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Úvodník starosty
Vážené dámy a pánové, občané Zborovic a Medlova.
Dovolte mi Vás krátkým úvodníkem starosty přivítat při
čtení nového Zpravodaje.
V měsíci červnu se stala velmi nemilá událost, kterou
bylo zřícení rodinného domu na ulici Hlavní. Událost
postihla i sousední dům a rodinu s malými dětmi, která
v něm bydlí. Díky velké míře štěstí, profesionálnímu
přístupu jednotek HZS z Morkovic, Kroměříže a Zlína
a neméně odbornému zásahu jednotek ze Zborovic
a Zdounek, byly minimalizovány škody na zdraví
a majetku. Zastupitelstvo obce svým jednáním prokázalo
velkou lidskost, když na mimořádném veřejném zasedání
odsouhlasilo finanční dar postižené rodině, úhradu
nákladů
spojených
s provizorním
ubytováním
a vyhlášením veřejné sbírky pro zajištění nejnutnějších
nákladů. Pěkným a důstojným zakončením června byla
fotbalová soutěž mladší přípravky a fotbalové školičky za
účasti osmi mužstev, uspořádána TJ Pilana Zborovice.
V měsíci červenci a srpnu nás všechny potrápily
rozmary počasí, a to jak vysoké teploty, tak i silné a časté
bouřky, které kromě větru přinesly i vydatné srážky.
Jedna z bouří zapříčinila výpadek proudu, který postihl na
delší dobu několik částí obou obcí. Děkujeme tímto
dodavateli elektrické energie společnosti E.ON za
zprovoznění vedení a obnovu dodávek elektrické
energie.
Měsíc srpen byl klidnější částí letního období.
V Medlově a Zborovicích proběhly tradiční hody, které
byly zakončeny koncerty dechových hudeb Zdounečanka
a Skoroňáci.
Po stránce rozvoje obou obcí, byla v začátkem měsíce
června osazena zrenovovaná brána na hřbitov. Dále byla
zahájena rekonstrukce chodníku v Medlově a před
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základní a mateřskou školou. Bylo připraveno napojení
MŠ na kanalizaci. Pracuje se na projektu cyklostezky
Zborovice – Medlov. Probíhá jednání s majiteli pozemků
v areálu hasičské nádrže v Medlově, o prodeji těchto
pozemků pod nádrží, tak aby bylo možné v příštím roce
započít s její obnovou. Provedením kamerových zkoušek
kanalizace v ulici Za Nádražím, u ZŠ a MŠ, jsme získali
informace o jejím stavu. Autobusová točna v Medlově
byla osazena novým značením a připravuje se instalace
nových měřičů rychlosti v obou obcích. Jednáme
o přeložení vysokého napětí v lokalitě za hřištěm, které
umožní výstavbu rodinných domů. Dalším místem pro
rozvoj obce Zborovice, v souladu s územním plánem, je
lokalita za bytovkami. Společně se zastupitelstvem obce,
jsme se na IX. veřejném zasedání usnesli na postupné
záchraně kamenných křížů, které jsou v obou obcích.
Nejvíce postižený je v Medlově u hasičské zbrojnice,
a proto bude v průběhu letošního a příštího roku
odborně restaurován.
Chtěl bych poděkovat všem organizátorům akcí, za
jejich neutuchající nasazení, se kterým připravují akce
v obcích, popřát všem občanům příjemné prožití
nastávající části roku a těším se na osobní setkání.
Vítězslav Hanák, starosta obce

První školní den
První zářijové dny máme asi všichni spojené se
začátkem školního roku. Ten letošní jsme zahájili
v pondělí 2. září. Po slunečném a teplém létě jsme mohli
přivítat všechny žáky, pedagogy, správní zaměstnance
i rodiče se svými prvňáčky v naší novější a barevnější
škole. Chodby a schodiště se nám podařilo zútulnit
a projasnit barevnými polepy, které budou netradiční
pomůckou pro výuku matematiky, českého jazyka
a dalších předmětů. Podlahové polepy určitě ocení
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především naši nejmenší školáci a „Skákací panák
s angličtinou“ i velkoplošné „Člověče nezlob se“ jim
zpříjemní nejen přestávky, ale i výuku.

Nový „kabát“ dostaly všechny čtyři kmenové třídy na
druhém stupni. K modernímu nábytku postupně
přibydou nástěnky a závěsné systémy na výukové
materiály a výtvarné práce žáků. Dárek od zřizovatele
školy dostali všichni naši žáci. Nejmenší se mohli radovat
z knížky pro malé čtenáře a některých pracovních sešitů.
Ostatní žáky i jejich rodiče určitě potěšil pracovní sešit do
angličtiny s vloženým CD.
S písničkami našeho Zborováčku jsme společným
setkáním se spolužáky, kolegy, hosty a rodiči oslavili nový
podzimní začátek. I letos se náš malý kolektiv trošku
obměnil. Mezi námi jsme přivítali nové síly - jedna paní
učitelka bude vyučovat na prvním stupni a druhá starší
žáky německý jazyk a výtvarnou výchovu. Do týmu ve
školní jídelně přibyla také nová paní kuchařka.
Po úvodních slovech hostů dostali naši nejmladší žáčci
krásnou světle modrou šerpu od své třídní učitelky, která
je bude provádět první třídou.

I letos chystáme pro všechny také řadu akcí a školních
projektů. Čeká nás plavecký výcvik žáků II., III. a IV. třídy,
OK kolo, sběr starého papíru, recyklohraní, tradiční
Vánoční jarmark, Koncert u jesliček a spousta dalších
aktivit. Nezapomněli jsme ani na mimoškolní činnost.
Žáci můžou navštěvovat v odpoledních hodinách řadu
kroužků s různým zaměřením od zpěvu až po rybaření.
Nový školní rok bývá vždy plný očekávání, radostí
i starostí a také změn, proto bychom rádi popřáli našim
prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, žákům deváté třídy
šťastnou ruku při výběru střední školy nebo odborného
učiliště, pedagogům hodné žáky a všem ostatním
příjemné chvíle strávené mezi námi ve škole nebo na
školních akcích.
L. Dvořáková, zástupkyně ředitelky

Z Pionýra
Prázdniny jsou u konce a nový školní rok se opět ujal
vlády. Další oddílová činnost pokračuje a stejně jako
v letech minulých se každý čtvrtek od 15 hodin budeme
scházet na oddílových schůzkách.

Čekají nás i víkendové akce, zapojení do různých
soutěží a v letošním roce se naplno „rozjede“ i plnění
odznaků odborností pro zájemce z řad členů, kteří si
chtějí rozšířit a ověřit své znalosti a dovednosti z různých
oborů.

Již v září se koná první víkendový pobyt oddílu,
v termínu 20. – 22. září se rozjedeme do Hostýnských
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vrchů. Členové oddílu dostanou informace na oddílové
schůzce.
Již v podzimním období se koná několik oblastních
i republikových kol soutěží Pionýrského sedmikvítku.
Pomalu se vybírají fotografie do soutěže Clona, kde
v uplynulém ročníku čtyři členové oddílu dosáhli na
medaile
v rámci
republikového
hodnocení.
Blahopřejeme. Je již připraveno i několik výtvarných prací
a věříme, že další budou následovat. Stejně tak se
připravují práce do literární části soutěže. V listopadu se
zúčastníme oblastního kola – Folkového guláše, a pokud
uspějeme, čeká nás postup do republikového finále
(v loňském roce jsme v rámci republiky byli oceněni
stříbrnou příčkou).

mladších žáků a starších žáků. V těchto měsících se
družstva mužů, žen a mladých hasičů zúčastňovala
soutěží okolních sborů. Dne 5. října pořádáme tradiční
Branný závod mládeže v okolí chaty U Zajíčka ve
spolupráci s Mysliveckým spolkem Zborovice-Medlov. 27.
října zorganizujeme pro děti lampiónový průvod obcí.
V prosinci plánujeme tradiční mikulášskou nadílku.
Družstva mužů, žen a mladých hasičů se zúčastní soutěží
a branných závodů v okolních sborech.

Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov

Pokud se k nám chcete přidat, teď je nejlepší čas.
Prostě oslovte některého člena oddílu a spolu s ním
přijďte na oddílovou schůzku. Můžete se spolu s námi
bavit, hrát si, něčemu se naučit, ale také trošku přiložit
ruku k dílu. Rádi se s novými dětmi setkáme už v září.
L. Sakařová, vedoucí PS

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
V polovině června jsme se podíleli na organizaci
Božího těla ve Zborovicích. Poslední týden v červnu
hasičský sbor zajišťoval technickou pomoc, ukázky
hasičské techniky na akci pořádané obcí pro děti „Hurá
na prázdniny“ na hřišti. Na začátku srpna jsme
uskutečnili III. ročník Noční soutěže v požárním sportu
s velkou účastí soutěžních družstev mužů a žen z okolních
sborů. V pátek na Zborovické hody náš sbor zorganizoval
přátelské utkání v kopané hasiči-myslivci a poté zábavu
na Sokolském hřišti. K tanci a poslechu hrála skupina
„Gregor-band“. V neděli na hodovém koncertu jsme
zajišťovali posezení na zahradních lavicích. Poslední
sobotu v srpnu náš sbor pořádal IV. ročník Noční požární
soutěže mladých hasičů s účastí družstev přípravek,

Předposlední červnovou neděli (23. 6. 2019) jsme se
podíleli na organizaci slavnosti Božího těla. V letních
měsících červen, červenec a srpen jsme se účastnili
soutěží pořádaných v našem okolí. V neděli 18. srpna
2019 se v Medlově konaly hody. Jako vždy započaly již
v sobotu večer hodovou zábavou v areálu TJ Medlov.
K tanci i poslechu hrála skupina Akredys. Jedná se
o rokovou kapelu, která u nás hrála již třetím rokem.
Letos nám počasí přálo a zábava se vydařila, hrálo se do
ranních hodin. V neděli v 9 hodin ráno se uskutečnila
tradiční slavnostní mše svatá u zdejší kaple. Hodové
dopoledne pokračovalo v areálu TJ Medlov tradičním
koncertem dechové kapely Zdounečanka. Doufáme, že
všem hostům se víkendové akce líbily a touto formou
bychom rádi poděkovali sponzorům: obecnímu úřadu
Zborovice, firmám KVARCITSTAV s.r.o. a BAU TRADE
MARKET s.r.o. Poděkování patří i SDH Zborovice a SDH
Kostelany za zapůjčení stolů, lavic, altánů a parketů.
První listopadový pátek (1. 11. 2019) uspořádáme
Světluškový průvod. Sraz bude v 17:00 u Obecní
místnosti v Medlově a půjde se zadem Medlova
k hasičské zbrojnici, kde na děti i dospělé bude čekat
ohňostroj. Děti s lampionky dostanou sladkou odměnu.
Na konci listopadu (29. 11.) se setkáme na výroční
schůzi našeho sboru, kde zhodnotíme naši letošní činnost
a naplánujeme akce na rok následující. V prosinci se
uskuteční tradiční Mikulášský průvod (letos 6. 12.).
Pavel Machourek, starosta sboru
3/8

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov

Emil pomáhá dětem i seniorům k úsměvu
Domov pro osoby se zdravotním postižením měl dne
12. 8. 2019 krásnou návštěvu z Brna.
Se svým doprovodem, hipoterapeutkou Veronikou,
k nám zavítal poník Emil z nadace „Emil pomáhá“ s. r. o.
Poník Emil pomáhá dětem i seniorům v rámci
hipoterapie. Navštěvuje klienty s omezenou hybností.
Nejprve se hipoterapeutka snaží navázat s klientem oční
a posléze i hmatový kontakt, který směřuje na hlavu
poníka Emila. Emil si vozí na svých zádech i drobné
pomůcky k procvičování jemné motoriky klientů. Jsou to
převážně různé sponky, které klient může Emilovi
připnout na hřívu či ocas. Dále to jsou různé kartáče na
hřebelcování.
Emil je vycvičený k poslušnosti a k trpělivosti, což nám
také dokázal.
Počasí nám velice přálo a tak se návštěva odehrávala
venku před budovou. Hipoterapeutka Veronika obešla
s poníkem Emilem všechny klienty, kteří si poníka mohli
pohladit, vyhřebelcovat a ozdobit sponkami. Některé
klienty poník Emil i povozil ve svém voze.
Tato jízda byla pro ně nezapomenutelným zážitkem.
S Emilem na návštěvu přijel i psík Piškot a želva
Tomáš.
Doufáme, že návštěva poníka Emila s kamarády
nebyla poslední, a že se v budoucnu s nimi ještě
setkáme.

Během letních měsíců jsme s klienty opékali špekáčky,
připravovali zmrzlinové poháry, pekli cukroví, ale také

jezdili na výlety – podnikli jsme s nimi výlet na sv. Hostýn,
do Rymic a na Velehrad. V Domově je navštívilo hudební
divadlo „Slunečnice“ z Brna se svým programem.
V měsíci září pojedou imobilní uživatelé autobusem
na výlet do botanické zahrady Olomouc, pojedou do
cukrárny a do Kroměříže. Na další měsíce jsou pro klienty
také připraveny akce i výlety.
L. Burešová, Fundraiser

Slovo k zamyšlení…
„Pokud se někdy stanu svatou, jistě budu svatou od
temnoty. Budu nepřítomná v nebi, abych mohla
rozsvěcovat světlo těm, kteří jsou v temnotách na zemi“.
Sv. Matka Tereza z Kalkaty.
V roce 2008 vyšla kniha asi pod tímto titulem: Pojď,
buď mým světlem. Jsou to soukromé výpovědi
a svědectví sestry sv. Terezy z Kalkaty. Mezi nimi jsou
i dopisy, ve kterých Tereza zachycuje neznámou pravdu
o jejím duchovním životě. V naší paměti se tato sestřička
jeví jako drobná postava, s velkou dobrotivostí
a úsměvem. Teprve četba knihy odhaluje její duchovní
život a velký vnitřní zápas s Bohem.
V roce 1948 zahájila Tereza se souhlasem vlastního
svědomí a biskupa práci ve slumech Kalkaty. O rok
později se objevují v jejím životě první tmavé dny, které
trvaly až do smrti. Měla mnoho pochybností, ale přes
všechny překážky se nenechala odradit, zůstala věrná
první vlastní volbě, že bude pracovat nebo spíše
pomáhat lidem z úplného okraje společnosti, s lidmi
odhozenými. Vždy ale byla věrná Bohu a dokázala mluvit
o Jeho lásce. Známá jsou slova: „Pokud se někdy stanu
svatou, zcela jistě budu svatou od temnoty. Budu pořád
nepřítomnou v nebi, abych rozžehla světlo těm, kteří jsou
v temnotách na zemi“.
Toto svědectví sv. Terezy z Kalkaty nám může pomoci
lépe pochopit Ježíšova slova: „Usilujte o to, abyste vešli
těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit
vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne
a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na
dveře a volat: 'Pane, otevři nám!', odpoví vám: 'Neznám
vás, odkud jste.' Tu začnete říkat: 'Vždyť jsme s tebou
jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!' Ale on vám odpoví:
'Nevím, odkud jste´.“ (celý text: Lk 13,22-30).
Tato slova nás vybízí k tomu, abychom si hned položili
otázku: jaký je stav naší důvěry k Bohu v protivenstvích.
Pán Ježíš posluchačům i nám říká: „usilujte o to, abyste
vešli těsnými dveřmi“. Autor listu Židům na jednom místě
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říká: „Můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na
mysli, když tě kárá. Pán totiž trestá toho, koho má rád,
a šlehá každého, koho uznává za svého syna.“ Jako by
chtěl Ježíšova slova opakovat.
Taková postava vyžaduje pokoru, velké úsilí
a vytrvalost.
Papež Benedikt XVI. komentoval tento úryvek
evangelia takto:
Co znamenají slova těsné dveře? Proč se mnoho lidí
dveřmi nedostane? Zdali se zde myslí na přechod pouze
pro některé? Například pro několik vyvolených? Jistě
onen způsob chápání pro posluchače je dodnes podobný
a pořád živý. Vždy se ale objevuje pokušení uznat
náboženskou praxi za pramen jakéhosi privilegia nebo
způsobu zabezpečení se… ve skutečnosti Ježíšova slova
říkají něco odlišného. Přístup k životu mají všichni, ale
pro všechny je přechod vyjádřený skrze dveře, je úzký,
těsný. Nejsou privilegovaní, nejsou vyvolení. Přechod do
věčného života je otevřený pro všechny skrze těsné
dveře, poněvadž je to těžké, vyžaduje hodně úsilí,
zřeknutí se, pokoření vlastního egoizmu.
Ježíšova slova o těsných dveřích můžeme ještě
přenést do těžkostí, které přicházejí v modlitbě, do
zkušenosti pustého srdce, kdy zůstávám úplně sám,
a sám musím bojovat. To je temnota, která bývá i naším
podílem. Zde se nám vybavuje jednoduchá otázka, čím je
modlitba sama o sobě? Mnozí odpoví podle katechizmu,
že je to rozhovor s Bohem. O.K. pravda je. Avšak ve
zkušenosti modlitby jsou ještě chvíle, pozor někdy to
mohou být i celé týdny, kdy se člověk cítí pustě. Stav bez
myšlenky, bez chuti, bez zájmu jakoby na poušti, kde po
okraj nevidím nic, jenom hodně písku, nebe i to slunce.
Nic kolem mne, nic ve mne. I zdá se, že to jsou chvíle, kdy
Bůh mlčí. Tehdy – jak píše sv. Tereza z Kalkaty – moje
pohyby jsou jakoby ve tmě, ba v úplné temnotě. I to je
modlitba, ve které jsme „možná“ Pánu Ježíši nejblíž.
Kéž nás Bůh povzbuzuje jako své syny. Prosme Ho
v osobní modlitbě o vytrvalost a naději, zvláště
v situacích jakési blížící se nechuti, nezájmu, pokušení
rezignovat. Modleme se za ty, kteří se za nás modlí, a za
ty, kteří se modlit nemohou a za ty, kteří se modlit
neumí, a za ty, kteří se modlit nechtějí. (JPII).
Tímto bych chtěl pozvat na společné bohoslužby
a modlitby. Sice v kostele bohoslužby jsou pravidelně, ale
dovolím si zdůraznit některé. Již 8. září bude poděkování
Bohu za úrodu, za letošní sklizeň. Říjen je růžencový
měsíc. První sobotu října máme Farní pouť na Svatý

Hostýn. Na začátku listopadu myslíme na naše drahé
zesnulé a navštěvujeme hřbitovy. V těchto dnech bude
možnost společné modlitby na hřbitově, ale bližší termín
bude upřesněny a předem se objeví na farní nástěnce. 1.
prosinec, neděle, se zahajuje adventní doba, v ten den se
budou žehnat adventní věnce. Pak na konci letošního
roku 2019 budeme prožívat Slavností: Boží hod vánoční
ve středu 25. prosince, žehnání manželům v neděli 29.
prosince a 1. ledna 2020, ve středu, Slavnostní Mše sv.
s poděkováním za letošní rok, s prosbou o Boží
požehnání do Nového Roku 2020.
x. Mariusz, Farář

KČT, odbor Zborovice
Turisté jsou stále aktivní, absolvují plánované trasy
i zájezdy.
Začátkem června jsme šli z Hulína přes Chrášťany do
Kurovic, kde se konaly oslavy. Byla otevřena tvrz
a možnost její prohlídky, přes obec šel průvod
v dobovém oblečení (knížata, hraběnky, rytíři, poddaní,
atd.). Naskytla se nám úžasná podívaná s velkou
návštěvností občanů z celého okolí. Po zhlédnutí průvodu
jsme pokračovali do přírodní památky Kurovický lom, ve
kterém je hodně studená voda a po jeho prohlídce jsme
došli do Tlumačova.
V tomto měsíci jsme ještě uskutečnili jednodenní
zájezd na přehradu Slezská Harta. Prohlédli jsme si vodní
elektrárnu s výkladem pana hrázného. Od přehrady jsme
se vydali na rozhlednu Velký Roudný, z které je krásný
výhled na přehradu Slezská Harta a vesnici Roudno, kam
jsme došli.

Měsíce červenec a srpen věnujeme rodinným
rekreacím a individuálním turistickým výšlapům.
L. Burešová, předsedkyně KČT Zborovice
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Zahrádkáři
Jarní měsíce roku 2019 dávaly zahrádkářům naději na
dobrou úrodu ovoce.
Druhá polovina měsíce dubna se však nepříznivě
podepsala na vývoji ovoce, a to zejména jádrovin
a peckovin, o čemž svědčí současné stavy plodů těchto
druhů ovoce.
Úrodu postihla silná strupovitost, ovoce padalo
částečně nebo zcela shnilé. Plody jsou drobné
a nevzhledné, pravděpodobně vhodné jen k moštování.
I přes menší úrodu ovoce a současné stavy plodů
jabloní či hrušní se zahrádkáři připravují na postupné
zpracování jablek a švestek pro členy spolku a občany
Zborovic a Medlova i blízkého okolí.
Informace o provozu v moštárně ve Zborovicích
v měsíci září a říjen:
Moštování – Soboty a neděle od 8 hod. (774 517 575
nebo 732 515 107 po 17 hod.)
Vaření povidel – pondělky, středy a pátky od 8 hod.
(573 369 168 nebo 736 460 896)
Upozornění: Nezapomenout vypeckovat švestky
a u sterilizace moštu přinést dřevo na topení
Josef Šmíd, předseda ČSZ Zborovice

První místo si po napínavém zápase vybojoval tým
Baskeťáků Kroměříž, druhé místo tým Kroměříže a třetí
Laxní přístup. Všechny zúčastněné týmy byly oceněny
věcnými cenami, vítězové převzali poháry, diplomy
a hodnotné ceny. Následovalo losování bohaté tomboly,
speciální cenou byl dortík se symbolem turnaje.

Zborovický Bagr 2019
Na hřišti u sokolovny se v sobotu 27. 7. 2019 konal již
4. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev
Zborovický bagr 2019.

Velké poděkování patří všem hráčům, kteří bojovali
nejen mezi sebou, ale i s počasím, divákům, všem
sponzorům, starostovi Zborovic a pořadatelům.
Budeme se těšit na konec července příštího roku, kdy
se sejdeme již na pátém ročníku tohoto turnaje…
Volejbalu zdar
Zuzana Plesníková, místostarostka obce

Příběh z Barborky na Modle

V letošním roce nám počasí nebylo nakloněno,
několikrát déšť přerušil zápasy, ale bojovný duch všech
hráčů nakonec zvítězil a všechny zápasy byly dohrány.
Turnaje se zúčastnilo 6 týmů nadšených volejbalistů –
Zborovice, Medlov, Baskeťáci Kroměříž, Kroměříž, Laxní
přístup a Kojetín.
Věrní fanoušci přišli povzbudit své týmy a k dobré
náladě přispělo výborné občerstvení a skvělá organizace
celého turnaje.

Nedaleko hradu Buchlova na kopci Modla byla
postavena kaple a zasvěcena patronce šťastné smrti sv.
Barboře. První zmínka o kapli pochází z r. 1412. Tato
kaple chátrala a přestala vyhovovat novým požadavkům
a tak bohatý majitel buchlovského panství Hanuš
Petřvaldský dává postavit budovu novou. Stavba byla
dokončena r. 1672, jak dokládá listina nalezená
v měděné makovici věže psaná latinsky na pergamenu.
V kapli spatříme náhrobky rodu Petřvaldů,
Berchtoldů. Nejstarší náhrobek pochází z r. 1580 patřící
Anně Švíkové z Lukonos. Proti hlavnímu vchodu vidíme
hlavní oltář pocházející z přelomu 17. a 18. stol. Byl sem
převezen ze zrušeného velehradského kláštera. Původní
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oltář se ocitl ve farním kostele sv. Martina v Buchlovicích.
Je zde i náhrobek Leopolda Berchtolda, který byl po smrti
jmenován obrozencem a lékařem západních Slovanů,
lyrikem Kampelíkem Howardem. Necháme Leopolda
Berchtolda spát a vydáme se za příběhem, který se
opravdu stal a vyprávěl mi ho můj přítel. Budeme mu
říkat R.
Začátkem 18. století chtěli Petřvaldové zřídit
v blízkosti kaple klášter pro šest řeholníků řádu
nejsvětější Trojice – Trinitářů. Přijíždí zvláštní zřízenec
řádu, který je ubytován ve Střílkách. Náhle však
onemocněl a zemřel, jak je psáno v buchlovské úmrtní
matrice z r. 1720 - 17. prosince zemřel veledůstojný otec
Josef … řádu Trinitariův generální komisař, rodem Španěl
z Madridu ve Střílkách o 12 hodinách v noci. Pohřben jest
v kostelíku sv. Barbory před hlavním oltářem dne 19.
prosince v 67. roce věku svého.
V důsledku této události a nedostatku vody se stavby
kláštera sešlo. Dnes po započaté stavbě kláštera najdeme
v jihozápadním svahu porostlém křovinami zbytky zdiva
z kamene a pozůstatky klenutého sklepení. Za hlavním
vstupem v kapli pod podlahou odpočívají mniši řádu sv.
Františka, kteří dbali o stavbu a údržbu kaple za malý
deputát obilí a dřeva. Mnozí z nich bydleli ve zdejší
poustevně. Posledním byl Rudolf Štrom.
Jednoho dne někdo rozhodl otevřít hrobku
veledůstojného otce Josefa, příslušníka Trinitářů. Jak bylo
řečeno, hrobka je přímo před hlavním oltářem přikryta
těžkým náhrobním kamenem. Po odstranění těžkého
náhrobního kamene se objevila jen půl metru pod
povrchem rakev. Při doteku se úplně rozpadla na prach
a objevila se kostra s křížkem na krku.
V nestřežené chvíli jeden z účastníků otevření hrobu
zcizil křížek z krku kostry. Po prohlídce hrobu se opět
položil náhrobní kámen na místo a zúčastnění se rozešli
domů. Nový majitel křížku si nález zavěsil na krk a těšil se
z pěkné ozdoby už po cestě k domovu. Ne však dlouho,
začal pociťovat nepopsatelné chvění, úzkostné stavy,
návaly strachu a hrůzy včetně bezesných nocí. Lékařská
věda byla na nemoc krátká. Celý se stále třásl a chátral,
až nakonec mu došlo, že tyto zdravotní nesnáze má jím
zcizený křížek kostře z hrobu Trinitáře veledůstojného
otce Josefa.
Vyhledal mě a prosil o znovuotevření hrobu za účelem
navrácení křížku původnímu majiteli. Ještě dlouho se
vzpamatovával z traumatu, které si přivodil svojí
nerozvážností. Připomeňme si při této příležitosti, kdo

byla sv. Barbora. Narodila se koncem 3. století
v maloasijské Nikomedii, v rodině kupce, který byl
zavilým nepřítelem křesťanů. Aby uchránil dceru před
světskými svody, uzavřel ji do věže. Mezi sloužícími byl
tajný křesťan, který Barboru obrátil na víru. Když na to
přišel otec, odevzdal dceru soudci. Barbora byla krutě
mučena a na potupu jí byly dokonce uřezány prsy.
Teprve potom jí otec setnul hlavu. Podivně záhadné
místo s příznakem smrti je tato Barborka.
Sepsal Miroslav Regent

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

Říjen
Sedláková F.
Stáhl F.
Boháček F.
Foltýnová L.
Tomeček J.
Husovská M.
Müllerová H.

Listopad
Jelínek M.
Bajerová L.
Bubeníčková K.
Jedličková L.
Horák J.
Prachařová J.
Pastyříková B.

Prosinec
Vácha Z.
Divílková M.
Boukal K.
Zehnula O.
Surynek F.
Chytrý V.
Netoličková S.
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
Říjen
So 5. 10. SDH Zborovice + MS – Branný závod
So 12. 10. KČT – Hostýnské vrchy
Ne 27. 10 SDH Zborovice – Lampionový průvod
Po 28. 10. KČT - Chřiby

Listopad
Pá 1. 11. SDH Medlov – Světluškový průvod
Ne 17. 11. KČT – Křéby
Ne 24. 11. KK – Divadlo Olomouc, Vlak do nebe
Pá 29. 11. SDH Medlov – Výroční schůze
So 30. 11. KK – Rozsvícení vánočního stromku

Prosinec
So 7. 12. KČT – Bílé Karpaty
Po 30. 12. KČT – Předsilvestrovský výstup na Brdo
Změna termínů vyhrazena

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

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

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
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