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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás informovat
o všech podstatných událostech, které se v průběhu
měsíců prosinec, leden a únor odehrály v našich obcích.
Začátkem měsíce prosince se pod záštitou SDH Zborovice
a SDH Medlov uskutečnil v našich obcích průvod
Mikuláše, čerta a andělů, kteří pomyslně dětem zahájili
předvánoční čas. V období vánočních svátků, uspořádala
naše základní škola veřejné kulturní vystoupení, které se
konalo v kostele sv. Bartoloměje, za účasti nejen rodičů
a příbuzných vystupujících, ale i široké veřejnosti. Závěr
roku patřil tradičně bujarým oslavám a soukromým
ohňostrojům – zde bych chtěl vyjádřit dík všem našim
uvědomělým občanům, kteří tentokrát vzali ohled na své
spoluobčany a s projevy ohňostrojů končili poměrně brzy
po půlnoci. Do nového roku jsme společně vstoupili jako
do teplotně nadprůměrného a tak jsme netrpělivě
očekávali tu pravou zimní atmosféru. Poslední lednovou
sobotu uspořádali SDH Zborovice a MS Zborovice –
Medlov již tradiční ples. Účast na akci byla zdařilá,
tombola byla bohatá, atmosféra nebyla ničím rušená,
slavnostní. Začátkem února jsme se konečně dočkali
příchodu pravé zimy a s tím spjaté sněhové nadílky.
Zaměstnanci obecního úřadu neváhali a odklizení nadílky
prováděli i mimo svou pracovní dobu. V průběhu měsíce
se uskutečnilo mnoho různých akcí a to jak výlet do
divadla v krajském městě, pod záštitou kulturní komise,
tak i karneval pro děti, který byl celý v režii obecního
úřadu, tedy kulturní komise a jejich členů. Tolik
z kulturního dění v našich obcích.
Dále bych Vás chtěl seznámit s děním na veřejné
úrovni. Zastupitelstvo obce se sešlo v měsíci prosinci na
pracovní poradě, následovala veřejná schůze, která se
uskutečnila 20. prosince. Hned začátkem ledna, byla za
přítomnosti předsedy osadního výboru Medlov pracovní
porada a závěrem ledna se uskutečnilo veřejné zasedání.
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Na únorové pracovní poradě předseda osadního výboru
předložil zastupitelstvu návrhy a několik dotazů, které
mu zastupitelstvo zodpovědělo. Koncem ledna se
uskutečnilo veřejné zasedání, na kterém proběhla barvitá
diskuze občanů o jednotlivých bodech pořadu zasedání.
Shrnout výsledky jednotlivých zasedání je poměrně
obtížné, vyberu tedy pouze několik stěžejních:
Zastupitelstvo obce se usneslo na výstavbě nového
víceúčelového domu, který by měl obsahovat v přízemí
ordinace lékařů – dětský, praktický, zubní a chirurgická
ambulance – tato by měla být kombinovaně využívána
pro rehabilitační sestru, ve druhém patře by byla
situována knihovna a byty, v podkroví je počítáno se
třemi byty. Jsou objednány autobusové zastávky, jak do
obce Medlov, tak pod Pilanu, je zpracován projekt na
opravu chodníků u školy, školky a od ulice Za Mlýnem až
k hřišti TJ Pilana Zborovice. Současně byl zpracován
projekt na opravu chodníku v obci Medlov. S opravou
chodníků je uvažováno ještě v letošním roce a to
souběžně s částečnou rekonstrukcí veřejného osvětlení.
Bylo provedeno zaměření pavilonu ZŠ, který je majetkem
obce a potřebuje nutně rekonstrukci. Je jednáno
s majiteli pozemků u silnice od Zborovic do Medlova
o odprodeji pozemku, aby bylo možné vypracovat
projektovou dokumentaci chodníku, který by navždy
spojil naše obce. Poslední únorový den byla dodána
zásilka nových židlí na naši Sokolovnu. Nebude tedy
nadále docházet k zápůjčkám od SDH Zdounky, případně
Těšánky jak tomu bylo doteď.
Poděkoval bych všem občanům, kteří podávají
podnětné informace, bez kterých se dobré vedení obce
neobejde.
Závěrem mi dovolte, Vám popřát příjemné prožití
nastávajících svátků jara a rychlý nástup jarního
optimismu.
Váš starosta obce Vítězslav Hanák

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov

Nastal nový rok
a také v MŠ Zborovice na nás čekala nová překvapení.
Všichni jsme s nadšením přivítali první dávky sněhu
a patřičně jsme se je snažili využít. Hraním, klouzáním,
bobováním jsme nejen prožívali radostnou atmosféru,
ale rozvíjela se zde i fyzická a pohybová zdatnost dětí.
Vždyť pravidelný pobyt venku přispívá samozřejmě i ke
zdravému dětskému otužování.

Po zimních radovánkách jsme ve školce přivítali
krásné maňáskové divadélko – ZIMNÍ RADOVÁNKY
VEVERKY ZRZEČKY, které k nám pravidelně přijíždí
z Olomouce.
Dalším plnohodnotným zážitkem pro děti byla
návštěva Policie ČR. Každý si mohl vyzkoušet policejní
vestu, pouta a na chvíli se stát řidičem policejního auta.
Po této prožitkové edukační činnosti již každý v mateřské
škole ví, že tel. č. 158 je policie, která nám má pomáhat
a chránit a které se bát nemusíme.

v kondici. Jedno odpoledne jsme si zamluvili tělocvičnu
ZŠ a děti s rodiči si protáhly svá těla v rytmu hudby.

A co chystáme na další období?
Nejprve přivítáme první jarní den, otevřeme studánku
HEJTMANKU, následně vyneseme Morenu, oslavíme
Velikonoce a Den země. 30. 4. 2019 zahájíme VERNISÁŽ
prací dětí na téma DOMOV MŮJ, kterou pořádáme ve
spolupráci s Obcí Zborovice u příležitosti 100. výročí
uvedení hymny ČR.
Na tyto všechny akce Vás srdečně zveme.
-HAK-

Plnou parou vpřed
Bylo to krásné, velké, veselé a bylo toho dost a dost.
Na nedělním odpoledni se ve zborovické sokolovně
sešli kominíci, víly, kuchaři, vodníci, čerti, spidermani,
supermani, princezny, piráti mušketýři, rytíři, no prostě
všichni, kteří nám chtěli pomoci zachránit náš svět.
Pod taktovkou Jiřího Hadaše se bavili nejen děti, ale
i dospělí. Po rejdění, soutěžení a tancování na všechny
čekala bohatá a kouzelná odměna. Vyhrál zde snad
každý, kdo se nebál zkusit štěstí. A to vše štědrým
sponzorským darům - MUDr. Zuzaně Plesníkové, Ing.
Jaroslavu Olšinovi, Miloslavu Jurčíkovi, Martinovi
Vránovi, Lumírovi Cherynovi, G3 Ing. Petra Galatíka,
Pilaně Zborovice, Mateřské škole Zborovice a Policii ČR.

Měsíc únor je typický rejem masek, rejdění
a karnevalů. Také při našem tvořivém odpoledni jsme se
zaměřili na výrobu papírových klaunů a šašků. O tom, jak
se nám to povedlo, ukazují naše fotografie.
„Mámo, táto, chci být fit, pojď si se mnou zacvičit!“
I když počasí zrovna nepřeje, víme, jak se udržet
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Konec krásného a radostného reje nikoho netěšil.
Domů se všichni rozcházeli plni elánu, dobré nálady,
zážitků a nově navázaných přátelství.
Za přípravu a průběh celé skvělé akce patří dík všem
aktivním členům kulturní komise. Velké poděkování patří
rovněž místním hasičům, kterým kultura a život v obci
Zborovice nejsou lhostejné.
-HAK-

Zprávy ze základní školy
Romantismus není jen romantika aneb Evropou
od Goetha k Vrchlickému
Herci z Hradce Králové k nám zavítali se dvěma
představeními.
Žáky druhého stupně provedli zábavně dobou
romantickou, tedy dobou 1. poloviny 19. století, a zahráli
jim představení Romantismus není jen romantika aneb
Evropou od Goetha k Vrchlickému. Kdybyste ten den
procházeli kolem školy, tak vás jistě překvapily salvy
smíchu, které se celé dopoledne ozývaly z tělocvičny naší
školy.
A co jsme nejvíce ocenili na těchto představeních živelnost, vtip, zapojení žáků do hry a zejména odezvu
dětí na divadlo - to, že si děti přejí, aby k nám herci z této
divadelní společnosti přijeli opět i další rok.
V. Ryšánková

Zjistily, že poklad a peníze nejsou všechno a mít
dobrého kamaráda je nad všechny poklady světa.
H. Krejčířová

Na kole dětem
Naši školu navštívil pan Josef Zimovčák – jezdec na
historickém kole, držitel několika titulů mistra světa,
držitel světových rekordů, účastník cyklistických závodů
jako jsou Tour de France, Giro d ´Italia, la Vuelta Espana,
ale především zakladatel Cyklotour Na kole dětem.
V hodinovém zábavném a poučném programu žáky
zaujal vyprávěním, fotografiemi i záznamy z jeho závodů
i z dobrodružných cest na vysokém kole po celém světě.
Citlivým způsobem žáky upozornil, že zdraví není úplná
samozřejmost. Jsou i děti méně šťastné, které mají
mnohem větší starosti, než jsou jen známky, a těm je
potřeba pomoci.
Během programu také několik dětí oblékl do dresů
a pasoval je za své pomocníky. Jeden šťastlivec z řad dětí
a druhý z řad pedagogů si mohl jízdu na historickém kole
vyzkoušet. Všichni žáci i pedagogové si přednášku
báječně užili.

Poklad kapitána Baltazara
Žáci naší základní školy se pravidelně zúčastňují
nejrůznějších akcí sportovních, vzdělávacích a kulturních.
I v letošním školním roce, nás navštívili loutkoherečtí
umělci společnosti „DIVADÉLKO PRO ŠKOLY“ z Hradce
Králové. Děti od I. do IV. třídy tak měly možnost se
společně s papouškem a piráty plavit po moři a zkusit
hledat ukrytý poklad kapitána Baltazara.

Účastí na této přednášce žáci přispěli na konto
veřejné sbírky Na kole dětem.
Naše škola se stala partnerskou školou projektu
a držitelem certifikátu Partner nadace.
I. Badanková

Pionýr
Ledová Praha 2019
Páteční pololetní prázdniny a následující víkend 23
pionýrů trávilo v hlavním městě. Již od čtvrtečního
podvečera se odehrávala výprava za dobrodružstvím
i poznáváním. Prošli jsme se historickými ulicemi Prahy,
prohlédli si několik objektů Pražského hradu, Královskou
3/12

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
cestou se vydali na Karlův most, prošli jsme kolem orloje
na Staroměstském náměstí, navštívili jsme Muzeum
Bedřicha Smetany na Náplavce. Zadními dvířky z Muzea
Karla Zemana jsme vyšli přímo v Čertovce, kde nás už
čekala vlastní loď i s lodivodem v roli průvodce
a společně jsme se vydali na hodinovou plavbu po Vltavě.
Podvečerní návštěva Muzea pražských strašidel a pověstí
a pak už jen cesta do klubovny na nocleh. Sobotní den
kromě fyzických sil navíc vyžadoval od všech účastníků
i notnou dávku odvahy. Národní muzeum, Václavské
náměstí, lanovkou na Petřín, prohlídka Vyšehradu a pak
už rychle do Kongresového centra (Palác kultury), kde
naši instruktoři převzali republikové ocenění Prima parta
a navíc jsme letos měli tu čest vystoupit jako účinkující
v závěru koncertu Děti dětem na pódium. A vyjít na
pódium, to chtělo notnou dávku odvahy! Teď už víme,
jaké to je, když se k nám ke společnému zpívání ve finále
přidá dvanáct stovek lidí – účastníků koncertu, hostů
i pořadatelů. Byl to úžasný zážitek, ale to vlastně byla
celá naše letošní výprava do Prahy. Díky všem, kteří
pomohli se zajištěním akce, podíleli se na jejím průběhu.
A za rok? Ještě je toho hodně, kam jsme zajít nestihli.
Zase pojedeme!
L. Sakařová

Český den proti rakovině
V letošním roce proběhne již 23. ročník
této celonárodní sbírky. Ve středu 15. května
můžete i v naší obci potkat sběrače z řad
Pionýrů. Na zajištění sbírky se podílíme
každoročně a věříme, že se koupí žlutého
kvítku opět připojíte k nám.
Pionýři

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
V prosinci minulého roku jsme uskutečnili tradiční
Mikulášskou nadílku v celé obci, poslední den v roce
2018 dopolední posezení členů sboru s rozloučením
s odcházejícím rokem.
Ke konci ledna jsme ve spolupráci s mysliveckým
spolkem Zborovice-Medlov zorganizovali tradiční XI.
ročník hasičsko-myslivecký ples v prostorách sokolovny
ve Zborovicích. K tanci a poslechu hrála skupina
Milenium, během večera vystoupili se svým programem
taneční skupiny M -Dance, Rose-Line z Kroměříže a také
taneční skupina našich členů. Pořadatelé pro účastníky
plesu připravili nejen bohatou zvěřinovou tombolu, ale
také myslivecké speciality. Této společenské události se
zúčastnili i občané z okolních obcí. Tím podpořili úsilí
všech pořadatelů, kterým patří poděkování za velmi
zdařilou akci.

Na začátku února se naši členové zúčastnili
Hasičského turnaje v kuželkách v Litenčicích, v měsíci
březnu jsme zorganizovali tradiční masopustní rej masekvodění medvěda v obci.
V dubnu 6. 4. 2019 pořádáme tradiční sběr železného
šrotu v obci, 13. 4. 2019 v 9.00 hod. Turnaj ve stolním
tenise pro dospělé na sokolovně ve Zborovicích, 26. 4.
2019 přednášku o Požární ochraně pro Mateřskou školu
ve Zborovicích, 30. 4. 2019 tradiční stavění Máje – ve
večerních hodinách „Pálení čarodějnic“. Na začátku
května tj. 5. 5. 2019 se naši členové zúčastní mše za sv.
Floriána ve Zborovicích, dne 1. 6. 2019 kácení Máje
spojené s dětským odpolednem na hřišti TJ., 23. 6. 2019
se zúčastníme slavnosti „Božího těla“ ve Zborovicích.
Během roku 2019 se budeme podílet na zajišťování
odborného vzdělávání členů sboru, výchově mládeže,
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dodržování kulturních a společenských tradic v obci.
Soutěžní družstva mužů, žen, starších pánů se zúčastní
různých soutěží v našem okrsku i okolních obcí, družstva
mladých hasičů budou plnit celoroční hru „Plamen“.
Věříme, že spolupráce s obecním úřadem a ostatními
spolky v naší obci budou zdárně pokračovat i v letošním
roce.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V letošním roce jsme již uspořádali Ostatkový průvod,
který se konal 2. 3. 2019. Průvod byl početný a pestrý.
Občané Medlova mohli vidět řezníka s pašíkem, smrtku,
lékaře, mnicha, dědka, další maškary. Nechyběl
samozřejmě ani Medvěd. Největším zpestřením průvodu
byla živá hudba, kterou zajistili mladí muzikanti. Lidé se
v hojném počtu vyšli na průvod podívat a mnozí připravili
různé občerstvení, včetně tradičních koblih.

byly na zámku umístěny pouze kanceláře domova, dvě
tréninkové terapeutické dílny a kuchyňský provoz. Nyní
jsou kanceláře domova a tréninkové dílny přestěhovány
na dolní budovu zámku, na oddělení C. V případě zájmu
si od nového roku občané mohou výrobky
z terapeutických dílen zakoupit na této budově. Z důvodu
stěhování horní budovy zámku došlo na dolní budově
k drobným organizačním úpravám. Bylo nutné vytvořit
vhodné prostory pro zázemí kanceláří a prostor pro dílny
tak, abychom jejich chod zachovali jako doposud.
Současně na oddělení C nadále probíhají nácviky běžných
denních činností s uživateli, kteří se soustavně připravují
na přechod do chráněného bydlení. Uživatelé
chráněného bydlení v Kroměříži jsou velmi spokojení
s „novým“ stylem jejich života. Aktivně a pravidelně se
zapojují do současného dění ve městě, navštěvují
nejrůznější koncerty a společenské akce (na výstavišti
Floria, Velkém náměstí apod.), které město pořádá.
Využívají téměř veškerého programu, který je jim
nabízen. Většina z nich se dokonce uplatnila na trhu
práce a jsou zaměstnáni na dohodu o provedení práce.
A tak nás tyto naše malé velké úspěchy ženou dál a dál
a těšíme se na to, co nás všechno ještě čeká.
M. Raclavská

Hrstka prachu v rukách Boha

V březnu nás čeká sběr železa. Pokud máte železný
odpad, můžete jej nachystat před dům a my Vám jej
odvezeme. Na konci dubna každoročně pořádáme soutěž
O Pohár starosty obce a ne jinak tomu bude i letos (27. 4.
2019). Soutěž začíná ve dvě hodiny odpoledne. Budeme
rádi, když s námi strávíte sobotní odpoledne. Snad nám
bude přát štěstí i počasí. V dubnu se ještě zúčastníme
mše svaté věnované sv. Floriánovi, která se bude konat
5. 5. 2019. Budeme se podílet na organizaci slavnosti
Božího těla a na začátku května vyčistíme požární nádrž.
Jarními měsíci začíná i soutěžní sezóna, což znamená, že
se budeme účastnit soutěží v našem okolí.
Pavel Machourek, starosta sboru

Aktuální změny v DZP
Jako jeden z hlavních cílů loňského roku jsme měli
stanovený úkol, a to zcela opustit horní budovu zámku.
Tento úkol se nám podařilo splnit a v současné době na
horní budově sídlí pouze kuchyňský provoz. Uživatelé
opustili horní budovu již v listopadu 2017. Celý rok 2018

Je pouze jeden jediný den v roce, kdy kněz říká homilii
každému člověku zvlášť. To je na popeleční středu
přicházíme do chrámu proto, abychom slyšeli Boží hlas,
jenž mluví konkrétně ke mně, k tobě, sousedovi. Pokud
v tom – jestli to tak můžu nazvat – normálním,
každodenním učení je možné neposlouchat a říct si:
„Farář dnes nemluví ke mně, ale k jiným, tak proč bych
měl poslouchat,“ tak naopak dnes, čili na popeleční
středu, mluví ke každému zvlášť. Každý z vás přijde před
oltář, malý, velký, pokud žije, přichází a kněz připomíná
slova ve jménu Pána.
Samozřejmě, je to slovo, které dobře známe, je to
slovo, které jsme již nejednou slyšeli. Slovo je
doprovázeno vnějším znamením, sypáním popela. To
Boží slovo je: „Pamatuj, člověče, jsi prach a v prach se
obrátíš.“
Je ale pravdou, že kdyby pouze tato pravda byla
součástí našeho života, tak kostely by byly prázdné.
Nikdo by nebyl schopen pořád dokola slyšet, že je pouze
prachem země. Tato pravda by nás naplňovala černým
pesimismem. Přece jenom je to první a základní pravda
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o našem životě. Toto nejsme schopni narušit. Pán Bůh
chce, abychom svoje obrácení začali od uvědomění si
této pravdy a pak na jejím základě stavěli celý křesťanský
život.
Nesmíme u toho zůstat. Faktem je, že každý z nás je
hrstkou prachu, ale je rovněž faktem, že tuto hrstku
prachu Bůh miluje. Když ji vzal do rukou, tak s láskou.
Z lásky Boha jsme tím, kým jsme. To z toho prachu
vymodeloval lidský mozek, z toho prachu láska dokázala
zformovat milující lidské srdce. To z toho prachu vzniká
arcidílo Boží lásky. Proč, když slyšíme dnešní slova
existenciální pravdy - „Z prachu jsi a v prach se obrátíš,“ nejsme na rozpacích, ale děkujeme Bohu za Jeho lásku,
která nás neustále formuje. Sami ze sebe bychom byli
hrstkou prachu, ale proto, že jsme se ocitli v Božích
rukách, jsme Jeho děti.
Je těžké prožívat pravdu uzavřenou pouze do slov,
jaká nám zaznívá na popeleční středu. Pokud v tom
spatřujeme pouze prach, tak si položíme dramatickou
a nepříjemnou otázku: jaký smysl má můj život, když
prach dokáže roznést vítr a nezůstane po mně ani stopa?
Mnoho lidí se nad tím pozastavuje a přemýšlí. Máme
před sebou milujícího a pamatujícího Otce, Boha, jenž
přichází. Zde vidíme, že v Jeho rukách má i hrstka prachu
a celý jeho děj hluboký smysl. Jsou dílem věčné Lásky.
Tímto způsobem zahajujeme dobu pokání, které
říkáme doba postní. Tento svatý čas končí Velkým
týdnem: to je Květnou nedělí, Zeleným čtvrtkem, Velkým
pátkem, Bílou sobotou a Nedělí Zmrtvýchvstání našeho
Pána Ježíše Krista. Na postní dobu slyšíme Boží slova
řečená každému z nás osobně. Postarejme se o to,
abychom prožili dobu postní s vědomím, že naříkaní je
jako ten popel, který padá na naši hlavu, ale hlava je
velmi cenná. To naše hlava stvořena na obraz
a podobenství Boží, ve které člověk rozhoduje o všech
věcech, je cenná.
Konečně je to postní doba, která vyžaduje oběti. Na
patnáct minut vypnuta obrazovka, rezignace z několika
cigaret během dne, možná odložena slivovice. To je čas
věnovaný dobrému hovoru s blízkými, bez závislosti na
tom, co nás často upoutává. Prožijme dobu Velkého
půstu bez naříkání, z vděčnosti za dobro obdržené
a uskutečněné.

Setkání s Kristem je milosti
Snad je Bohem dovoleno závidět štěstí, žárlit na to
štěstí, které bylo podílem dvou Kristových žáků
cestujících do Emauz. Ježíš to naplánoval a oni o tom

nevěděli. Dlouho s Ním povídali a byl to hovor na téma,
které je velmi zajímalo. Ježíš je učil chápat Písmo ve
světle toho, co se událo ve Velkém týdnu. Čas takového
setkání má velkou hodnotu. Když poznali Ježíše, mnoho
tajemství se po tomto hovoru objasnilo.
Setkání a poznání Ježíše to jsou dvě veliké události
v životě člověka. Toto setkání dalo nový rytmus a směr
v jejich životě. Zanikl v jejich srdci strach a objevila se
jistota a moc pravdy o zmrtvýchvstání. Věřit v Jeho
zmrtvýchvstání, uvěřili také ve vlastní. Takové je
bohatství skutečnosti víry ve zmrtvýchvstání Ježíše. To
není jen přijetí události, jež měla své místo, ale je to
šance našeho zmrtvýchvstání. I o tom hovoří další čas
velikonoční doby, která je především setkáním s
Zmrtvýchvstalým.
Jak dlouho člověk nevěří ve své zmrtvýchvstání
a k němu nesměřuje, tak dlouho se v jeho srdci ještě
nezabydlela pravda o Ježíši. On je přítomný ve
skutečností víry natolik, nakolik člověk přijímá pravdu
o zmrtvýchvstání. Pak se Ježíš stává jistým přítelem. Dnes
mnoho lidí říká, že věří, ale je to pouze předávání jakési
informace, a ne skutečnost víry, která je vždy důvodem
blízkého setkání s Kristem.
Mnoho mezí námi přistupuje k radosti velikonoční
doby, jako cosi, co nás potěšuje, ale málo je těch, kteří se
setkávají s Ježíšem, jako svým Přítelem. Jako bychom
všechno o velikonoční době věděli, ale je to pouze
vyučený jakýsi způsob, který má málo co společného
s opravdovou velikonoční radosti. Dá se říci, že často
tvoříme sami svoje zvyky a tradici, ale při tom
zapomínáme, že před námi byly celé generace, naší
předchůdci, kteří již něco po sobě zanechali. I to je
správný pohled na tradici. Pak setkání s Ježíšem, jako ze
zmrtvýchvstalým, je setkáním s velkou vnitřní potřebou
srdce věřícího, ono po Něm touží. Takové setkání ukazuje
krásu a bohatství víry.
Jak dlouho lidé chodí do kostela, neboť takovou
povinnost mají, tak dlouho ještě neprožili setkání
s Pánem. Pak není divu, že mnozí přestali do kostela
chodit. Důvod? Důvody jsou možná skryté hluboko
v srdci takového člověka: že se doposud nesetkal
s Kristem, že Ježíš ho neoslovil. Doposud takový člověk
hledal sebe, kamarády, jakési společenství, a možná „tak
se u nás dělalo“, ale nesetkal se s Kristem.
V letošním roce od konce dubna a přesně řečeno od
21. dubna je dobou velikonoční. Časem veliké radosti,
která bude trvat asi do poloviny června. To je dobrý čas
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na setkání s zmrtvýchvstalým Kristem a jemu pověřit svůj
osobní a rodinný život. Náboženský život pak není
postavený pouze na předpisech zákona a povinnostech,
takový by byl velmi těžký.
Ten, kdo však staví svůj život opřený o setkání s živým
Bohem, s Ježíšem, jeho vnitřní potřeba a touha po
setkání s Ním je nad předpisy. O velikonocích nám o tom
připomíná zvláště úryvek z evangelia, který říká o Ježíši,
jako Pastýři. Obraz pasoucích se oveček a pastýře
hlídajícího ovce je nám poměrně blízký. Tak vlastně zve
nás Pán Ježíš, abychom se nebáli setkání s Ním. Nechání
se vést Ježíšem začíná skrze jednoduché vyznání: „Ježíši,
důvěřuji Ti“. To otvírá člověku velká díla milosrdenství
a dovoluje mu konat dobro v rodině, ve farnosti, na místě
práce. Tak je možné dnes odpovídat na prosby
současného světa, obce, farnosti, které stojí před mnoha
otázkami. Pán Ježíš nám skrze svaté jako je sv. sestra
Faustyna, sv. Florian, sv. Jan Sarkander, jeho kaplička je
směrem na Medlov, a řada dalších světců, nabízí
správnou odpověď na všelijaké možné budoucí bolesti
a zkušenosti.
Všem ať Pán Ježíš žehná a dává potřebné síly
a milosti.
x. Mariusz Karkoszka, farář

Srdečně jsou všichni zvaní na setkání a společnou
modlitbu s Pánem Ježíšem „Kde jsou dva nebo tři ve
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“ Mt 18,20.
Každou neděli se konají pravidelné Mše sv. v 7.30
hod. Na faru srdečně zvu ochotné osoby, které by chtěly
začít život s Bohem, nebo přijmout svátosti. Kontakt na
mne
najdete
na
naší
webové
stránce:
http://svbartolomej.eu, anebo na farní nástěnce.

Noc kostelů 2019 i ve Zborovicích
Víte, jak vypadá zborovický kostel zevnitř? A věž,
viděli jste zvon, hodiny? Letos budete mít příležitost
tohle všechno vidět a zažít. Zveme vás na jedinečnou
atmosféru večerního a nočního kostela, která se
uskuteční v pátek 24. května. Více informací najdete na
www.nockostelu.cz

My tři králové jdeme k vám
štěstí zdraví vinšujem vám!
Mnozí z vás byli zdraveni touto známou koledou první
lednovou sobotu při příležitosti Tříkrálové sbírky
zaštítěné Charitou, která se konala v ČR již po
devatenácté. Touto cestou bych ráda poděkovala všem
dárcům a všem, kteří se organizačně podíleli na sbírce.
Ve Zborovicích chodily 2 skupiny (celkem sedm dětí)
a v Medlově 1 skupina.

Otci Mariuszovi děkuji za pomoc s organizací, za teplé
zázemí na faře při přípravě kostýmů i při samotném
koledování. Faru jsme během koledování využili na
krátkou obědovou pauzu, při které jsme na posilněnou
dostali teplý guláš a čaj.
Paní učitelce Badankové a paní Rosické díky za konání
sbírky v Medlově.
Děkuji malým koledníkům, kteří neúnavně zpívali
u každého otevřeného domu. I přes opakované
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nabádání, že stačí 2 sloky, aby vydrželi až do konce,
nikoho neošidili a poctivě odzpívali všechny. Někteří
projevili hudební talent a vzali si k doprovodu zpěvu
i triangl, rolničky nebo zvonek.
Celkem se u nás vybralo 19 939 Kč. Peníze budou
využity pro potřebné. Pokud víte, komu by peníze byly
nápomocny v nelehké životní situaci, neváhejte se obrátit
na otce Mariusze.
Těšíme se na setkání s koledou i příští rok.
Romana Šutová a Michal Scheichenost

ATLETIKA pro radost
Letos jsem jménem Atletického klubu Kroměříž
navázala spolupráci se Základní školou ve Zborovicích
a ve škole rozšířila nabídku kroužků o Atletiku pro radost.
Počítala jsem spíše s nižší účastí, ale hned na první
trénink v září jich přišlo 22. Nakonec se přihlásilo 24 dětí,
nyní nás sportuje plus mínus 20. Jsem ráda, že je u dětí
o pohyb zájem. Pomocí různých her a cvičení zlepšujeme
běh, házení, skoky, vytrvalost, rychlost, koordinaci
pohybu, rozhodování, spolupráci, atd.
Od listopadu sportujeme ve školní tělocvičně a i přes
omezený prostor se nám daří dostatečně vyřádit, hlavně
díky školnímu nářadí a cvičebním pomůckám, které pro
nás zajistil Český atletický svaz.

Před Vánocemi jsem děti vybavila novými dresy klubu
AK Kroměříž a už nedočkavě očekáváme jaro, kdy
budeme moct s dětmi běhat venku na trávníku
a čerstvém vzduchu.
Romana Šutová

Kosové
Možná jste si povšimli, že
v loňském roce významně ubylo
kosů. Obzvláště to bylo patrné
v zimě, kdy dříve hojný, černý
elegantní pták, z našich zahrad téměř
vymizel. Za úbytkem kosů stojí
zřejmě virus usutu, který přenášejí
komáři a výrazně citliví jsou na něj

právě kosové. Napadá i některé jiné druhy ptactva, ty ale
přežívají bez následků.
Poprvé byl zjištěn v Africe v r. 1959, do Evropy se
rozšířil v r. 1996, první mrtvý pták v Česku, u něhož byl
virus prokázán, byl kos nalezený v r. 2011. Proti viru
neexistuje žádná vakcína, nakažení ptáci tak buď uhynou,
nebo nemoc prodělají a vytvoří si protilátky.
Pro člověka ani domácí zvířata virus není nebezpečný.
Milan Neckař, lesník a ornitolog

Český zahrádkářský svaz
Český zahrádkářský svaz Zborovice – Medlov je
zájmovou organizací, která svoji činnost rozvíjí v průběhu
roku v závislosti na přírodních podmínkách.
V zimním období jsme zaměřili svoji činnost na
zlepšení organizačních podmínek v přípravě na jarní
práce na zahrádkách i na polích, zejména na volby
vhodných semen zeleniny, ovocných stromků
a bobulovin. V neposlední řadě i na vhodné zahradní
nářadí, na chemické preparáty na postřiky ovocných
stromků, zeleniny a raných brambor. Součástí zlepšení
úrodnosti ovocných stromků zajistit si kvalitní nářadí na
průřezy větví a nátěry větví po řezech.
Tyto měsíce jsou do určité míry odpočinkem pro
zahrádkáře, který potřebují pro sebe i svoji rodinu, aby
byli zdraví s dobrou osobní kondicí k překonání chřipek či
nachlazení.
Základní organizace zahrádkářů ve Zborovicích
a Medlově se připravuje na své schůze v měsíci březnu.
Z rozhodnutí nadřízených orgánů ČZS bude na programu
výborové schůze, která se bude konat 10. 3. 2019 na
moštárně zahrádkářů. Kromě hodnocení činnosti za rok
2018 bude projednávána zpráva o činnosti za období
2014 – 2018. Budeme rovněž diskutovat a přijímat závěry
ke stanovení cílů v činnosti organizace pro období 2019 –
2024. Na výroční členské schůzi budou projednané
materiály z výborové schůze předloženy členům ZO. Po
projednání budou plánem činnosti organizace pro
nejbližší období.
Na výroční členské schůzi budeme volit výbor,
předsedu ZO a členy kontrolní komise ZO. K projednání
budou předloženy materiály týkající se osobních údajů
členů organizace, zacházení s nimi a zajištění jejich
ochrany před zcizením.
Z uvedených informací vyplývá, že výroční členská
schůze bude obsáhlá a vyžádá osobní aktivitu každého
člena.
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Po uzavření organizačních záležitostí základní
organizace, budou zahrádkáři opět, jako každý rok,
využívat přírodních podmínek k setí a sázení jak zeleniny,
tak i ostatních plodin ke svému uspokojení a radosti.
Přeji všem členům naší základní organizace
a i občanům obou obcí hodně zdraví, energie a pracovní
aktivity v dalším rozvoji zahradničení a ovocnářství ve
Zborovicích a Medlově.
Josef Šmíd, předseda zahrádkářů

KČT pokračuje v činnosti
Letošní rok jsme zahájili výroční členskou schůzí, která
se uskutečnila na Gruntě Galatík v Těšánkách. Zhodnotili
jsme uplynulý rok, předali turistům vyznamenání,
ocenění a stříbrné medaile za obětavou práci v odboru
a pro českou turistiku. Někteří turisté získali odznak
Turista I., II. nebo III. stupně. Také jsme vytvořili plán tras
a zájezdů na tento rok.

Začátkem února jsme šli z Kroměříže přes Trávník do
Kvasic a ke konci měsíce z Rajnochovic přes Rosošné
a Pod Ožiňákem na Tesák, odtud po menším občerstvení
na Chvalčov. Bylo krásné zimní počasí, mrzlo a místy jsme
klouzali na ledovici.
L. Burešová

O Mlýně v Jarohněvicích
Pověsti, báje, legendy a dávno zapomenuté příběhy.
Připomeňme si jeden z nich o jarohněvickém mlynáři
a jeho mlýně. Příběh je hodně starý a zapomenutý,
odehrávající se někdy v druhé polovině 16. století. Na
mlýně v Jarohněvicích žil mlynář velmi zámožný. Mlýn
mu dobře vydělával a mlynář Ondra nenechával vydělané
peníze v truhlici, ale půjčoval je lidem po Jarohněvicích
a okolních vesnicích, jako jsou Kotojedy, Šelešovice
a další. Hodně měl náčiní stříbrného a hodně knih, které
půjčoval těm, co uměli číst a neměli na knihy peníze.
Mezi knihami byla i Bible a Kosmografia. Asi v r. 1573
zámožný mlynář Ondra zemřel. Kdo ví, kolik věřitelů

půjčené peníze nevrátilo anebo jen část. Všechen
majetek i s mlýnem zdědil jeho syn Jan.
Mlýn prý přešel později asi v 17. Století do městské
držby. Jak k tomu došlo, nám naznačí pověst, kterou si po
staletí vyprávěli lidé. Dejme slovo dědinskému
pudmistrovi Janu Zezulovi. Vypravuje jak nějaká stará
žena, jméno známe, Uršula Konečná povídala, že
v Kroměříži ležel nějaký nepřátelský lid, jacísi Baloni.
Zřejmě se jednalo o Valony, kteří zde byli za třicetileté
války. Jednoho dne opustilo šest vojáků posádku
v Kroměříži a vydali se na průzkum okolí, až došli
k jarohněvickému mlýnu. Aniž by tušili, v jakém
nebezpečí se ocitli, obcházeli kolem mlýna. Zrovna před
chvílí se vrátil mlynář Jan opilý z města a viděl vojáky
v blízkosti jeho mlýna. Strhl ze zdi ručnici vždy nabitou,
přiskočil k oknu a vystřelil na postavy. Jeden z rejtarů
padá k zemi v krvi. Jeho kamarádi vtrhli do mlýna
a hledali střelce, ale ten se stačil dobře ukrýt a nebyl
rejtary nalezen. Rejtaři odtáhli do vsi, polapili pudmistra
a rychtáře a požadovali za zastřeleného kamaráda tři sta
zlatých. Jarohněvická obec nemohla dát tolik peněz,
proto prý je dala vrchnost a tím se zmocnila mlýna.
V pozdější době toto také vyprávěl žijící syn Konečné.
Před čtrnácti lety se kopalo na místě, o kterém stará
Uršula vykládala, že je tam zastřelený balonský rejtar
pochován. (časový údaj je uváděn v tehdejší době).
Kostra se opravdu na tom místě našla.
Tento příběh se stal hodně dávno a můžeme-li věřit
Zezulovi a Uršile Konečné, máme zde obraz, jak se
tenkrát žilo v podhůří Chřibů. Zde nešlo jen o pověst, ale
máme tady mlýn, který patřil mlynáři Ondrovi a zdědil ho
po jeho smrti r. 1573 jeho syn Jan a uvádí se, že mlýn
býval majetkem jarohněvické obce. Dále se ho měla
zmocnit kroměřížská vrchnost zaplacením tři sta zlatých
za zabitého rejtara, jenže ani vrchnost za třicetileté války
neměla zbytečných peněz na koupi nemovitosti. Takže
s určitostí vlastně nevíme, jak to s mlýnem bylo, ale
zůstal příběh předávaný z generace na generaci a to je
důležité po paměti našeho národa.
Sepsal Miroslav Regent

Beseda s důchodci
Sociální komise připravuje besedu zastupitelů se
starobními důchodci. V Sokolovně ve Zborovicích dne 3.
5. 2019 od 15:00. Vystoupí děti s mateřské školy a Rudolf
Gregor.
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Sběr odpadu
Obecní úřad informuje, že sběr nebezpečného
odpadu bude proveden 6. 4. 2019 a kontejnery na sběr
velkoobjemového odpadu budou přistaveny na
obvyklých místech ve dnech 5. – 7. dubna.

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

Březen
Holubcová V.
Vítková B.
Marejková M.
Grech S.
Nesvadbová Z.
Vrána M.
Jurman K.
Mrhálková V.

Duben
Váchová Z.
Beutelová I.
Němec J.
Nepraš A.
Bräuer R.
Motalová V.
Syrová Z.

Květen
Jelínková J.
Vránová V.
Matysíková V.
Švec D.
Surynek J.
Šesták A.
Urbánek J.
Mathon M.
Hanáková M.
Novotný M.

Červen
Novák F.
Mikelová M.
Náplavová L.
Šťastná J.
Skopal 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.

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

Kalendář akcí
Březen
So 16. 3. KČT – Vizovické vrchy
So 23. 3. SDH Medlov – Sběr železného šrotu
Čt 28. 3. KK – Beseda nad kronikou obce
Pá 29. – 30. 3. Pionýři – Trochu jiný Andersen

Duben
Čt 4. 4. ZŠ – Zápis
So 6. 4. KČT – Bílé Karpaty
So 6. 4. SDH Zborovice – Sběr železného šrotu
So 13. 4. SDH Zborovice – Turnaj ve stolním tenisu
So 27. 4. SDH Medlov – O Pohár starosty obce
So 27. 4. KČT – Morkovské véšlap
Ne 28. 4. KČT – Skalní útvary Čertovky + Kozel
Út 30. 4. – 4. 5. OÚ a MŠ – Vernisáž DOMOV MŮJ
Út 30. 4. SDH Zborovice – Stavění máje
Út 30. 4. SDH Zborovice – Pálení čarodějnic

Květen
Pá 3. 5. Sociální komise – Beseda s důchodci
St 8. – 11. 5. KČT – České Středohoří
St 15. 5. Pionýři – Český den proti rakovině
Pá 24. 5. Noc kostelů

Červen
So 1. 6. KČT – Kurovický lom
So 1. 6. SDH Zborovice – Kácení máje
Změna termínů vyhrazena
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Příští 43. číslo vyjde v červnu 2019. Uzávěrka zpravodaje
bude v neděli 19. 5. 2019.
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Rok 2018

Věkové složení obce ke dni 31. 12. 2018

Narodili se…
16 dětí

Rozloučili jsme se…
24 občanů

Ženy: 722, Muži: 764, Celkem: 1486
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