
Výroční valnou hromadu sboru.
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V příštím roce, 26. ledna 2019, zorganizujeme tradiční
XI. ročník hasičsko - myslivecký ples na sokolovně ve
Zborovicích. Dne 2. března 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

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V měsíci září jsme uspořádali 2. ročník soutěže TFA
(Toughest FireFighter Alive – nejtvrdší hasič přežije)
„O Medlovskou železnou žabku“. S účastí i s průběhem
jsme byli spokojeni. Zúčastnilo se 15 mužů, 12 žen,
6 závodníků v kategorii nad 35 let a 4 závodníci kategorie
Master (s aktivním dýchacím přístrojem).
Letos výjimečně první sobotu 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
děti průvod zpestřily a přišly ne jen s lampiony, ale
i v halloweenském kostýmu. Jako loňský rok jsme pro
větší bezpečnost nešli po hlavní cestě, ale po vedlejší
(zadem kolem Medlova). Po velkém ohňostroji
doprovázeném hudbou dostaly všechny „světlušky“
balíček se sladkostmi. Již jsme ustoupili od dětské
diskotéky, o kterou v předchozích letech upadal zájem.
Přesto doufáme, že se akce všem líbila.
Poslední listopadový pátek (30. 11.2018) se konala
výroční schůze. Zhodnotil se letošní rok a naplánovaly se
činnosti na rok následující.

Začátek prosince neodmyslitelně patří Mikuláši a jeho
družině. 7. 12. 2018 se bude po setmění naší vesnicí
procházet Mikuláš s anděly a čerty.

Jinak přes zimní období se zúčastníme výročních
schůzí okolních sborů a budeme připravovat techniku na
příští sezónu.
2. března 2019 se uskuteční Ostatkový průvod
a během měsíce března uskutečníme i 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 2019.
Zdeňek Bršlica, starosta sboru

Zprávy ze včelnice
Letošní rok byl pro včelaře našich obcí úspěšnější než
ten loňský. I přes úmorná vedra a sucho, se kterými však
budeme muset zřejmě počítat i v příštích letech, byla
snůška medu výborná. Dle mých záznamů jsem měl
u jednoho ze silných včelstev, které stojí na úlové váze,
v období od 11. do 22. června přínos 22 kg, což je, jak
sami uznáte, velký včelí výkon.
Ovšem na prvním místě stojí péče o zdraví včel.
V první řadě bojujeme proti varroáze, to je onemocnění,
které je způsobováno roztočem varroa destructor (kleštík
včelí). Ten se k nám do Evropy rozšířil z Asie, kde žije
spolu se včelou východní. Naše včela medonosná však
není geneticky vybavená k potlačení rozvoje tohoto
cizopasníka. Bez zásahu člověka je invaze tohoto roztoče
do včelstva zničující. V letošním roce jsme k léčení použili
biopřípravek Apiquard, vyrobený na bázi thymolu, což je
výtažek z tymiánu. Na zakoupení tohoto léčiva včelařům
ze Zborovic a Medlova poskytla Obec Zborovice
příspěvek ve výši 10.000 Kč.
K boji s nemocemi včel jako je varroáza a mor včelího
plodu, přispívá také obměna úlů a včelího díla. Na toto
včelařské vybavení přispívá Zlínský kraj od roku 2017 jak
včelařům začínajícím, tak především stávajícím, a to
částkou až 10.000 Kč na včelaře. Celkové finanční částky
v Programu Podpora včelařství ve Zlínském kraji jsou
úctyhodné, v roce 2017 1.500.000 Kč, v roce 2018
2.000.000 Kč. Pro rok 2019 je připraveno k rozdělení
mezi včelaře 1.500.000 Kč. Program bude zveřejněn na
stránkách Zlínského kraje od poloviny prosince 2018
a příjem žádostí bude probíhat od poloviny měsíce ledna
2019.
S radostí jsem na své včelnici uvítal exkurze základní
školy a školní družiny Zborovice, spojené s odbornou
přednáškou, ukázkami živých včel a ochutnávkou medu.
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V současnosti v našich obcích včelaří 16 včelařek
a včelařů, kteří obhospodařují 220 včelích rodin.
Do nového roku 2019 přeji všem spoluobčanům
pevné zdraví a veselou mysl.
Milan Neckař, včelař

Úspěšný lovec
Dne 10. 11. 2018 pořádal Myslivecký spolek Zborovice
– Medlov společnou loveckou akci na černou zvěř, při
které byli uloveni tři divočáci. Samo o sobě by to nebylo
až tak neobvyklé, čemu však patří pozornost je to, že
všechny tři kusy ulovil jeden lovec, a to pan Jaroslav
Plšek, kterému ten den bylo bohyní lovu Dianou a svatým
Hubertem, patronem všech myslivců, dáno toto lovecké
štěstí a umění.

Úspěšnému lovci proto patří náš obdiv a přání „Lovu
zdar!!!“
Pavel Boukal, předseda MS Zborovice – Medlov

Podzim zahrádkářů
Od konce léta do konce listopadu probíhala sklizeň
zeleniny, ovoce, bobulovin a květin na zahradách i na
polích jak zahrádkářů, tak i občanů obou obcí. Letošní
suché počasí, nárazové ojedinělé deště příliš neovlivnily
úrodu zeleniny. Ovoce se vydařilo, po předcházejících
dvou letech, vcelku ve všech odrůdách. Počasí se
projevilo při dozrávání ovoce na značném podílu spadu,
zejména nahnilých či jinak poškozených plodů.
V podzimních měsících od srpna do října zajišťovali
zahrádkáři moštování ovoce se sterilizací a vaření povidel
ze švestek. Vymoštovalo se celkem 2000 litrů moštu
a povidla se vařila z 1 500 kg ovoce.
13. – 14. října se zúčastnili zahrádkáři svými výpěstky
oblastní výstavy ČZS v Kroměříži, která se uskutečnila
v areálu Floria Kroměříž. Koncem září jsme se zúčastnili

svými výpěstky výstavy ovoce, zeleniny a květin
v základní organizaci ČZS Morkovice.
Poslední letošní aktivitu jsme zaměřili na zajištění
dovozu ovocných stromků a bobulovin. V měsíci
listopadu jsme zajistili dovoz 15 ks ovocných stromků
a 7 ks bobulovin. Dovoz sadbových brambor jsme letos
nezajišťovali.
Nejbližším úkolem zahrádkářů bude příprava výroční
schůze v únoru r. 2019, s přípravou započne výbor ZO
ČZS koncem roku 2018 a v lednu 2019.
Josef Šmíd, předseda

Činnost s uživateli DZP
V DZP Zborovice i ve chráněném bydlení (CHB)
v Kroměříži probíhá každý den s uživateli nějaká činnost –
jsou to nácviky praní, úklidu, vaření a pečení, nákupy
nebo různá zájmová činnost, pobyty venku a výlety.
V červenci
uživatelé
společně
s pracovníky
připravovali zmrzlinové poháry s ovocem, opékali
špekáčky, někteří navštívili koupaliště v Kroměříži
a někteří se zúčastnili „zahradní slavnosti“ v DZP
Nezamyslice, kde také navštívili bývalého našeho
uživatele. Uživatelé z CHB každý čtvrtek se šli podívat na
hudební vystoupení na Velkém náměstí v Kroměříži;
zástupci se zúčastnili Alfa olympiády, na které získali zlaté
medaile s diplomy a putovní pohár; navštívili rockový
festival na Florii Kroměříž.
V srpnu se uživatelé zapojili do přípravy chlebíčků
a pečení cukroví na hody, zhlédli hudební vystoupení
divadla „Slunečnice“ z Brna, uskutečnili si výlet do
cukrárny ve Zdounkách. Uživatelé z CHB se účastnili
dožínek v Kroměříži, navštívili koupaliště a hudební
programy každý čtvrtek na Velkém náměstí.
V měsíci září se uživatelé zúčastnili poznávacího
rekreačního pobytu na Pahrbku u Napajedel; opékali
špekáčky, připravovali si jednohubky, měli toastovou
párty a navštívili HZS Morkovice.
V říjnu si vyřezávali ozdobné dýně, sbírali kaštany pro
lesní zvěř, fritovali s pracovníky hranolky a v Domově se
uskutečnilo společné setkání s rodiči a opatrovníky.
Plánujeme na prosinec
účast na rozsvícení vánočního stromu v obci
a vánočním jarmarku; pečení vánočního cukroví;
Mikulášská posezení; vánoční koncert žáků ZUŠ Zdounky
v Domově; vánoční výzdoba budov a pokojů; vánoční
program divadla „Slunečnice“; návštěva vánočního
jarmarku v ZŠ Zborovice
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CHB plánuje:
sportovní a kulturní aktivity; bowling; plavání
v krytém bazénu Kroměříž; výlety do přírody; vzájemné
návštěvy a setkávání s kamarády ze Zborovic
L. Burešová

Šachový oddíl informuje
Chaloupka Open 2018
16. června 2018 jsme se sešli v hezkém areálu
koupaliště Roštín, abychom navázali na tradici Chaloupky
Open, která se každoročně konala u Mirka Nezdařila ve
Zdounkách. Pomyslné organizační žezlo převzal Petr
Krejčí. Chaloupka Open Roštín tedy zahájila, jak doufám,
další tradici v bleskovém turnaji pořádaném ŠO
Zborovice. Na startovní čáře se sešlo celkem 13 šachistů
jak z našeho oddílu, tak i ze Slávie Kroměříž, ŠO Litenčice
a ŠO Holešov. Všichni „přespolní“ hráči hostují nebo
hostovali za naše oddílové barvy. Tentokrát se hrálo
jednokolově a roli favoritů plně potvrdil Miroslav Firych,
který vyhrál se ziskem 10,5 bodu. Stříbrnou medaili
vybojoval jeho oddílový kolega Petr Petřík s 10 body
a bronz zůstal doma zásluhou Petra Krejčího / 9,5 bodů/.

z restaurace uvařil báječný srnčí guláš a osobně dělal
skvělou tlačenku. Vzorně se o nás staral až do pozdních
hodin. Samozřejmostí byla ochutnávka loňské slivovice.
Někteří využili možnosti ubytování v nedalekých
chatkách, aby po ránu vyrazili na hřiby. Celý turnaj se
nesl v duchu kamarádství a nebyl zaznamenán jediný
případ reklamace jak u šachových stolků tak
i podávaných pokrmů. Poděkování patří v prvé řadě
Petrovi Krejčímu za organizaci celého víkendu a také
Mojmíru Prachařovi. Věřím, že za rok se na koupališti
opět sejdeme, abychom si společně zablicali.

Krajský přebor v bleskové hře v Boršicích
V neděli 16. 9. proběhl v Boršicích Otevřený přebor
Moravy 4 -členných družstev v bleskové hře a Přebor
Zlínského kraje 4 -členných družstev v bleskové hře.

Mužstvo ŠO TJ Zborovice na Krajském přeboru v bleskovém
šachu v Boršicích

Na stupni vítězů zleva Petr Petřík, Mira Firych a Petr Krejčí

Letos „bramborová“ vyšla na Mojmíra Prachaře
s 8,5 body. O 5 -6 místo se dělili Míra Nezdařil a Roman
Sas, kteří shodně získali 7,5 bodů, a jejich vzájemný duel
skončil remízou. Sedmá příčka patřila Karlu Štenclovi
s 5,5 body a těsně za ním skončil Radek Zajíček s 5 body.
Milan Vymětal vybojoval 3,5 bodu a to stačilo pouze na
9 místo. Davidovi se vůbec nedařilo a tak se 3 body byl
desátý spolu s Jirkou Indrákem, který však ve vzájemném
zápase Davidovi podlehl. Že to v blickách kapitánovi
béčka moc nejde, potvrdil i letos Vlastik Nezdařil který si
uhrál 2,5 bodu. Na posledním místě pak skončil Vinca
Žalčík se 2 body. Následovalo několik menších turnajů.
Po šachovém turnaji se hrál i mariáš, ale zde nebylo
vítězů ani poražených. Hezké ceny věnovali sponzoři
firma Selog, Pharmix a Míra Nezdařil. Pan vedoucí

Náš oddíl reprezentovali Mojmír Prachař, Mirek
Nezdařil, Jirka Mojžíšek, který se k nám vrátil jako
kmenový hráč a Vlastik Nezdařil. Elem jsme byli do
turnaje nasazeni jako devatenáctý tým. Nakonec nám
chybělo pouze 2,5 bodu / počítání výsledků probíhalo
olympijským způsobem/, abychom se dotáhli k první
desítce. Myslím si, že 18. místo bylo velmi slušné. Nejvíce
bodů získal na druhé šachovnici Mirek Nezdařil 10 z 18.
Krajským přeborníkem se stala Slavia Kroměříž.

Zahájení sezony 2018/2019
Koncem října 2018 byla zahájena nové šachová
sezona, která potrvá až do dubna 2019. Obě naše
mužstva vstoupila do sezony parádně. ŠO TJ Zborovice
A ve dvou úvodních kolech krajské soutěže – západ
doslova „smetla“ své soupeře. V derby v Postoupkách
naši šachisté vyhráli v poměru 5,5 : 2,5 a v domácí
prostředí ještě výrazněji přehráli B -čko Vlčnova
v poměru 6:2. V tabulce je na druhém místě za Slávií
Kroměříž. ŠO TJ Zborovice B mělo první kolo volno / lichý
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počet týmu /. Ve druhém kole doma hostili nedaleké
Lutopecny/ Měrůtky. O vysokou výhru v poměru 6:2 se
zasloužili všichni hráči, když celý bod zaknihovali na první
šachovnici Miroslav Nezdařil, na třetí Karel Štencel, na
čtvrté Jirka Indrák a na sedmé kapitán mužstva Vlastimil
Nezdařil. Cennou remis získali Jan Polišenský, Roman
Šebestík, Jiří Mojžíšek a Josef Plachý.

neslitoval, přesto, že je jediným mostem v této oblasti,
spojující druhou stranu s polnostmi Zborovic a Troubek.
Postranní základy mostu jsou podemlety vodou potoka
a podpěrné pilíře se rozpadají. Není zde vyznačena ani
povolená tonáž. Je možné, že se most brzy po větší zátěži
propadne.

Pozvánka na tradiční vánoční bleskový turnaj
který se koná každoročně 26. prosince od 9:15
v hospůdce Na Hřišti. Srdečně zveme všechny příznivce
této královské hry. Pravidelné informace o výsledcích
obou týmu v soutěžích a další informace včetně
fotogalerie se můžete dočíst na stránkách šachového
oddílu: www.sotjzborovice.webnode.cz
Miroslav Nezdařil

Zborovice – barokní most
Podlavčí, krásná malebná krajina s rybníky a výhledem
na severní hřeben Chřibských hor. O těchto místech psal
pohádky Miroslav Butula, kněz církve československé
husitské. Na faru do Zborovic nastoupil v roce 1931,
o prázdninách. Psal o vodních vílách, kouzelném
prameni,
hastrmanech,
královnách
a dalších
pohádkových bytostech. Děj pohádek se odehrával na
Podlavčí, kolem Troubeckého potoka a blízkého lesíka.
Sem nás dovede panelová cesta, táhnoucí se od bývalého
kravína, která pokračuje přes most dvěma směry. Jedna
cesta směřuje na Troubky a druhá do neméně zajímavé
lokality, myslivecké střelnice ve Zmolách. Právě tuto
trasu přemosťuje velmi starý most, postavený z kamene
v barokním slohu.

Tato historicky cenná stavba volá po opravě pět minut
po dvanácté, žádá o pozornost a prosí o záchranu.
Mnoho let uplynulo od doby, kdy první člověk přešel
a projel první vůz na druhou stranu. Takových mostů je
u nás málo a každý z nich si zaslouží opravu. Nedávno byl
jeden objeven v Holešově při úpravě terénu před
zámkem. Náš most tu není sám, máme tu ještě něco.
Hned vedle tohoto barokního mostu je další přemostění
Troubeckého potoka, dvěma ocelovými nosníky. Jsou
pozůstatkem malé železnice, která vedla až k Hošticím
přes pole a sloužila ke svozu cukrovky do zborovického
cukrovaru. Malá parní mašinka tahala vagonky, naložené
řepou permanentně od rána až do večera a potok
překonávala souprava po kolejích položených na
ocelových nosnících v místě přemostění potoka.
Zachraňme tyto památky pro generace příští.
Miroslav Regent

S Hurvínkem na Zdeničku

Jeho vznik můžeme datovat do počátku 18. století.
Most přemosťuje Troubecký potok, který napájí
5 rybníků. Tato stavba zasazená v malebném prostředí
krajiny mezi rybníky by si zasloužila větší pozornost než
doposud. Stav mostu je havarijní, nikdo se nad ním

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
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TJ Pilana Zborovice – mládež
Od letošního podzimu reprezentují naší TJ
v mládežnických soutěžích družstva mladší a starší
přípravky. Pod vedením trenérů Jiřího Kocourka, Tomáše
Janči, Jaromíra Štěpánka se obě družstva pravidelně
dvakrát týdně připravují na své soutěžní utkání
v okresním přeboru a halové lize. Rozšiřující se základna
mládeže byla podpořena finančními prostředky od naší
obce, VAK Kroměříž, PILANA Saw Bodies a.s. a dotací
Zlínského kraje na projekt: „Podpora sportovní aktivity
dětí v obci Zborovice“. Všem děkujeme za jejich podporu
k zajištění činnosti mládežnického fotbalu.

Společenská kronika
V období od prosince do března 2019 oslaví
významné životní jubileum tito spoluobčané:

Prosinec
Vácha Z.
Divilková M.
Boukal K.
Zehnula O.

Leden
Foltýn K.
Surýnková R.
Müller J.
Adámek P.
Hanáková B.
Brablík A.

Únor
Jelínková L.
Surynek D.
Surynek Z.
Šilhánková J.
Matysík J.
Tesařík S.
Stáhlová B.
Hrabovská F.
Baierová L.
Dřímalová R.
Šigut K.
Šímová E.
Horák K.

Rozsvícení Vánočního stromu

Březen
Holubcová V.
Vítková B.
Marejková M.
Grech S.
Nesvadbová Z.
Vrána M.
Jurman K.
Mrhálková V.
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
Prosinec
Pá 7. 12. SDH Zborovice – Mikulášská nadílka
Pá 7. 12. SDH Medlov – Mikulášská nadílka
So 8. 12. Vánoce na zámku Tovačov
So 8. 12. KČT – Hostýnské vrchy
So 15. 12. SDH Zborovice – Výroční valná hromada
St 26. 12. ZŠ – Koncert u jesliček
St 26. 12. ŠO – Bleskový turnaj
Ne 30. 12. S Hurvínkem na Zdeničku
Ne 30. 12. KČT – Výstup na Brdo

Leden
So 26. 1. Hasičsko-myslivecký ples

Únor
Pá 1. – 3. 2. Pionýr – Ledová Praha
Ne 17. 2. Karneval

Březen
So 2. 3. SDH Zborovice – Masopustní rej masek
So 2. 3. SDH Medlov – Ostatkový průvod
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
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