43

www.obeczborovice.cz / zpravodaj-zborovice@email.cz

Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás několika slovy informovat o dění
v obci. V měsíci dubnu jsme začali s přípravou oprav
chodníku v obci Medlov a u místní školy a školky.
Objednali jsme 10ks nových stolů do přísálí sokolovny.
Mateřská škola spolu se základní školou věnovaly velké
úsilí přípravě kulturní akce „Kde domov můj“. Sbor
dobrovolných hasičů uspořádal tradiční stavění máje,
proběhlo kladení věnců k pomníkům obětí válek ve
Zborovicích i v Medlově. Ke konci měsíce května došlo ke
zhroucení části rodinného domu čp. 171. Následně byl
osloven stavební úřad ve Zdounkách a zároveň
upozorněn na několik dalších domů v našem katastru ve
stejném technickém stavu. Začátkem měsíce června
předložili architekti studii výstavby víceúčelového domu
na pozemcích po domech číslo 5 a 13. Ve druhé polovině
měsíce osadili umělečtí zámečníci repasovanou bránu na
hřbitov, která před opravou neplnila očekávanou funkci.
Pracovníci obce provádí pravidelné sekání trávy, údržbu
obecního majetku a správu vozového parku.
Závěrem Vám všem chci popřát příjemné léto, klidné
prožití dovolených a těším se na shledání při oslavě hodů
v závěru měsíce srpna.
Vítězslav Hanák, starosta obce

Polyfunkční objekt Zborovice
Na parcelách č. 182, 195, 196, 197, 198 je navržen
polyfunkční objekt pro obec Zborovice. V objektu se
nachází zdravotní středisko, obecní knihovna a byty.
Navržený objekt navazuje na uliční zástavbu v ulici
Hlavní. Hmotově se jedná o objekt ve tvaru písmene „L“.
Uliční část objektu je dvoupodlažní, směrem do ulice se
sedlovou střechou, která navazuje na původní zástavbu

Červen 2019

a směrem do dvorní části s plochou střechou, která
zároveň tvoří zastřešení pavlače domu. Dvorní křídlo je
jednopodlažní s plochou zelenou střechou.

Stavba je navržená jako nízkoenergetická. Objekt
bude opatřen omítkou v barvě bílé a dřevěným
obkladem. Na fasádě štítu bude umístěn svislý nápis
v barvě šedé. Okna a dveře budou v barvě šedé. Okna
budou opatřena venkovními žaluziemi. K zastínění
knihovny budou sloužit dřevěné lamely, které jsou
umístěny před fasádou.
Novostavba spojuje více provozů a to bydlení,
zdravotní středisko a obecní knihovnu. Služby, tj.
knihovna a zdravotnické zařízení se nacházejí v přízemí
a jsou řešeny bezbariérově. Byty jsou v 2.NP, přístupné
po pavlači a vnějších schodištích. Z pavlače je také
přístupná zelená střecha nad knihovnou, která slouží pro
vlastníky bytů.
Objekt disponuje čtyřmi samostatnými ordinacemi se
zázemím, obecní knihovnou o rozloze 114 m2 a pěti
samostatnými byty. Byty jsou dvou typů, a to 3 +kk
(krajní) a 2 +kk.
Navržený objekt disponuje velkým parkovištěm, které
se nachází ve dvorní části pozemku a je přístupné
komunikací vedle objektu.
Alena Dubová, autorka řešení
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Zprávy ze školky
Jaro v mateřské škole
S vítáním jara jsme začali první jarní den relací
v místním rozhlase. Děti přednesly jarní básně a přivolaly
jaro, pěkné počasí a sluníčko pro všechny občany v naší
obci. Jako každý rok na jaře jsme zavítali ke studánce
Hejtmance ve Zborovicích, kterou jsme odemkli
kouzelným klíčem. Její okolí jsme vyzdobili. Popřáli
studánce hodně čisté a bystré vody. Připomněli jsme si
pověst, která se k tomuto místu váže.

Děti předvedly pásmo básní, písní i s tanečky a tak
jsme zimu vyhnali a přivítali s radostí jaro. Zpět do
mateřské školy jsme si přinesli rozkvetlou jarní kytici
a tím pro nás jaro opravdu začalo – jaro vítej nám…
Ivana Balášová, učitelka mateřské školy

Návštěva hasičů v mateřské škole

Jarní výzdobu jsme si připravili i v naší mateřské
škole. Děti malovaly květinky, ptáčky a sluníčka, kterými
jsme zaplnili každé volné místečko. Jaro tak na nás dýchá
ze všech stran. Pěkné počasí, které nás lákalo na
zahradu, jsme využili a pobýváme zde co nejvíce. Těšíme
se na plné využití venkovní učebny, která je již
dokončena. Poslouží nám ke každodennímu pobytu
venku a přenesení výchovně vzdělávací práce i her do
přírody. Po zimě jsme zprovoznili zbudovanou hmatovou
stezku. Upravili stávající záhony pro pěstitelské práce,
kde nám roste máta, petržel, pažitka, jahody pro
zpestření našeho jídelníčku. Pěstitelské práce děti
zaujaly, proto budeme záhony dále rozšiřovat. Rodiče
nám pomohli při vyhrabávání zahrady, za to jim
děkujeme. Své ruce k dílu přiložili děti i zaměstnanci
mateřské školy, aby byl pobyt na zahradě příjemný
a bezpečný. Úplné rozloučení se zimou proběhlo 5.
dubna, kdy se uskutečnilo vynášení Moreny – bohyně
zimy.
Morenu – figuru ze slámy a hadrů si děti vyrobily ve
třídách. Podle starého slovanského zvyku, který
symbolizuje vyhánění zimy, jsme ji průvodem společně
s rodiči a veřejností vynesli za vesnici, kde byla spálena.

Dne 26. dubna 2019 nás přišli do mateřské školy
navštívit zástupci z SDH Zborovice. Dětem nejprve
osvětlili náplň své práce. Nyní již všechny děti vědí, že
hašení požárů není jedinou činností hasičů. Děti si
zopakovali, jak se zachovat při nekontrolovatelném ohni,
na které telefonní číslo zavolat a co vše musí člověk
nahlásit, aby mohli hasiči vyrazit do akce.

Následovala ukázka zásahového oblečení a vybavení,
které si kluci i holky mohli vyzkoušet. Na závěr jsme se
všichni přesunuli za budovu mateřské školy, kde si děti
mohly prohlédnout hasičská auta z venku i zevnitř.
Zdeňka Machourková, učitelka mateřské školy
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Velikonoce, vernisáž a májové oslavy v MŠ
Velikonoce jsou jedny z nejradostnějších svátků
v roce, a proto jsme je i my v mateřské škole řádně
přivítali. V rámci oslavy jsme celou mateřskou školu
tematicky
vyzdobili.
Výtvarnými,
dramatickými
a tvořivými činnostmi se děti postupně seznamovaly se
zvyky a tradicemi Velikonoc. Barvily vajíčka přírodními
barvivy – špenátem, kurkumou, cibulovými slupkami,
pekly Velikonočního beránka, sázely obilí, vyráběly jarní
zápichy do květináčů a truhlíků. Seznámily se s jarními
básněmi, písněmi, tanečky, rozpočítadly a hrami.
Velikonoce se staly také tématikou tvořivých odpolední
rodičů s dětmi.
Ani jsme se nenadáli a byl tu konec dubna, kdy nás
čekala velká akce ve spolupráci s obcí Zborovice –
Vernisáž na téma „Domov můj“. Bylo záměrně vybráno
toto téma ke stoletému výročí státní hymny. Do příprav
se zapojila celá mateřská škola. Veškeré práce si děti
mateřské školy a žáci základní školy připravovali celé dva
měsíce. Sešlo se na sto výtvarných prací, několik desítek
prací literárních a také trojrozměrných modelů
jednotlivých budov obou naších obcí. Slavnostnímu
otevření předcházela úprava sokolovny, vyzdobení
prostor, pozvání hostů a všech občanů. Otevřením
a přestřižením pásky zahájil starosta obce pan Vítězslav
Hanák celý průběh vernisáže. Po společném přípitku
a zhlédnutí krátkého programu dětí mateřské školy
následovala vlastní prohlídka doplněná menším
občerstvením, které pro všechny připravili zaměstnanci
mateřské školy. S vděčností jsme přivítali velký zájem
našich občanů o tuto úspěšnou akci a jejich podporu pro
naše mladé, nadané umělce.

Celé odpoledne pak pokračovalo v duchu oslav
osvobození obcí Zborovice a Medlov. Také s dětmi jsme

v rámci výchovně vzdělávací práce navštívili místní
hřbitov.
Přednesem dětských básní, položením kytice
k pomníku padlých a krátkým proslovem o této historické
události jsme uctili památku obětí rumunských vojáků
z druhé světové války. Víme, že již od mládí je třeba
v dětech upevňovat lásku a úctu ke svému domovu a své
vlasti.
Lenka Kvasničková, učitelka mateřské školy

Hurá na výlet
Pondělní ráno 7. 5. 2019 nebylo zrovna nijak
příjemné, ale přesto jsme se všichni těšili na školní výlet
do Brna. Nezaspal nikdo. Naším cílem byla expozice VIDI.
Ve vzdělávacím programu pro menší děti nám byl
hravou formou přiblížen život a práce včely medonosné.
Dramatickou výchovou se každý převtělil ve včelku,
vyzkoušel svá křídla a poznal jejich důležitost v životě
včely. Včelky vystavěly plást, uklidily úl, nakrmily mladé
včelky. Závěrem si každý vyrobil vonnou svíčku
z mezistěn.
Starší děti měly na programu velrybu. Dozvěděly se
o životě KOSATKY, PLEJTVÁKA, BELUH… Každý se
přesvědčil na vlastní zkušenost, kolik potravy
v kilogramech je třeba k jejich nasycení. Děti tedy sbíraly
potravu pro velryby, pozorovaly působení teplého
a studeného proudu, určovaly délku velryb a zkoušely
také jejich pohyby.

Po vzdělávacích programech následovala prohlídka
celé expozice. Děti si zkusily činnost a tep svého srdce,
viděly zápis EKG, plnily létající balony vzduchem,
naplňovaly jednotlivé plavební komory pro plavbu lodí,
zkusily si jízdu v uzavřeném tobogánu, zdolávaly
horolezeckou
věž,
řídily
automobily,
posílaly
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BULLERBYNSKOU poštu, sledovaly pohyb na nakloněné
rovině, působení zemské přitažlivosti a odstředivé síly…
Mezi tím vším málem nestačily jíst, pít a odpočívat.
Vždyť všech exponátů a atrakcí je tu více jak 170. Čas
nám však neúprosně běžel a najednou tu byla 14:00 hod.
a čas rozloučení. Do Zborovic se tedy vrátil plný autobus
spících, unavených dětí, ale přesto spokojených
s množstvím nových zážitků.
-HAK-

akci včetně poroty a skvělého moderátora. Pochvala
patří všem, kteří se aktivně zapojili do soutěže.

Zprávy ze školy
Školou se nesl zvuk afrických bubnů
Koncem dubna přijela za dětmi ze školní družiny
taneční skupina TAMTAM Afrika. Akce se konala
v tělocvičně, kde si členové skupiny nachystali bohatý
taneční program. Nejdříve nás čekala beseda o Africe,
během níž jsme se dozvěděli mnoho zajímavých
informací o nelehkém životě lidí v Africe (konkrétně
v Kongu), jak lidé z Afriky žijí, jak probíhá vyučování, jak
oslavují svátky a další zajímavosti.

Marta Koplová, vychovatelka

Přáníčko pro maminku
Každou druhou květnovou neděli slaví svůj svátek
maminky, Den matek. Děti ve ŠD vyráběly 3D přáníčka,
kterými chtějí svým maminkám poděkovat za jejich lásku
a péči. Doufáme, že jsme udělali radost všem maminkám.

Po besedě jeden ze členů skupiny TAMTAM začal
s výukou afrických tanců a písní v doprovodu bubnů. Děti
zpívaly, tančily, dokonce proběhly i taneční battly.
Nakonec měli všichni možnost zabubnovat si na africké
bubny.
Marta Koplová, vychovatelka
Marta Koplová, vychovatelka

Hledáme talenty školní družiny
V březnu proběhla celodružinová soutěž „Hledáme
talenty školní družiny“. Děti předvedly svým kamarádům,
co umí, v čem vynikají. Mohli jsme vidět hru na hudební
nástroje, zápas v judu, ukázku tance, vystoupení
mažoretky. Všichni odvážlivci předvedli úžasné výkony
a porota měla těžký úkol vyhodnotit ty nejlepší. Diplom
a drobnou odměnu si zasloužili všichni, kdo se podíleli na

Besedy nad knihou
V druhé polovině školního roku pokračovala ŠD
v návštěvách místní knihovny. Paní Harásková si pro nás
připravila zajímavé programy, dozvěděli jsme se spoustu
nových informací. Zahráli jsme si na detektivy, četli
příběhy o zvířátkách, nahlédli jsme do dětských
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encyklopedií. Školní družina se také aktivně podílela na
výzdobě místní knihovny.

U zubare, E. Klenovska

Marta Koplová, vychovatelka
Cyklus návštěv byl v dubnu ukončen celodružinovou
akcí „Toulky po Zborovicích“. Nejprve jsme se vypravili ke
studánce Hejtmance, kde nám paní Harásková
připomenula pověst o studánce. Poté jsme se vydali do
zámecké zahrady v areálu Domova pro osoby se
zdravotním postižením. Paní Burešová nás seznámila
s osudem rodiny Friessů, děti měly příležitost
prohlédnout si rodinnou hrobku.
Děkujeme paní Haráskové za ochotu věnovat se
dětem a za pečlivou přípravu programů pro děti.
Marta Koplová, vychovatelka

Úspěch ve výtvarné soutěži
Děti ze ŠD se průběžně po celý školní rok zapojují do
výtvarných soutěží. Podařilo se nám v celostátní výtvarné
soutěži na téma „Čeho se bojím, z čeho mám strach“
získat v kategorii 1. třída 2. místo a v kategorii 2. – 3.
třída čestné uznání.

Poznej a chraň
V měsíci březnu se zúčastnily dva týmy naší základní
školy ve Zborovicích ekologické soutěže Poznej a chraň
s tématem „Byliny – zvláště bylinky“. Soutěž je určena
pro všechny, kteří mají vztah k přírodě. Za šestou třídu
nastoupil tým zahrnující Ditu Novákovou, Libuši
Šimkovičovou a Emu Neckařovou. Sedmou třídu
reprezentoval tým ve složení Žofie Neckařová, Veronika
Kristová a Simona Pektorová. Oblastní kolo se konalo
v SVČ TyMy Holešov. Týmy soutěžily v poznávání bylin,
osmisměrce a testu. Tým Žofie Neckařové se po
náročném souboji umístil na krásném třetím místě
a tímto umístěním si holky zajistily postup do krajského
kola.

Cesta do sklepa, E. Simkovicova

Kamila Obdržálková
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Bylinkářské královny
Krajské kolo ekologické soutěže Poznej a chraň se
uskutečnilo v pátek 26. 4. 2019 na ZŠ Mostní ve Zlíně.
Podmínkou účasti v krajském kole bylo vytvoření
vstupního úkolu – herbáře s šesti bylinkami. V tomto kole
se zúčastili souboje opravdu ti nejlepší bylinkáři ze
Zlínského kraje, tudíž konkurence byla opravdu velká.
Tým Žofky Neckařové pod názvem devětsilové změřil své
síly s ostatními žáky v testu, křížovce a poznávačce bylin.
A jak to všechno dopadlo? Holky skončily na krásném
třetím místě v kraji, za což jim patří velký obdiv. Takže,
holky, jen tak dále, ať Vás příroda stále baví!

spotřebičů, naučili se vhodně roztřídit odpad z dnešních
domácností. Strávili tak zábavné a naučné dopoledne.

Martina Kolářová

Májový koncert a Den otevřených dveří ZŠ
V úterý dne 14. května 2019 se na naší škole
odpoledne uskutečnil Den otevřených dveří spojený, jako
obvykle na jaře, s Májovým koncertem. Veřejnost si
mohla prohlédnout prostory školy, díla žáků, rovněž měla
možnost nahlédnout do sbírek školních kabinetů.
Výstava sbírek byla letos zaměřená na ukázku knižního
fondu školní knihovny a na ukázku sbírek kabinetu
přírodopis – chemie. I program Májového koncertu byl
bohatý. Vystoupily mladší a starší děti DPS Zborováček,
sólovým zpěvem roztleskala sál Sokolovny žákyně deváté
třídy Pavla Jakšová a pěvecké vystoupení žáků se střídalo
s jednotlivými vystoupeními žáků, kteří se letos umístili
v soutěžích.

Kamila Obdržálková

Recyklace hrou
Do naší školy v březnu zavítal výjezdní naučně
zábavný program „Recyklace hrou“. Tento program je
součástí programu Recyklohraní, do kterého je zapojena
i naše škola. Program funguje pod záštitou MŠMT České
republiky a jeho cílem je prohloubit znalosti žáků
v oblasti třídění a recyklace odpadů, umožnit jim osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení. Lektorský tým zábavnou
formou seznámil žáky všech tříd s tříděním a recyklací
odpadu i s procesem výroby dalších produktů s využitím
recyklovaného materiálu. Žáci se aktivně zapojovali do
zadaných úkolů, vyzkoušeli si samotnou recyklaci různých

Vhodně program doplnilo mažoretkové vystoupení
Libušky Šimkovičové, žákyně šesté třídy, která postoupila
na Mistrovství světa v tomto sportu, jež proběhne
v Praze. Dále zazněly tři skladby na elektronické klávesy
v podání Zuzany Konečné, žákyně osmé třídy. Zuzana
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Konečná letos postoupila do Celostátní soutěže ve hře na
elektronické klávesy. O rozveselení publika se zasloužili
žáci sedmé třídy s divadelním představením autorské
pohádky Anety Klučkové Pták Uhrančivák. Milým slovem
provázely toto májové vystoupení žákyně deváté třídy
Adéla Štolfová a Adéla Vránová. Věříme, že návštěvníci
odcházeli příjemně naladěni do dalších, trochu více
deštivých dní. A na vás, kteří jste se nemohli tohoto
vystoupení zúčastnit, se budeme těšit při dalších
programech žáků základní školy.
Václava Ryšánková

a především obrovský dík všem, kteří neváhali a koupí
kytičky i v letošním roce pomohli!

- pionýři -

Zprávy z Pionýra

Aktivity hasičů

Republikové finále Dětské porty

Sbor dobrovolných hasičů Zborovice

Ve dnech 17. – 18. května se v Kroměříži uskutečnilo
finále již 28. ročníku největší hudební soutěže pro děti
a mládež v oblasti folk a country. Finalisté postupovali
v letošním roce z celkem 12 oblastních kol, která se
konala po celé republice. K letošním finalistům patřili
také členové pionýrského oddílu Mláďata ze Zborovic.
Pro většinu „Mláďat“, kteří se letos postavili na pódium
finálové soutěže, to byla premiéra na velké soutěži.
A pod vedením Čendy ji zvládli velmi dobře, o čemž
svědčí i hodnocení poroty. Mláďata jsou držiteli
stříbrného ocenění Dětské porty pro letošní rok!

Velké poděkování všem rodičům, kteří nás podporují
a pomohli s dopravou malých hudebníků. Poděkování
také firmě Pilana Saw Bodies, která je již druhým rokem
partnerem finálového kola soutěže a poskytuje dárky pro
všechny zúčastněné finalisty.
- lk -

Český den proti rakovině 2019
Organizátorem sbírky ve Zborovicích byli pionýři.
V letošním roce bylo prodáno v naší obci celkem 450
kytiček, odeslaná částka na účet Ligy proti rakovině je 10
649 korun. Děkujeme obecnímu úřadu za podporu akce

Týden před velikonočními svátky náš sbor ve
spolupráci s obecním úřadem uskutečnil 6. ročník
Velikonočního turnaje ve stolním tenise na Sokolovně ve
Zborovicích, tohoto turnaje se zúčastnilo 26 závodníků,
včetně žen.
V měsíci dubnu jsme provedli sběr železného odpadu
v celé obci, pro mateřskou školu „Přednášku o požární
ochraně“ spojenou s ukázkami hasičské techniky.
Koncem dubna náš hasičský sbor zorganizoval tradiční
Stavění máje, poté hasičská mládež s vedoucími připravili
na hřišti TJ pro děti sportovní soutěže, za výkony byly
odměněny sladkostmi. Opékaly špekáčky, ve večerních
hodinách zapálily vatru s čarodějnicí.

Na začátku května se naši zástupci zúčastnili mše za
sv. Floriána ve Zborovicích, během měsíce družstvo
mladých hasičů zúčastnilo požární soutěže ve
Zdislavicích.
Na začátku června jsme provedli Kácení máje, pro děti
zorganizovali sportovní odpoledne na hřišti TJ. V tomto
měsíci se náš hasičský sbor zúčastní slavnosti Božího těla
ve Zborovicích.
V těchto měsících se soutěžní družstva mužů, žen,
starších pánů a mladých hasičů zúčastní soutěží
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v požárním sportu pořádané v okrscích ZdounkyZborovice a také v okrese.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V minulém čísle zpravodaje, jsme Vás informovali
o plánech: sběru železa, pořádání hasičské soutěže,
účasti na mši svaté a čištění hasičské nádrže. Sběr železa
i soutěž „ O Pohár starosty obce“ proběhly. Soutěže se
zúčastnilo méně družstev, než jsme zvyklí. Bohužel letos
na tento termín vyšlo více soutěží v požárním sportu.
Během soutěže se s námi rozloučil bývalý starosta
našeho sboru a oficiálně předal frčky svému nástupci.

Mše svaté věnované sv. Floriánovi, patronu všech
hasičů, jsme se zúčastnili a věříme v jeho ochranu po celý
rok. K čištění hasičské nádrže letos nedošlo, jelikož po
loňském suchu, zatím do nádrže nepřitéká žádná voda
a v případě požáru, by vypuštěná voda chyběla. Situaci
nezlepšily ani květnové deště, po kterých zůstala
studánka na Pohoršově vyschlá. Místo nádrže jsme
vyčistili koryto potoka od areálu TJ směrem
k „Železňáku“, které již bylo velmi zanesené (a po
několika metrech vyschlé).

Dne 23. 6. se budeme podílet na slavnosti Božího těla.
V měsících červen, červenec a srpen se zúčastníme
především soutěží pořádaných v našem okolí.

V neděli 18. srpna 2019 se v Medlově konají hody.
Jako vždy započnou již v sobotu večer Hodovou zábavou
v areálu TJ Medlov. K tanci i poslechu bude hrát skupina
Akredys. Občerstvení bude zajištěno. V neděli ráno
proběhne tradiční slavnostní mše svatá u zdejší kaple.
Hodové dopoledne bude pokračovat v areálu TJ Medlov
se Zdounečankou. Doufáme v přízeň počasí a srdečně
Vás na obě akce hodového víkendu zveme.
Pavel Machourek, starosta sboru

Současné dění v Domově
V Domově se pravidelně snažíme vytvořit uživatelům
co nejpestřejší nabídku možností využití volného času
a tak se můžeme společně podívat, jaký program pro ně
vytváříme. Naši uživatelé mají velmi rádi tradice a vše, co
je s nimi spojené. Od svátků jara až po vánoční svátky.
Vždy se snažíme o zachování sociálních dovedností
spojených s nejrůznějšími svátky. Před nedávnem byly
Velikonoce a společně s uživateli jsme zdobili kraslice,
vyráběli nejrůznější ozdoby, kterými jsme vyzdobili
oddělení. Na Velikonoční pondělí někteří uživatelé chodili
i s pomlázkou. Po velikonočních svátcích nám nastalo
májové období a jak už je naším každoročním zvykem ve
spolupráci s hasičským sborem Zborovice, společnými
silami jsme v prostorách areálu postavili májku. Stavění
máje se klientům líbí, ale co mají ještě raději, je její
pokácení. Kácení máje je pravidelnou akcí, v průběhu
které klientům připravíme několik nejrůznějších soutěží
s odměnami a celé dopoledne se nese v duchu dobré
nálady. Program provází poslech hudby, tanec, opékání
špekáčků a další občerstvení.
Uživatelé, kteří mají zájem, jezdí na každoroční
zahrádkářskou prodejní výstavu Zahrada ve Věžkách, na
jarmark Sociálních služeb města Kroměříže na Velkém
náměstí v Kroměříži, účastní se akcí ZŠ Zborovice, jako
byla např. Den otevřených dveří ZŠ a Májový koncert na
Sokolovně atd. Na jarmarku SSLKM jsou pravidelně
prodávány výrobky z našich tréninkových terapeutických
dílen. Pro uživatele, kteří mají rádi hudební představení,
pořádáme vystoupení kapely Slunečnice z Brna, kdy nás
skupina navštíví přímo v našem domově a představení se
koná buď ve venkovních prostorách, anebo na oddělení.
Záleží vždy na počasí. V létě plánujeme výlet s uživateli
např. na Velehrad a ke kapličce Bolestné Panny Marie
v Nětčicích, ale také se uživatelé těší na zborovské hody.
Monika Raclavská
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Zájezd – České Středohoří
KČT, odbor Zborovice uskutečnil 8. 5. – 11. 5. 2019
zájezd do Českého středohoří.
Romantickou krajinu Českého středohoří obdivovalo
44 účastníků turistického zájezdu po celé čtyři dny.
Velkým lákadlem prvního dne našeho putování byla hora
Říp (456 m) s románskou rotundou na vrcholu. Ti
zdatnější a rychlejší turisté zastihli v rotundě závěr mše
pravoslavné církve a mohli si vyfotit její hodnostáře ve
svátečním zlatavém rouchu. Všichni společně jsme však
byli okouzleni krásnými výhledy z vrcholových vyhlídek
Řípu – Mělnické, Pražské a Roudnické na České
středohoří či hluboké lesy Kokořínska. Díky státnímu
svátku byl vrchol čedičové hory obsypán turisty, proto
i zakoupené občerstvení bylo odměnou za trpělivost
v dlouhých frontách. Po návratu k autobusu jsme
pokračovali do Velemína – Opárno, kde jsme v penzionu
Oráč „rozvinuli svoji hlavní základnu“. Po společné večeři
nám naše obětavá vedoucí zájezdu Liduška znovu
osvěžila program na další dny turistických výšlapů a po
dobrých radách domorodců (vedoucí penzionu) došlo
k malým „kosmetickým“ úpravám tras. Dobré rady se
týkaly nástupů na trasy, což se ukázalo jako velmi
užitečné. Nemusím připomínat, že nechodíme na těchto
turistických výšlapech všichni pohromadě. Výkonnost
a různé zdravotní indispozice nás rozdělují do několika
podskupinek, proto nelze popsat přesně, co všechno
jsme zdolali a viděli. Každý si odnáší své zážitky a pocity
uspokojení ze zdolání vrcholů. Ale královnu Českého
středohoří Milešovku (837 m), nepřehlédnutelný Lovoš
(570 m), Oparenské údolí, Boreč, zříceniny hradů, stezku
podél Labe, Lovosice, absolvovala většina turistů.

Úspěšnost zájezdu bývá závislá i na počasí. A to nám
tentokrát přálo. A k dobré pohodě a pěkným zážitkům
přispěl i poslední páteční večer, kdy jsme si mohli
s oblíbeným pěveckým duem „Jarmila a Karel“ zazpívat,

a to nejen sobě, ale i našim hokejistům na MS. Sobotní
návrat vedl přes Terezín a Litoměřice, kde byly
naplánovány individuální prohlídky obou měst.
V Litoměřicích jsme trochu zmokli, ale to nám nevzalo nic
z dobré nálady a spokojenosti z výletu.
Za všechny účastníky zájezdu vyjadřuji ještě jednou
velké poděkování za organizaci a obětavost paní Lidušce
Burešové. A už se těšíme na další společné výšlapy.
Božena Hrabalová

Zahrádkáři v zimních měsících
V zimních měsících opustili zahrádkáři své zahrádky,
přídomní zahrádky a pole. Ovocnáři využívali vhodných
podmínek k ošetření ovocných stromů formou průklestů
větví, případně vykácení některých starších či méně
plodných ovocných stromků či stromů.
V měsíci březnu mnozí zahrádkáři seli semena zelenin
do skleníků či truhlíků, umísťovaných i za okny
v místnostech svých domovů. Zajistili jsme ve schůzové
místnosti a přilehlé kuchyňce úklid po malování, přesuny
nábytku, stěhování, umývání podlah, oken, praní záclon.
V kuchyňce došlo ke kompletní změně interiéru, úpravě
přívodu vody a odpadu. Veškeré práce mimo malování
byly zajištěny svépomocí členy organizace a výboru, jakož
i částí občanů naší obce. Poděkování patří zvláště
mladším členům organizace, kteří práce zorganizovali,
prováděli a zdárně uzavřeli.
V těchto upravených prostorách, které jsme
upravovali 27. až 30. 3. 2019, jsme schůzovali, proběhla
výroční členská schůze dne 31. 3. 2019. Byly projednány
zpracované zprávy organizace v příštích letech a to do r.
2024. V přijatém usnesení a plánu činnosti na r. 2019
jsme se zaměřili v hospodářské činnosti na zajišťování
a rozšiřování služeb pro své členy i občany, zejména
moštování a případně i vaření povidel.
Byla přijata opatření k nakládání a zajištění uložení
osobních údajů každého člena základní organizace ČZS
Zborovice, opatření k zajištění ekonomických opatření
a opatření v hlavní činnosti organizace tj. organizování
přednášek, práce s mládeží a získávání a předávání
nových technologií v pěstování zeleniny a v ovocnářství
širší veřejnosti.
Koncem března hostila společenská místnost
zahrádkářů a vnější prostory pozvané pracovníky
z podniku Pilana Zborovice a Plastika Kroměříž, kteří tato
setkávání pořádají pravidelně již několik let ve
Zborovicích.
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Většina z nás očekávala, jak se zachovají „zmrzlí muži“
s možností následně vysazovat přísady zelenin do volné
přírody, na zahrádky, přídomní zahrádky či pole. Letos po
12. květnu se počasí z hlediska teplot značně ochladilo
s doprovodem deště či dešťových přeháněk, za které
jsme určitě děkovali.
Protože zahrádkářům naší organizace se ztenčila
zásoba dřeva, byla dne 11. 5. 2019 zorganizována
brigáda s cílem získání dřeva na pálení. Byly ořezány
nalomené a zlomené větve z rozrostlé olše, (vrba), která
svými větvemi přesahuje přes plot pozemku u moštárny.
Výbor děkuje členům organizace a panu Radkovi
Havlíkovi za tuto práci včetně pořezání větví na vysušení
a pálení a uložení pod střechu přístavku u moštárny.
Josef Šmíd předseda ZO

Zpráva šachového oddílu
Štěpánský turnaj v bleskové hře
Očekávaný 26. prosinec je ve znamení bleskového
turnaje našeho oddílu. Nebylo tomu jinak i na konci roku
2018, kdy jsme se sešli v útulné hospůdce „Na Hřišti“,
abychom zavzpomínali na naše šachové kamarády,
přátele a učitele, kteří již nejsou mezi námi. Letošní
ročník měl hned několik překvapení, v prvé řadě to byla
účast Romana Sase, který snad po 20 letech přijel, aby si
„odpočinul“ po vánočních svátcích. Dále pak samotný
průběh turnaje. K šachovnicím zasedlo 14 borců v 13
kolovém klání, nejen z našeho oddílu, ale i kluci
z Holešova a Kroměříže, kteří za nás hostují jak v Ačku tak
i Bčku. Po pěti kolech se vytvořila skupina, ve které však
chyběli dva horcí favorité na stupně vítězů a to Petr
Krejčí a Míra Nezdařil. Se ziskem pouhého půl bodu se
„krčili“ na chvostu tabulky. Naopak výborně to měli
rozehrané Mojmír Prachař, Roman Sas, Karel Štencel,
Radek Zajíček a Milan Vymětal. Poslední dva jmenovaní
šachisté z Holešova nestačili v další fázi tempu turnaje
a začali postupně ztrácet body. Po 9. kole bylo jasné, že
o palmu vítězství budou bojovat Mojmír Prachař, Roman
Sas a Karel Štencel . Předposlední kolo a všichni tři měli
ztrátu pouhých 1, 5 bodu. Rozhodlo tedy poslední 13.
kolo, kdy Roman porazil Karla Štencla. Při shodě bodů
rozhodl o vítězství našeho kapitána vzájemný zápas
s Romanem Sasem z prvního kola.
Konečné pořadí turnaje.
1. Prachař Mojmír 11, 5 b.
2. Sas Roman
11, 5 b.
3. Štencel Karel 10, 5 b

Z leva Karel Štencel, Mojmír Prachař a Roman Sas.
Ceny předává Jaromír Kucián, předseda oddílu.

4. Zajíček Radek 9 bodů 5. Vymětal Milan 8, 5 bodu 6.
Krejčí Petr 7, 5 bodu, 7. Nezdařil Miroslav 7 bodů,
Prachař David 6 bodů, 9. Nezdařil Vlastimil 5 bodů, 10.
Mojžíšek Jiří 4, 5 bodu, 11. Indrák Jiří 4 body, 12. Nezdařil
Radomír 4 body, 13. Kucián Jaromír 1, 5 bodu a 14.
Kucián Martin 0, 5 bodu.
Je třeba poděkovat všem sponzorům, kteří na turnaj
zajistili pěkné věcné ceny, vzorné a příjemné obsluze
restaurace a v neposlední řadě i kapitánu A mužstva
Mojmírovi Prachařovi za skvělou organizaci celého
turnaje včetně občerstvení v podobě lahůdkových
klobásek. Na závěr jsme si popřáli mnoho zdaru v roce
2019 nejen za šachovnicí, ale i v osobním a pracovním
životě. Již dnes se těšíme na další ročník.

Regionální přebor Kroměříž
Jelikož se do soutěže přihlásilo pouze 11 mužstev,
měli jsme první kolo volno. Ve druhém jsme jasně
přehráli v domácím prostředí Lutopecny/Měrůtky
v poměru 6 : 2. Ve třetím kole jsme zajížděli k jednomu
z favoritů RP a to do Pravčic kde jsme trochu smolně
prohráli 5 : 3. Prohra ve třetím kole jako by nastartovala
celý tým a ve čtvrtém zápase jsme smetli Litenčice 7, 5 :
0, 5. V pátém kole jsme doslova šokovali celou šachovou
obec v regionálním přeboru, když jsme vyhráli v Sulimově
s Ačkem 6 : 2. Následovala další vysoká výhra doma
s Rusavou a to 6, 5 : 1, 5. Každý tým má slabou chvilku,
a když jsme prohrávali v Morkovicích 3 : 0, zdála se být
prohra neodvratná. Ale tady se opět projevilo, jaká jsme
letos byla skvělá parta a zbytek mužstva po velkém boji
zachránil zápas 4 : 4. Osmé kolo a opět pěkná nadílka pro
soupeře ŠK Holešov C 6 : 2 a aby se to nepletlo, stejný
příděl od nás schytalo v Holešově EMkaD „ B.
Předposlední kolo a doma Bystřice pod Hostýnem A,
nepříjemný soupeř. Po taktickém boji jsme vyhráli 4, 5 :
3, 5. Na závěr jsme zakončili spanilou jízdu v této sezoně
výhrou 5, 5 : 2, 5 v Sulimově s jejich Bčkem. Obsadili
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jsme v konečném pořadí druhou příčku. Historický
úspěch. Sestava mužstva Miroslav Nezdařil, Honza
Polišenský, Karel Štencel, David Prachař, Jiří Indrák, Jiří
Mojžíšek, Roman Šebestík, Vlastimil Nezdařil, Josef
Plachý a Radomír Nezdařil.

V Holešove vyhrálo Bčko vysoko 6 - 2

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

Body
27
25
25
15
14
13
13
11
10
4
1

Krajská soutěž – západ
Soutěž jsme začali velmi dobře, kdy jsme porazili
Postoupky B 5, 5. 2, 5. V druhém zápase jsme snadno
porazili oslabený Vlčnov B vysoko 6, 5 : 1, 5. Následovala
prohra v Dolním Němčí, které postavilo na první
šachovnici GM Vojtu Pláta a to asi rozhodlo 5 : 3. Remis
v Holešově s ŠK Holešov B 4 : 4. V derby se Slávií se tak
trochu počítalo s prohrou 5 : 3. Důležitá výhra v boji
o záchranu v Holešově s SK EMKaD v těsném poměru 4,
5 : 3, 5. V sedmém kole k nám přijeli Kunovice, které tak
nějak pouští druhou ligu a k nám se jejich Bčko přijelo
zachraňovat – jak jinak. První šachovnice IM Kaňovský.
Zase smůla a těsná prohra 4, 5 : 3, 5. V osmém kole jasná
porážka v Boršicích, kdy nám staří pardálové ukázali, že
do starého železa rozhodně nepatří a starost o udržení
v soutěži. Deset bodů nemuselo stačit. V domácím

prostředí jsme v 9 kole vybojovali cennou remis se
silným Starým Městem E. V předposledním kole jsme jeli
do Napajedel. Odtud jsme si mohli odvést jistotu dalších
bojů v sezoně 2019/2020. Nakonec v Napajedlech
„vydřená remis“. Před posledním kolem, po zhlédnutí
výsledků v KSZ a KSV, jsme věděli, že i příští rok bude tato
soutěž s naší účastí. Poslední zápas doma s Bojkovicemi
a jakoby bohyně Cassia na nás zanevřela a smolná remis.
Celkové osmé místo v soutěži. Oproti minulému ročníku
jsme si pohoršili o dva body a jedno místo v tabulce.
Sestava mužstva: Roman Sas, Mojmír Prachař, Libor
Daněk, Petr Krejčí, Radek Zajíček, Vincenc Žalčík,
Miroslav Nezdařil, David Prachař, Vlastimil Nezdařil,
Radomír Nezdařil, Jiří Mojžíšek a Jiří Indrák.
Pořadí Družstvo
Body
1.
Slavia Kroměříž D
33
2.
ŠK Dolní Němčí A
24
3.
SK Boršice B
22
4.
ŠO Kunovice B
17
5.
ŠK Staré Město E
17
6.
TJ Fatra-Slavia Napajedla A
15
7.
TJ Vlčnov B
14
8.
ŠO TJ Zborovice A
13
9.
ŠK Holešov B
12
10.
TJ Bojkovice A
11
11.
SK EMKaD Holešov A
6
12.
Sokol Postoupky B
4

Co nás do zahájení nové sezony ještě čeká
15. června 2019 oblíbená Chaloupka Open v Roštíně.
V září pak Zlínský přebor v bleskové hře družstev
v Boršicích. Nová sezona 2019/2020 bude zahájena
v druhé polovině měsíce října tohoto roku.
Miroslav Nezdařil

18. duben 1945 na zámku v Hošticích
Komtesa Elizabeth Dubská – Eicklerová vzpomíná.
Hlavní osoby těchto událostí už pomalu upadají ve
víru času v zapomnění. Nebude na škodu, když si je
připomeneme ve zkráceném vyprávění.
Vstupme do příběhu partyzánského oddílu Olga, ve
kterém figurují partyzáni třetí čety, pod velením Josefa
Matouška, hrabě Dubský a tři hlavní postavy tohoto
válečného děje. Komtesa Elizabeth Dubská, dcera
hraběte Dubského, generálmajor Müller, velitel 16.
pancéřové divize, dr. Koblischek, okresní hejtman
v Kroměříži.
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Příběh začíná ve večerních hodinách ze 17. na 18.
dubna r. 1945 na zámku v Hošticích. V tento čas se ozývá
bouchání na dveře a hrabě Dubský rozespalý a vyděšený
se dívá z okna. Telefonní spojení je zrušeno. Kolem
zámku se pohybuje třicet dva partyzánů Matouškovy
čety. Na rozkaz velitele Matouška jsou partyzáni vpuštěni
do zámku. Snědli a vypili, co kde našli. Po výslechu
obyvatel se uložili ke spánku.

Nastoupená jednotka part. oddílu Olga před Tománkovou
hájenkou při čtení pochvaly od velitele II. Ukrajinského frontu
maršála Malinovského. Druhá zprava je Anička z Hoštického
zámku.

Ráno 18. dubna 1945 v 8 hodin do parku vjíždí tři
velká vojenská vozidla s nic netušícími vojáky 16.
pancéřové divize pod velením generála Müllera, který byl
přítel hraběte Dubského. Dnešní návštěva se generálovi
však stala osudnou. Hluk aut probudil partyzány. Rychle
se ukryli a nechali všechny Němce i s generálem vstoupit
do zámku a hned je zajali. Němci byli tak překvapeni, že
se nezmohli na žádný odpor. Osm důstojníků 16.
pancéřové divize bylo ve sklepení zastřeleno
a generálmajora si partyzáni ponechali s tím, že bude
předán živý do štábu maršála Malinovského, který byl
neprodleně informován o činu partyzánů.

První zleva v klobouku je spojka štábu Šerif, v čepici velitel
oddílu Hofek, pobočnice Olga, ruský partyzán Nikolaj Orlov.

Generálmajor Müller, držitel válečného železného
kříže s dubovou ratolestí a mnoho jiných vyznamenání za
jeho tažení územím Sovětské svazu zdobilo jeho hruď. Ke
konci války ustupoval se zbytky 16. a 17. divize na
Moravu. Nebyl zde poprvé. V březnu 1939 se podílel na
obsazování Československa a krátce byl velitelem
německé posádky v Kroměříži. Generálmajor Müller jako
nadcházející obránce Brna se znalostí operačních plánů
mohl být pro maršála Malinovského cenným
informátorem. A tak podle rozkazu velitele brigády kpt.
Murzina, byl předán rozkaz veliteli oddílu Olga –
Houfkovi, dopravit Müllera Malinovskému. Všechno se
zdálo být v pořádku. Za doprovodu Matouškovy čety byl
generál major v časném ránu dne 29. dubna na Bunči.
Jenže akce se nezdařila. Došlo na letovisku Bunč
k prudkému boji, kde partyzáni zastřelili 18 Němců. Dva
postřelení se zachránili útěkem do Zdounek a podali
hlášení. Skupina odchází hledat úkryt ke Královu stolu.
Mění ještě několikrát místo úkrytu a nakonec je generál
dopraven na Velehrad 1. května 1945 a předán zástupci
druhého ukrajinského frontu maršála Malinovského.
Proč jel generál na zámek do Hoštic? Byl zde v r. 1939
před vypuknutím války jako přítel rodiny Dubských a 18.
dubna 1945 se vracel z fronty a při přesunu na jiné pozice
k Brnu, navrhl svým důstojníkům, aby se zastavili na
našem zámku na něco k snědku, trochu vína a na kus řeči
s mými rodiči, říká Elizabeth. Neměl tušení, co ho na
zámku čeká. Se zajatým generálem nezacházeli špatně.
Přežil konec války a po návratu do Hamburku udržoval
kontakt s rodinou Dubských až do své smrti.
Pro úplnost příběhu vstupují do vyprávění 18. dubna
1945 další dvě osoby. Kroměřížský hejtman Koblischek
a komtesa Elizabeth Dubská, vdova po Eichlerovi, dcera
hraběte Dubského, majitele hoštického zámku, místo kde
se příběh odehrál.
Komtesa vypráví: „Na přání mého otce, jsem v té
době pobývala v Kroměříži, abych získala znalosti
o hospodářství. Pracovala jsem u hejtmana Koblischka,
byl to náš přítel. Blížila se fronta, ohlašující výbuchy ke
mně doléhaly a naháněly mně strach. Poznala jsem, že
musím opustit svůj krásný pokoj v arcibiskupském
zámku. Sbalila jsem si pár věcí a šaty, s tím že se vydám
ráno na kole domů k rodičům na zámek v Hošticích.
Chtěla jsem se rozloučit s hejtmanem Koblischkem. On
ale musel dle instrukcí, které měl dodržovat, mému
odjezdu zabránit. Snažila jsem se tvářit co nejnápadněji,
aby to nevypadalo, že utíkám domů. Zastavila jsem se
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u něho v kanceláři, abych se rozloučila. Byl laskavý jako
vždycky a slíbil, že na mou návštěvu nezapomene. Nabídl
se, že odveze moje kufry na zámek, má prý cestu do
sousední vesnice. Vysvětlila jsem mu, kde kufry najde.“
Dcera hraběte Elizabeth Dubská – Eichlerová, byla
úřednicí na okresním úřadě v Kroměříži a jako členka
NSDAP se znala s okresním hejtmanem Kroměříže
Koblischkem. Její život ve 22 letech byl dost pestrý. Její
první muž padl na německé frontě, druhý byl zapleten do
atentátu na Hitlera v r. 1944 a poslední snoubenec byl
nezvěstný.
„Cesta domů na kole byla celkem příjemná rušená
duněním děl. U vjezdu do našeho parku jsem viděla tři
vojenská vozidla. Za oknem mi náš řidič s prstem na
ústech ukazuje, abych byla tiše. S hlavou plnou otázek
otvírám dveře a v té chvíli jsem obklíčena více jak deseti
muži divoce oblečenými. Bylo mi jasné, že náš zámek
obsadili partyzáni.“ S tak se Elizabeth ocitla v zajetí
partyzánů a byla vyslýchána dvě a půl hodiny. „Velitel
partyzánů se jmenoval Matoušek. V životě jsem nikomu
neublížila, měla jsem čisté svědomí. Moje ruce byly
svázány za židlí tlustým provazem. Jeden na mě křičel,
máš nějaký obrázky Hitlera, ty svině? Ano mám, stovky.
Píšu spousty dopisů a on je na každé známce. Přichází
Matoušek a říká Rusovi, že mě bude hlídat a poslali ho
pryč. Řekl mi, teď jste v bezpečí a lituji toho, co se stalo,
a zavedl mě za rodiči. Padli jsme si do náruče. Slovy se
nedají vyjádřit pocity, bolest, hrůza a strach.“ Další
osobou našeho vyprávění je dr. Koblischek, hejtman
Kroměříže.
„18. dubna 1945 blíží se sedmnáctá hodina, otevírá se
zámecká brána, do parku vjíždí hejtman se šoférem
a mými kufry. Při pohledu na zaparkovaná vojenská
vozidla se zaradoval, jak bude popíjet s příslušníky
wehrmachtu. Místo toho byl nejkrutším způsobem zajat
a doveden do našeho salónu. Hrdina Koblischek jde
s partyzánem ke stolu, ruce má nad hlavou vztyčeny. Na
jedné starostenské schůzi nás celou hodinu poučoval, co
se má všecko státi a co mají starostové učinit, kdyby se
v některé obci objevili partyzáni. Na konci řeči pravil,
abyste páni starostové nevykládali, že se okresní hejtman
bojí partyzánů. To je vyloučeno. Najednou jde s rukama
nad hlavou, ani nehlesl, ač měl revolver v kapse.“ Do
stejné místnosti s Koblischkem posadili a přivázali
komtesu Elizabeth. Tak byla svědkem brutálního výslechu
dr. Koblischka. „Mě obvinili, že jsem jeho milenka,
protože mi sem přinesl kufry. Byl to jeden z nejhorších

okamžiků, které jsem kdy prožila, po léta mě tento
zážitek pronásledoval a budil. Rus dostal rozkaz odvést
Koblischka. Hejtman slibuje pro české občany vagóny
cukru, hory doly, jen aby byl propuštěn. Sám prý
partyzány hledal a chtěl s nimi navázat kontakt, avšak
zatím se mu to nepodařilo. Lhal, s partyzány se sešel, ale
posílal je na popraviště. Matoušek navrhuje Olze, že bych
se k nim měla připojit jako partyzánka, znám německy
a mohla bych být užitečná. Kolem deváté večer partyzáni
berou velká německá auta a v generálově autě sedí
Müller a dr. Koblischek.“ Matoušek, velitel 3. čety
nechává Koblischka oběsit na Újezdsku. Jiná verze říká,
že byl ubodán na Milovicku v lese u stromu a ještě
zastřelen. Dodnes je místo po kulce označeno na stromě
křížkem.
Generál Müller válku přežil, vrátil se domů po
jedenácti letech a navázal s rodinou Dubských přerušené
přátelství těmito událostmi.

Komtesa Dubská vzpomíná: „Už 2. května v 5 hod mě
poslali pracovat na moje vlastní pole. Z našeho zámku se
stala vojenská nemocnice. Leželi tu vojáci nakažení
tyfem. Po dobu šestnácti měsíců jsem pracovala na
polích.“ Zemřela v Londýně 22. 1. 2003 ve věku 81 let.
Miroslav Regent
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Vzpomínka
Dne 16. 4. 2019 jsme se ve sboru Církve
československé husitské rozloučili s paní Mgr. Olgou
Medkovou, která zemřela 10. 4. 2019 ve věku 90 let.
Smuteční obřad za účasti spoluobčanů a kněží brněnské
diecéze vedl brněnský biskup ThDr. Dovala, za farnost
promluvil Mgr. Ryšánek. Paní Olga Medková se narodila
18. 11. 1928 v Hranicích na Moravě v rodině ruského
legionáře. Dětství prožila s rodiči a sestrou v Drahotuších,
zde také vychodila základní školu. Vystudovala
gymnázium v Hranicích a po maturitě odešla do Prahy na
Husitskou teologickou fakultu, kterou úspěšně ukončila
v r. 1952 a byla vysvěcena na kněze. Při vysokoškolském
studiu poznala svého budoucího manžela, pozdějšího
brněnského biskupa ThDr. Rudolfa Medka, za kterého se
provdala. Byli spolu do roku 2015, kdy jí manžel zemřel.
Působila jako farářka v náboženských obcích Vsetín,
Prostějov, Kroměříž, Morkovice a od r. 1961 Zborovice.
Starala se vzorně o faru, zahradu až do vysokého věku.
Velmi milovala svou rodinu: dceru, vnoučata
a pravnoučata a nade vše milovala církev. Paní duchovní
Medková byla milá, tichá, skromná, ke každému
přátelská a takovou si ji budeme pamatovat.
Anežka Machourková

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

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

Červenec
Machourková A.
Drábek M.
Zehnulová E.
Němcová A.
Sochora A.

Srpen
Šumberová L.
Blablová M.
Spáčilová D.
Surynková H.
Vargová I.
Polášek A.
Tesaříková L.
Šigutová S.
Přívara M.

Upozornění občanům

Září

Žádáme občany obou našich obcí, aby do WC
nevhazovali vlhčené ubrousky a přířezy z netkané textilie.
V kanalizaci se tyto nerozpustí a způsobují vážné
problémy na technologii ČOV – dochází k poruchám
kalových čerpadel. Výměna čerpadla probíhá v hloubce
5 m, je fyzicky velmi náročná a opravy čerpadel jsou
finančně nákladné. Děkujeme za pochopení.

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

Dolečková Vlasta, Zborovice – 93 let
Bubeníček Zdeněk, Zborovice
Král Miroslav, Zborovice
Nezdařilová Marie, Zborovice
Foltýnová Jarmila, Zborovice
Barnet Jaromír, Zborovice
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
Červen
So 22. 6. TJ – Fotbalový turnaj dětských přípravek
So 22. 6. KČT – Slezská Harfa
Pá 28. 6. Hurá na prázdniny

Červenec
So 27. 7. Zborovický bagr – 4. ročník

Srpen
So 10. 8. SDH Zborovice – Noční soutěž
So 17. 8. TJ Medlov – Hod kladivem a pití piva na čas
So 17. 8. SDH Medlov – Hodová zábava Akredys
Ne 18. 8. SDH Medlov – Hodový koncert Zdounečanka
Pá 23. 8. Fotbalové utkání Hasiči – Myslivci
Pá 23. 8. SDH Zborovice – Hodová zábava GregorBend
So 24. 8. Zábava na hřišti – Kasanova
Ne 25. 8. Hodový koncert – Skoroňáci
So 31. 8. SDH Zborovice – Noční soutěž MH
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Září
So 7. 9. KČT – Chřiby – Koryčanská pouť
So 14. – 15. 9. MS – Memoriál Jiřího Bodejčka
Změna termínů vyhrazena

Víte to… ?
Biologický odpad je rozložitelný odpad, který patří do
domácích kompostérů, velkých obecních kontejnerů
s nápisem BIO, hnědých speciálních popelnic nebo
moderních papírových rozložitelných pytlů. A co do
těchto obalů patří?
 zbytky ovoce a zeleniny, staré pečivo
 kávová sedlina, čajové sáčky, skořápky z vajíček
 lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 zvadlé květiny, zemina z květináčů, posekaná tráva,
dřevní štěpka, plevel, dřevní štěpka, podestýlka a trus
býložravých zvířat, piliny, popel ze dřeva
 peří, chlupy, vlasy
 jedlý olej v malém množství nasáknutý do ubrousků
V uplynulém období bylo rozděleno mezi vlastníky
nemovitostí ve Zborovicích a Medlově 300 kompostérů.
Využíváme je dostatečně? Ve velkoobjemových
kontejnerech nacházíme věci, které tam opravdu nemají
co dělat (koberce, plasty, velké větve, železný šrot, atd.)
Nebylo by na čase se nad tímto zamyslet? I když podle
novely zákona o hospodaření s odpady je obec povinna
přistavovat velkoobjemové nádoby celoročně, záleží na
nás všech, co do nich házíme.
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