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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás krátkým
úvodníkem starosty přivítat při čtení nového Zpravodaje.
V září jsme přivítali do nového školního roku všechny
žáky základní školy, a to jak ty, kteří jsou v naší škole,
dalo by se prohlásit jako doma, ale i ty, kteří přišli nově
do první třídy. Tato třída se zapíše do almanachu naší
školy jako výjimečná, a to nejen svým počtem žáků, ale
i složením. Věřím, že nejen díky nízkém počtu, budou
mít nadstandardní péči ve výuce. Koncem září se
uskutečnil plánovaný výlet na Dny NATO na letiště Leoše
Janáčka do Ostravy. Cestovatelé byli s připraveným
programem spokojeni, někteří i překvapeni tím, co je
všechno možné realizovat jak na obloze, tak na zemi při
ukázkách členských zemí Severoatlantické aliance.
Začátkem měsíce října byla naše knihovna ve
Zborovicích oceněna jako nejlepší v okrese Kroměříž.
Ocenění za příkladnou práci a péči, kterou věnují naší
knihovně, si převzaly paní Mgr. Harásková a paní
Růžičková přímo z rukou pana hejtmana Čunka na
slavnostním předání. Koncem první poloviny měsíce se
uskutečnilo vítání občánků, když jsme jich do života
přivítali celkem pět. Závěrem měsíce uspořádala základní
škola výstavu věnovanou Dnu stromů spojenou
s putovní výstavou Příběhy stromů republiky.
Listopad, měsíc přelomu podzimu a zimy, je spojen
s ukončením fotbalové sezóny kdy naše družstvo TJ
Pilana Zborovice obhájilo desáté místo okresního
přeboru. 11. 11. jsme si připomněli alespoň symbolicky,
položením věnce k pomníku obětem válek, ukončení
první světové války. Ve druhé polovině měsíce, se
uskutečnilo divadelní představení, kterého se zúčastnila
nevelká divácká základna, ale i přes tuto skutečnost,
budou divadelní a kulturní akce pokračovat za podpory

obce. Závěr měsíce patřil tradičnímu rozsvícení
vánočního stromu. Jako každoročně, byl program
protknutý jak zábavou pro děti, tak vystoupením žáků
mateřské a základní školy za pedagogického doprovodu
vyučujících a závěr patřil všemi očekávanému ohňostroji.
Rozvoj našich obcí v uplynulém čtvrtletí shrnu
v následujícím. Začátkem měsíce září, byly osazeny
měřiče rychlosti na vjezdy do obou obcí. Pokračuje
příprava projektové dokumentace na výstavbu
víceúčelového domu a cyklostezky spojující naše obce.
Několik chodníků v obcích prošlo opravou, byla nám
přiznána dotace na protipovodňové opatření - místní
rozhlas. V drůbežárně nebo chcete-li cihelně, byly
zlikvidovány náletové křoviny. V průběhu října stavební
úřad povolil odstranění několika staveb. Jedná se
o hokejové šatny, drůbežárnu a domek sloužící jako
nářaďovna na pozemku u základní školy. Listopad byl ve
znamení posledních příprav na nadcházející Vánoce, byl
postaven vánoční strom, uklizeno listí a provedena
příprava pro osazení nové hasičské garáže v Medlově.
V závěru Vám a Vašim blízkým přeji krásné prožití
nadcházejících svátků, příjemné prožití konce roku
a zdárný vstup do blížícího se nového roku 2020.
Vítězslav Hanák

Pětačtyřicet let
Ano, je to již pětačtyřicet let, co byla ve vesnici
Zborovice, zhruba v té době s 1 600 obyvateli,
postavena jednopatrová budova mateřské školy. Díky
brigádnické činnosti místních občanů byl nakonec
zahájen provoz k 1. 9. 1974.
Od této doby uplynulo mnoho let, mateřskou školou
prošlo mnoho a mnoho dětí. Vnitřní vybavení doznalo
velkých změn. Hry, hračky, didaktické pomůcky, ICT
technika je v dnešní době i v naší mateřské škole
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samozřejmostí. Šikovnost, tvořivost a fantazii všech
zaměstnanců školy je vidět v celém interiéru budovy.
Ve výchovně vzdělávacím procesu je pedagogy
využívána nejen nejmodernější technika, ale také i prvky
alternativní výchovy – Marie Montessori a Waldorfské
pedagogiky.

Velkých změn doznal vzhled i funkčnost školní
zahrady. Nové hrací prvky, houpačky, prolézačky,
edukační tabule, venkovní přírodovědná učebna,
vyvýšené záhony, hmatové stezky… vše pro požitkové
učení. Nově byly dětmi vysázeny stromy moruše,
muchovníku, jeřabiny, bylinkové záhony…
V současné je celá výchovně vzdělávací práce řízena
Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání MŠMT. Využíváme také Šablon I a II
z dotačních programů EU. Celkově se hlavně
zaměřujeme na výchovu ekologickou a v současné době
zavádíme i výchovu polytechnickou. Samozřejmostí je
především každodenní spolupráce se zákonnými
zástupci, spolupráce při odpoledních tvořivých dílnách
a společně strávených chvílích.

Zprávy se školy
Podzim
Konec září a celý měsíc říjen byly pro školní družinku
ve znamení přírody. Během podzimního tvoření se
zaměřujeme především na práci s přírodninami, které
jsme si nasbírali v rámci přírodovědných vycházek.
Nasbírali jsme si šišky, kaštany, šípky, listy ze stromů,
a tak vznikli skřítci z listů, lucerničky a další hezké
výtvory.

Školní družina se aktivně podílela na podzimní
výzdobě chodeb ke Dni otevřených dveří, který proběhl
společně s výstavou Příběhy stromů republiky dne 15.
10. 2019.
Podzim je spojen také s úklidem na školním dvoře,
kde si děti nahrabaly spadané listí na velké hromady,
které potom využily i ke hrám.
Marta Koplová

OK kolo

Náš ŠVP nese název „Hrajeme si každý den“ a motto
školy:
„Pojďte děti mezi nás,
budeme mít radost z Vás.
Budeme si zpívat hrát,
společně svět poznávat.“
A naše přání do budoucna?
Kéž by se nám dařilo jako doposud a měli plné třídy
šťastných a spokojených dětí.
-HAK-

V pátek 25. října 2019 proběhl na naší škole
projektový den OK kolo zaměřený na zvýšení bezpečnosti
žáků při jízdě na kole. Před vlastní akcí si žáci museli
zopakovat pravidla silničního provozu, zásady
poskytování první pomoci, prohlédnout a upravit si svoje
kola či připravit překážky a stanoviště pro jízdu
zručnosti. Soutěž pro žáky 5. – 8. ročníku se skládala ze
čtyř částí: dopravní testy, zdravověda, jízda zručnosti
a výtvarné práce na téma Bezpečnost na cestách.
Dle rozpisu pro jednotlivé třídy si žáci prvního stupně
vyzkoušeli na interaktivní tabuli, jak připravit kolo a jak
se bezpečně chovat v silničním provozu. Žáci 2. až 4.
ročníku si ve třídách zjednodušeně prošli se svými
vyučujícími pravidla silničního provozu a vypracovali
úkoly na pracovním listě, žáci 1. ročníku si vymalovali
dopravní značky. Všichni si také vyzkoušeli jízdu
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zručnosti, která byla pro ně na školním dvoře, vzhledem
k věku, upravena.

Zatím co si mladší školáci prošli dopravní výchovu
hravou formou, pro žáky 5. až 8. ročníku byl tento úkol
daleko zodpovědnější, protože by je měl připravit na
účast v okresním kole dopravní soutěže. I pro ně byl
připraven rozpis, dle kterého se prostřídali se svými
třídami v podstatě na čtyřech stanovištích.
Teoretickou znalost pravidel silničního provozu si
mohli ověřit na testech v učebně IX. třídy. Ve školní
družině si, po zhlédnutí krátkých filmů Zásady první
pomoci pro děti a První pomoc při ošetření ran
způsobených jízdou na kolečkových bruslích, žáci vyplnili
test první pomoci a vyzkoušeli prakticky práci
s trojcípým šátkem a ošetření odřenin a popálenin. Na
školním dvoře pak absolvovali, na svém kole
a s nasazenou správně seřízenou přilbou, jízdu
zručnosti, která se skládala z těchto překážek: projetí
korytem, jízda v kruhu, osmička, slalom, převážení
předmětu a zastavení přesně na metě. Jízda zručnosti
probíhala za poměrně příznivého počasí, nikdo se
nezranil a zdolal překážky dle svých možností
a schopností. Dráhu pomohli včas připravit žáci IX. třídy
a podíleli se také průběžně na organizaci samotné jízdy
zručnosti. Na závěr pak žáci 5. až 8. ročníku výtvarně
zpracovali téma Bezpečně na cestách ve svých třídách.
Všichni jsme se po dopoledním plnění úkolů
rozcházeli
tak
nějak
BESIPácky
sebevědoměji
a s úsměvem k domovům, abychom si užili podzimní
prázdniny.
Zdeněk Ferenz a Romana Cherynová

Turistický výšlap IV. třídy
Sobotní ráno bylo mlhavé, ale nás to neodradilo. Sešlo
se nás deset dětí a čtyři maminky. Autobus nás odvezl
do Malenovic. Před námi byla prohlídka tamějšího hradu.
Bylo v něm vystaveno plno zbroje, krásný nábytek,

trofeje zvířat a minerály z celého světa. Také jsme viděli
tzv. malovaný pokoj s dvanáctiramenným lustrem.
Kastelánka nás zavedla až na věž, odkud byl nádherný
výhled do okolí. Po prohlídce hradu jsme se posilnili
a pak jsme vyrazili po Stezce zdraví, směr Zlín. Cestou
jsme potkávali i jiné turisty všeho věku. Na Tlusté hoře
byla krátká zastávka. U rozcestníku jsme se dověděli
o historii tohoto kraje. Pak na nás ještě čekalo
sportoviště v přírodě. Věřte, i potom, co jsme už měli
nějaký kilometr v nohách, tam nás nic nebolelo. Užili
jsme si to.

Cesta vlakem zpět, uběhla jako nic a v Kroměříži na
nás už čekali rodiče. Věřím, že se příště sejdeme na další
zajímavé akci.
V. Linhartová

Příběhy stromů republiky
Žáci ZŠ Zborovice oslavili Den stromů, připadající na
20. října, opravdu netypicky. Uspořádali jsme projektový
den spojený s instalací putovní výstavy v naší škole Příběhy stromů republiky, která byla zaměřená na
památné stromy Zlínského kraje 1918-2018 se zajímavým
výkladem v odborné přednášce. Na dvaceti panelech
bylo představeno více než osm desítek stromů, které by
měly budoucím generacím připomínat události
a osobnosti, na které by se nemělo zapomínat. Na
panelech našli žáci i fotky stromů vysázených v naší
obci. Přednáškou nás provázela Ing. Lenka Křesadlová,
Ph.D., specialistka na památky zahradního umění
z Metodického centra zahradní kultury při Národním
památkovém ústavu, ÚOP v Kroměříži. Poté následovalo
projektové vyučování, v němž si každá třída vytvořila
svůj vlastní strom podle zadání. Všechny nádherné
výtvory nám pak zpříjemnily chodby školy. Dověděli jsme
se spoustu informací o modřínu, smrku, borovici, lípě,
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bříze, jírovci a dubu. Zároveň si třídy prohlédly “živý” les
a veškeré zajímavosti zahrnující nemoci stromů, stopy
zvěře, houby, větvičky a jiné. Vše jsme umístili ve
vestibulu školy.

Děti si pečlivě přichystaly rekvizity, nechyběly
nápadité kostýmy. Hlavním tématem hry byla rodina, děj
se odehrával od dětství až po dospělost. Hlavní postavou
děje byla slečna Alice. Během celého představení
nechyběly vtipné scénky, děti se skvěle bavily
a spolupracovaly s účinkujícími.
Všichni odvážlivci předvedli úžasné výkony
a publikum herce odměnilo velkým potleskem.
Věříme, že se děti budou nadále rády zapojovat do
podobných aktivit a můžeme se těšit na další hezké
divadlo.
Marta Koplová

Pionýr
Folkový guláš 2019
Odpoledne jsme pokračovali Dnem otevřených dveří,
kdy si mohla i veřejnost od paní Ing. Lenky Křesadlové
poslechnout velmi poutavou besedu o stromech
Republiky Zlínského kraje nebo se zúčastnit
komentované prohlídky výstavy, která byla rozmístěna
po chodbách školy. Zájemci si mohli vyzkoušet nejen
kvízy zaměřené na přírodní vědy, ale i pískování
barevnými přírodními písky. Ti menší však možná více
ocenili skládačky rostlin, hub nebo lesních zvířat.
Projektový den byl velmi úspěšný. Žáci se dověděli
spoustu zajímavých informací a mohli shlédnout první
putovní výstavu o památných stromech organizovanou
v našem regionu na naší škole.
Kamila Obdržálková

V sobotu 23. listopadu 2019 se v Kulturním domě Na
Letním v obci Hlubočky u Olomouce uskutečnila opět
soutěž Folkový guláš. Oblastní kolo soutěže je součástí
Pionýrského sedmikvítku a i v letošním roce jsme
v soutěži měli svá želízka v ohni.
Porota si v letošním roce vyslechla celkem 19
soutěžních vystoupení v sedmi kategoriích. A opravdu
bylo co poslouchat, výkony soutěžících byly velmi
vyrovnané. Při konečném hodnocení nás potěšila
skutečnost, že v kategorii T do finálového klání
postoupili zástupci pionýrského oddílu Mláďata
a v kategorii JP si postup do finálového kola vyzpívala
i Lenča Dostálová, pro kterou byla tato soutěž prvním
sólovým soutěžním vystoupením.

Divadelní překvapení
Dne 18. 10. 2019 se někteří žáci IV. a III. třídy
proměnili v herce a připravili si pro ostatní děti,
navštěvující školní družinku, divadelní hru s názvem
„Rodina“.

Děkujeme za podporu všem rodičům soutěžících dětí,
ale také našim kamarádům (a jejich rodičům) za to, že
nás na oblastní kolo doprovodili a podpořili nás
v publiku. Díky patří také starším členům naší pionýrské
skupiny, kteří se i v letošním roce podíleli na zajištění
tohoto oblastního kola.
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A obrovské poděkování za materiální podporu vedení
Pilana Saw Bodies za poskytnutí odměn a dárkových
předmětů pro všechny účastníky.
Již nyní Vás chceme pozvat na finále soutěže Dětská
porta, které se uskuteční v květnu 2020 v prostorách
historické radnice v Kroměříži. Přijďte podpořit naše
finalisty!

doprovodným programem, hrami a soutěžemi v sále
sokolovny. Poděkování patří všem členům kroužku
mladých hasičů - družstvu starších žáků a dorostu, kteří
se na této akci podíleli.

Pionýři pomáhají lesu
V říjnu se členové našeho pionýrského oddílu
Mláďata připojili k dobrovolníkům, kterým není
lhostejný osud Hostýnských vrchů. Kůrovcová kalamita
zasáhla i tyto nádherné lesy a na mnoha místech se
objevily holiny.

V nejbližším okolí našeho tábora les ještě stojí, ale my
chceme mít možnost toulat se našimi Hostýnkami
i v letech dalších. Právě proto jsme se brzy ráno vydali
pomoci se sázením stromků – zalesňování bylo
prováděno především sazenicemi buků a dubů, které
jsou odolnější. Naše parta sázela průběžně na dvou
místech vzdálených jen několik metrů. Můžeme s radostí
říct, že v „novém“ lese v budoucnu poroste 520 našich
stromů a určitě to není číslo konečné. Už na místě jsme
se totiž domluvili, že s jarní výsadbou pojedeme pomoci
také, a rádi. Budete-li chtít, klidně se můžete přidat.
- lk -

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Na začátku října (5. 10. 2019) jsme ve spolupráci
s Mysliveckým spolkem Zborovice – Medlov, za podpory
obce Zborovice, přichystali tradiční „Branný závod
mládeže v okolí chaty U Zajíčka ve Zborovicích“. Tento
závod jsme zrušili z důvodu velmi nepříznivého počasí,
které způsobilo neregulérnost terénu v lesním porostu.
Na konci října (27. 10. 2019) jsme zorganizovali, za
podpory obce Zborovice, pro děti a rodiče lampionový
průvod obcí, spojený s
malým ohňostrojem,

V měsících září, říjen, listopad se soutěžní družstva
mužů a žen zúčastnila nočních soutěží v Křenovicích,
Litenčicích a požární soutěže ve Vlčích Dolech.
V pátek 6. prosince na Mikuláše zorganizujeme
v celé obci Mikulášskou nadílku. O týden později,
v sobotu 14. 12. 2019, se v sále sokolovny ve
Zborovicích uskuteční Výroční valná hromada sboru.
V příštím roce, přesněji 1. února 2020, zorganizujeme
tradiční XII. ročník hasičsko – mysliveckého plesu na
sokolovně ve Zborovicích. Dne 22. února 2020
uspořádáme „Masopustní rej masek s voděním
medvěda“. Před velikonočními svátky zorganizujeme
velikonoční turnaj ve stolním tenise pro dospělé, který se
uskuteční na sokolovně ve Zborovicích.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V podzimních měsících jsme se ještě účastnili
některých soutěží v hasičském sportu. První pátek
v listopadu (letos to vyšlo na 1. 11.) jsme uspořádali
Světluškový průvod, který započal u Obecní místnosti
v Medlově a zakončen byl velkým ohňostrojem
u hasičské zbrojnice. Některé děti průvod zpestřily
a přišly ne jen s lampiony, ale i v halloweenském
kostýmu. Trasa vedla jako předchozí roky zadem přes
Medlov – po vedlejší cestě. Po velkém ohňostroji dostaly
všechny „světlušky“ balíček se sladkostmi.
Poslední listopadový pátek (29. 11. 2019) se konala
výroční valná hromada sboru. Letošní rok byl volební
a do funkcí byli navrženi a posléze zvoleni Pavel
Machourek – starosta sboru, Kamil Zavadil st. – velitel
sboru a Kamil Zavadil ml. - hospodář sboru. Zhodnotil se
letošní rok a naplánovaly se činnosti na rok následující.
Schůze se konala v prostorách obecní místnosti
v Medlově, jelikož v hasičské zbrojnici jsou dočasně
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uskladněny věci z plechové garáže, která již chátrala.
V současné době probíhá vydláždění plochy za hasičskou
zbrojnicí, kde budeme po novém roce stavět novou
garáž.
Začátek prosince neodmyslitelně patří Mikuláši a jeho
družině. Ne jinak tomu bylo letos, tudíž 6. 12. 2019 se po
setmění naší vesnicí procházel Mikuláš s anděly a čerty.
Přes zimní období se zúčastníme výročních schůzí
okolních sborů a budeme připravovat techniku na příští
sezónu. 22. února 2020 se uskuteční Ostatkový průvod
a během měsíce března proběhne i sběr starého železa.
Jedná se o poslední zpravodaj v tomto roce, proto
všem přejeme šťastné a pokojné prožití svátků
vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020.
Pavel Machourek, starosta sboru

Jak se žije v DZP Zborovice
S uživateli Domova pro osoby se zdravotním
postižením ve Zborovicích se provádí různorodá činnost
a je pro ně připravena široká nabídka akcí.
V říjnu jsme měli naplánovaný větší výlet
s imobilními uživateli do botanické zahrady v Olomouci,
ale pro velkou nemocnost řidičů MHD Kroměříž jsme
výlet neuskutečnili. Proto si ho plánujeme na příští rok.
V listopadu se někteří uživatelé zúčastnili „Ponožkového
plesu“ v DK Kroměříž, který pořádaly SSL města
Kroměříže.
V současné době se uživatelé těší na návštěvu
Mikuláše, Vánoce a vánoční tradice. Na jednotlivých
odděleních si připravují mikulášská posezení se
zábavným programem, jehož součástí je i diskotéka.
Uživatelé se mohou vypravit na rozsvícení vánočního
stromu v obci. Je pro ně také zajištěn vánoční koncert
žáků ZUŠ Zdounky. Dále se těší na pečení perníčků
a vánočního cukroví, které provádí společně
s pracovníky na jednotlivých odděleních. Stejně jako my
ostatní, tak i uživatelé se nemohou dočkat Štědrého dne
a toho, co naleznou pod vánočním stromečkem.
Již v současné době se uživatelé společně
s pracovníky zapojují do návrhů akcí a aktivit na rok
2020, kde nebudou chybět výlety na zajímavá místa
v našem okrese i kraji, návštěvy cukráren, hudební
pořady a další pro uspokojení přání a potřeb našich
uživatelů.
Ludmila Burešová

Slovo „O rodině“
Největší radost z lásky zakouší každý z nás v rodině.
Radost z takové lásky je radostí celé církve. Manželství
může procházet různou krizí, avšak touha po rodině je
stále živá a přítomná, zejména mezi mladými lidmi.
Odpovědí na touhu po rodině je radostné křesťanské
poselství o rodině. Takové poselství chci předat a popřát
všem lidem dobré vůle a především Vám, všem
občanům zborovické farnosti. Skrze těchto několik málo
slov není možné obejmout všechno, co se chce říci, ale ať
zazní aspoň něco pro radost a pokoj v srdci, a pro život
rodinný a společný.
Takovou příležitost nám dává liturgická Slavnost
prožívaná o Vánocích, a to skrze Slavnost Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa. Slavnost je prožívaná v období
oktávu Narození Ježíše. Letos je to nejbližší neděle po
vánočních Božích Hodech a to 29. prosince. Liturgická
slavnost nám dává možnost získat několik podnětů
o rodině, jako konkrétní projev lásky, lásky, která se nám
dává v Ježíši, Marii a Josefu. To Svatá rodina je vzorem
pro všechny rodiny a obzvláště pro křesťanské rodiny.
Na začátku pontifikátu současný papež František
předložil celé církvi a každému z nás exhortaci O rodině
pod názvem Radost z lásky. Jedná se o radost a lásku,
kterou každý člověk může prožívat více nebo méně
v rodině a pak v osobním životě: člověka mladého,
dospívajícího, člověka v různých rozměrech zrání, práce,
ale i nemocného, konečně člověka pokročilého věkem,
staršího, nebo člověka na sklonku svého života, dokonce
i umírajícího. Jsou to tedy etapy života, kterými člověk
prochází. Samozřejmě ne všechny etapy jsou pevně
stanovené. Každý člověk, každý z nás jimi prochází nebo
bude procházet podle svého způsobu.
Možná již na stránkách zborovického zpravodaje se
o tom jednou psalo, ale v poslední době se zdá, že téma
je stále aktuální. Zvláště, že lidé žijící mezi námi dnes jsou
a zítra už ne. Mám radost z každého setkání
s člověkem, kterého mně Pán Bůh poslal a nadále posílá
do cesty, ale na druhou stranu vnitřně prožívám takové
obyčejné starosti všedního dne: kdy se dozvím, že někdo
je nemocný, jiný nemohoucí, ten byl na operaci, ještě jiný
odchází z tohoto světa. Ano, jsou to smutné a někdy
velice bolestné chvíle pro rodinu, okolí a společný život.
Člověk se všemu musí učit, i když školu již absolvoval.
Zde však říkáme o škole života. Vraťme se však do
zmíněné liturgické slavnosti a do základu, jakým je Písmo
Svaté.
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Náboženský život každého Izraelity je a byl prožíván
v rodině. Proto se Písmo svaté dost často zabývá
rodinou. Možná proto je zřejmé, že Bible představuje
rodinu jako místo katechetického vyučování. Slavnost
Svaté Rodiny připomíná a jsme si toho vědomi, že rodina
silně náboženská je rodina, která se umí modlit, která se
umí osobně vzdělávat a je silná v tradici, apod. Rodina je
tedy místem, kde se rodiče stávají prvními učiteli víry
svým dětem. Takový příklad vidíme ve Starém zákoně,
kdy Hospodin dává nařízení Jakubovi, aby stanovil příkaz
pro Izrael o tom, co poručil našim otcům, aby poučili své
syny. Jako by se náboženský duch v národě stával
řemeslem pro rodiče, kteří ho předávají svým dětem.
Děti rovněž nejsou bez žádné zodpovědnosti. Ty jsou
zase volány, aby přijaly a uskutečňovaly přikázání: „Cti
otce a matku svou“. Sloveso ctít znamená plnění
rodinných a společenských povinností v celém rozsahu,
které nesmějí být zanedbávány. Evangelium zde
připomíná, že děti nejsou majetkem rodiny, ale mají plné
právo na svou osobní životní cestu. To mezi jiné
znamená, že dítě již od početí není vlastníkem někoho,
ale o jeho životě, životní cestě a smrti může rozhodovat
pouze Bůh. Vidíme to např. v obrazu nalezení Ježíše
v Chrámě. Jako dvanáctiletý chlapec sděluje, že jeho
životním povoláním je plnění toho, co přesahuje rodinné
vazby. Jeho slova jsou natolik známa, že maminka Maria
a její snoubenec Josef berou tato slova vážně, a dovětek
říká: že všechno Maria uchovává ve svém srdci. Pak Ježíš
zůstává s rodinou, až do onoho dne…
Na tomto příkladu sami vidíme, jak často lidské
zákony porušují Boží právo na život a na rodinu. Ne vždy
život člena rodiny a sama rodina je chápána jako
nazaretská rodina. Takhle je možné ukazovat další životní
povolání rodiny. Neboť v rodině vidíme konkrétního
člověka v jeho různých etapách života. Cenné je umět žít
v rodině. To znamená neutíkat od toho, že do této
rodiny patřím. Člověk si nevolí rodiče, naopak, to rodiče
rozhodují o početí dítěte, dítě za to „nemůže“. To rodiče
rozhodují o stupni zodpovědnosti za sebe, a nakonec za
rodinu. Konečně, neměla by se oddělovat celá rodina,
neboť to všichni ve větším nebo menším rozměru
zodpovídají za prostředí, ve kterém roste další pokolení.
Do toho prostředí patří rodiče, tety a strýcové,
sestřenice a bratranci, ale také sousedé. To prostředí je
jakoby základ, kde roste a dospívá mladý člověk. V této
široké rodině mohou být takoví, kteří potřebují pomoc ze
strany společnosti nebo projev blízkosti od každého

z nás. Myslí se zde i na to, aby se člověk neuzavřel do
svého maličkého hnízdečka a neviděl vlastní kuřátko
a přitom zapomínal, že vedle je někdo, kdo také
potřebuje pomoc. Objevujeme zde několik takových míst
k pomoci. Zvláště, když vidíme, a nakonec se sami
nabízíme. Tak, jak to jednou řekla jistá paní, když říká, že
se snaží pravidelně nosit nákup, druhá říká, že pomáhá
zdarma a poumývá nádobí, ještě jiný pán říká, mám
souseda, pokud není v práci, tak ho poprosím a se mnou
zajede do města…
Vzájemná jakákoliv pomoc je ovšem důležitá, neboť
ona nám dodává síly a pro pomáhajícího radost v srdci.
V první řadě pomoc od nás očekávají naši vlastní rodiče.
Odmítání péče rodičům je proti Božímu zákonu. To
potvrdil sám Ježíš v rozhovoru se zákoníky. Všichni jsme
děti, to je velký dar. Avšak velkým darem je i vzájemné
obdarovávání se, tedy dělení se tímto darem s druhými.
Vidíme často jakousi formu útěku od zodpovědnosti.
Jedná se o situaci, kdy dítě zapomene, že je stále
dítětem a má rodiče, a naopak, kdy rodiče zapomenou
na své děti. Tedy když zmizí, kdy se vytrácejí přirozené
vazby.
Čtvrté přikázání desatera říká ještě o úctě, aby se
dlouho žilo. Dovětek jasně říká o záruce budoucnosti.
Společnost, která nemá v úctě své rodiče, je společnost,
která je odsouzená k tomu, že ji bude tvořit bezcitná
mládež a pak pokolení, které ve svém zájmu má pouze
kategorii lidí silných, bez nějakých závazků. K tomu
odpovídá další etapa lidského života.
Mluvíme o prožívání stáří. Žalmista říká: nezavrhuj
mě v čas stáří… toto je volání starého člověka, který se
bojí zapomenutí a pohrdání. Toto je výzva církve
a potažmo každého z nás pro celé rodiny, aby stále
probouzely kolektivní smysl pro vděčnost, uznání,
přijímání, který dá staršímu od nás člověku pocit, že je
živou součástí své společnosti, farnosti. Staří lidé, to jsou
muži a ženy, otcové a matky, kteří šli před námi stejnou
cestou, bojovali o důstojný život. Za sv. Janem Pavlem II.
je možné si připomenout slova: věnujte pozornost
starším v rodinách, protože existují kultury, které
v neuspořádaném, často průmyslovém způsobu života,
vytlačily staré lidi na okraj společnosti a doposud v tom
pokračují. Proto je to aktuální výzva, věnujte pozornost
starým lidem. Je tu místo pro ně?
Díky takovým příkladům se člověk stává vrcholem
Božího stvoření, ani ne tolik na základě Boží dokonalosti,
avšak oblečením se do těla jsme v mnohém ohraničeni,
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ale ne na základu rozumu, svobodné vůle a nesmrtelné
duši. Rozum nám dává, že můžeme rozhodovat a být
zodpovědnými za všechna viditelná stvoření. Toto neumí
pes, kočka nebo další tvor, ale pouze člověk. Dokážeme si
je podřídit, i když jde to vcelku pomalu. Stačí si
představit, jak medicína na mnoha místech stále bojuje
s nepoznanými viry a bakteriemi. Jsou to taková maličká
stvoření bez rozumu, viditelné pouze pod mikroskopem,
přesto nám stále ztěžují a znemožňují život.
Milí čtenáři, přibližujeme se k novému roku 2020. Na
začátku nového roku je cenné si uvědomit, že na velikost
člověka mají vliv takové nebo jiné způsoby prožívání
života. Člověk je postavený nad celým viditelným
stvořením, ale zakouší své slabosti. Na jednu stranu je
pánem, kterému Bůh podřídil stvoření. Avšak na druhou
stranu je také „pánem“, který si po celá tisíciletí
nedokázal úplně podmanit, ochočit, ani převzít kontrolu
nad hrozícím nebezpečím.
Naše velikost nespočívá pouze ve vyvýšení, které je
pro mnohé pramenem pýchy a chamtivosti. Spočívá
v tom, že Bůh mnohé lidi adoptoval za své děti a pozval
je ke svému věčnému domovu. Říká nám o tom Kniha
Písma, dostupná pro ty, kteří uvěřili. Díky Božímu
příchodu na tento svět ve viditelné podobě, a to v Ježíši
Kristu, který se stal člověkem, pak do nebe odešel, člověk
se stal „adoptovaným“ Božím dítětem. Jako jsme již
v Pánu Ježíši byli adoptovaní, tak nás stále volá k sobě
a nabízí se nám skrze lásku.
Navíc se hodnota Božího dítěte pozvedá nade
všechno. Vidíme to na Svaté Rodině, kdy Maria a Josef
se musí postarat o Ježíše a Betlém se stává velice
nepřiznivým místem. Pak v celém životě Marie a zvláště
Ježíše vidíme různé bolesti a starosti, které jsou součástí
nazaretské rodiny. Proto jestli jsme nemocní nebo
umíráme, jestli nejsme ani schopní zvládat na sto
procent všechno, jak bychom sami chtěli, to vše je přece
jen na základě Boží milosti, jako Jeho daru i tehdy
můžeme s důvěrou povznést hlavu. To, co máme
nejcennějšího je milovat Boha, který nám zjevil svou
otcovskou tvář, a pouze Jemu máme důvěřovat. On nám
to odevzdává skrze požehnání a lásku danou skrze
nazaretskou rodinu a nadále nám dává ve svátostech
a Ježíši Kristu, který chce být blízko nás, chce být
v našich rodinách.
Skutečnost, že to On, Pán Ježíš, nás vede skrze
nebezpečné stezky, jakými jsou všechny cesty lidského
života, nám dává poznat, že pod Jeho vedením nejsou

hrozné ani těžké všední dni. Pramenem radosti je to, že
nejsme sami, že s námi je Bůh, jenž nás chápe jako svoje
děti, jako jednu velkou rodinu Božích dětí. Své hodnoty
nehledejme u sebe, ve světě, neboť to je často cesta
vedoucí k mnohým neštěstím, ale hledejme je v Boží
lásce, v našem Otci v nebesích. Jestli nás Bůh miluje jako
své děti, to všechno ostatní je méněcenné, na tom až tak
nezáleží. Najít radost a pokoj v srdci je v životě těžké
a krátké, radost ze života Božího dítěte je a stává se
věčné, trvá až navěky.
Proto na první den nového roku všem přeji, abyste
nejbližších dvanáct měsíců prožili s hlubokým vědomím
Božího dítěte. K tomu ať všem rodinám a lidem dobré
vůle žehná sám Pán Ježíš.
P.S.: Všem děkuji za letošní „Tříkrálovou sbírku“, která
se konala na začátku ledna 2019. Dobrovolníci jsou stále
potřební i k této slušné a krásné akci. Těch bylo málo
a proto část občanů ani nezakusila přítomnost
koledníků, kteří by k nim přišli a zazpívali koledu.
Doufám, že se po této zkušenosti zapojí více ochotných
dobrovolníků, koledníků, kteří budou ochotní zajít ke
každému z Vás. Kdo by se chtěl zapojit do této akce,
může. Stačí se ohlásit mně osobně a vše ostatní
domluvíme. V době vánoční proběhne požehnání
koledníkům a doufám, že koncem prosince a začátkem
ledna k vám koledníci přijdou. Koledníci pak napíšou
písmena nad vchodem do domu. Jedná se o první
písmena latinských slov, které ve volnem překladu
znamenají: Ať Kristus požehná tento dům. Tímto se já
osobně připojují nejenom modlitbě za Vás, ale osobně
žehnám koledníkům, aby oni mohli požehnání předat
Vám.
V nejbližším čtvrtletí srdečně zvu na společné
prožívání vánočních svátků a dalších některých
společných slavností:
24. 12. – Mše svatá půlnoční v 21:15
25. 12. – Mše svatá v 7 :30, Boží Hod Vánoční
26. 12. – Mše svatá v 7 :30, druhý svátek vánoční
27. 12. – Mše svatá v 17:00 (s žehnáním vína)
29. 12. – Mše svatá v 7 :30, žehnání rodinám
a manželům
30. 12. – Adorační den, celý den je možné navštívit kostel
a pomodlit se u Adorace, pozastavit se i před jesličkami.
9. 2. – neděle, Mše svatá v 7 :30, Mše Svatá
s udělováním svátosti pomazání nemocných
26. 2. – středa, „popeleční středa“ začíná postní doba
x. Mariusz
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Turisté chodí stále dál a dále
Jak nadpis napovídá, tak se také děje. Turisté si plní
svůj roční plán tras a aktivit.
V říjnu jsme absolvovali trasu z Rajnochovic přes
Kuželův památník, Čečetkov, Bludný na rozhlednu
Maruška a pak na Troják. Zúčastnili jsme se celostátní
akce „Den za obnovu lesa“ v revíru Malenovice „Na
plácku“, kde jsme vysadili 56 dubů. Také jsme ve státní
svátek zašli na rozhlednu Brdo k jejímu 15. výročí.

V listopadu tradičně chodíme na Národní přírodní
památku Křéby. Tentokrát jsme měli krásné slunečné
počasí a po cyklostezce ze Dřínova se nám šlo dobře až
do Nezamyslic.
7. prosince vyrazíme z Nedakonic kolem nýtového
silničního mostu přes řeku Moravu k Letu Kunovice
a potom do Uherského Hradiště. Závěr roku věnujeme
Předsilvestrovskému výstupu na Brdo.
L. Burešová

Tento memoriál je složen ze dvou zkoušek, Lesních
a Barvářských, přičemž v sobotu probíhají Lesní zkoušky
a v neděli Barvářské zkoušky. Psi, kteří úspěšně
absolvují obě dvě zkoušky, jsou pak vyhodnoceni
v celkovém pořadí pro Memoriál Jiřího Bodejčka.
Letošnímu ročníku přálo výborné počasí, jednotlivé
disciplíny byly perfektně nachystány a zázemí pro
jednotlivé účastníky, rozhodčí a širokou veřejnost, bylo
rovněž špičkově připraveno.
Na zdárný průběh těchto zkoušek pak dohlížel sbor
rozhodčích, pod vedením vrchního rozhodčího pana
Vratislava Dvořáka.
První den zkoušek se zúčastnilo 16 psů (12 jezevčíků,
1 slovenský kopov, 1 rakouský brakýř, 1 foxteriér
a 1 jagdteriér). Všichni psi obstáli (v I. ceně 13 psů, v II.
ceně 3 psi). Druhý den zkoušek se účastnilo 17 psů (13
jezevčíků, 1 slovenský kopov, 1 rakouský brakýř,
1 foxteriér a 1 jagdteriér). Všichni psi rovněž obstáli
(v I. ceně 15 psů, v II. ceně 2 psi).
Do výsledků memoriálu se pak počítalo 16 psů, kteří
jej úspěšně absolvovali. Na prvním místě se umístil
drsnosrstý jezevčík Xyro z Poldova dvora, s vůdcem
Pavlem Pilařem a získal titul CACT.
Pro všechny účastníky byly po oba dva dny připraveny
hodnotné ceny a poháry. Závěrečné slavnostní vyhlášení
výsledků a předávání diplomů a pohárů proběhlo za
účasti hejtmana Zlínského kraje, pana Jiřího Čunka, který
nás osobně navštívil a v našem úsilí podpořil.

IX. Memoriál Jiřího Bodejčka
Ve dnech 14. a 15. září 2019 pořádal Okresní
myslivecký spolek Kroměříž a Myslivecký spolek
Zborovice – Medlov IX. Memoriál Jiřího Bodejčka – lesní
a barvářské zkoušky jezevčíků a teriérů, který se konal
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, pana Jiřího
Čunka.
Tato akce je již tradiční kynologickou akcí, konanou ve
Zborovicích, která je pořádána na vysoké úrovni, a je
uznávána i několika kynologickými kluby, které jí pro
nejlepší účastníky umožňují udělení titulů CACT a res.
CACT. O zájmu o tyto zkoušky účastníky z celé naší
republiky svědčí skutečnost, že jakmile jsou zveřejněny
propozice pro daný ročník, tak je memoriál během
několika málo dní plně obsazen a další zájemci musejí
být z kapacitních důvodů bohužel odmítáni.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům
a sponzorům za jejich úsilí, podporu a zviditelnění
myslivecké kynologie, našeho mysliveckého spolku
a obou našich obcí.
Myslivecké kynologii ZDAR!
Pavel Boukal, předseda MS Zborovice – Medlov
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Poděkování
Myslivecký spolek Zborovice – Medlov tímto děkuje
Obecnímu úřadu ve Zborovicích, za finanční podporu IX.
ročníku Memoriálu Jiřího Bodejčka – lesní a barvářské
zkoušky jezevčíků a teriérů, konaný ve dnech 14. - 15.
září 2019 ve Zborovicích, na chatě U Zajíčka, pod
záštitou hejtmana Zlínského kraje, pana Jiřího Čunka.

Z našich včelínů
Každým rokem je průběh počasí jiný, tedy i jarní
rozvoj a celý průběh včelařského roku je jedinečný.
V letošním roce po chladném a deštivém jaru přišlo
náhlé oteplení, což mělo za následek, že včelstva se
hodně rojila. Medný výnos byl obdobný jako
v předchozím roce, nejvýznamnější snůška je v našich
podmínkách z řepky, javoru a ovocných stromů,
následuje snůška z lípy, popř. medovice - tmavý med.
Včelařský rok končí v polovině července, kdy se vymetá
poslední med a včelstva se zakrmí. Potom následuje
léčení včelstev, aby šla do zimy zdravá a v plné síle.
V letošním roce, tak jako každoročně, jsem připravil
přednášku s praktickou ukázkou a ochutnávkou medu
pro žáky naší školy, také jsem uspořádal besedu na
včelnici pro členy našeho včelařského spolku.

Kokosovo medové cukroví s
krémem (dle Smooth & cooking)

čokoládovým

Těsto: 200 g hladké mouky, 80 g strouhaného
kokosu, 6 lžic medu, 120 g změklého másla, 1 žloutek,
1 lžíce rumu, 1 lžička citronové šťávy, 1 lžička kypřícího
prášku
Zpracujeme těsto, vykrájíme tvary, pečeme jako
linecké.
Vykrajovátka: jedno kulaté či s většími obloučky,
jedno kulaté malé na vykrojení vnitřního otvoru
Krém: 1 /2 pytlíku vanilkového pudinku, 120 ml
mléka, 100 g změklého másla, 80 g cukru, 3 lžíce kakaa,
trocha rumu (nemusí být)
Ozdoba: ozdobné cukrové kuličky.

Medové sušenky s oříškem (dle Smooth &
cooking)
Těsto: 180 g másla, 60 g cukru, 6 lžic medu, 240
g hladké mouky, 2 lžičky kypřícího prášku nebo jedlé
sody, oříšky na ozdobu.
Zpracujeme těsto, tvoříme hromádky, které lehce
stlačíme, ozdobíme ½ ořechu a pečeme v troubě na 160
˚C.

Máslo z vlašských ořechů s medem (dle Máma
mele vločky)
Suroviny: 2 hrnky vyloupaných ořechů přes noc
máčených ve vodě, 2 lžíce medu, 1 lžička mleté skořice,
2 lžíce brandy, 1 lžíce oleje z vlašských ořechů (nebo
rýžového oleje).
Osušené ořechy rozložíme na plech na pečící papír,
pečeme 15 minut a dáváme pozor, aby se nespálily. Po
upečení necháme ořechy důkladně vychladnout, vložíme
do mixéru a důkladně rozmixujeme. Přidáme další
ingredience a opět mixujeme. Lze skladovat v lednici ve
skleněné nádobě až 2 týdny.
Milan Neckař

Zpráva z šachového oddílu
Chaloupka Open Roštín 2019

V našich obcích včelaří 14 včelařek a včelařů, kteří
chovají 205 včelstev.
Do nového roku 2020 přeji všem spoluobčanům
pevné zdraví a veselou mysl. Jako obvykle před Vánoci
přikládám pár vánočních medových receptů.

15. června 2019 jsme se sešli na 2 ročníku Chaloupky
Open Roštín. Navázali jsme tak na tradici tohoto turnaje
pořádaném mnoho let Mírou Nezdařilem na jeho
chalupě ve Zdounkách. Na startovní čáře místního
koupaliště se sešlo celkem 14 nadšenců této královské
hry z řad jak hráčů TJ ŠO Zborovice, tak i těch, kteří za
nás hostují. Letos to byl dost překvapiví výsledek, neboť
rodina Prachařů stanula na stupních vítězů hned 2x.
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Vítězem se stal Mojmír Prachař a bronzovou příčku
obsadil jeho syn David, který za sebou nechal mnoho
favoritů turnaje. Stříbro získal hostující Radek Zajíček
z Holešova, který nás úspěšně reprezentuje v krajské
soutěži.

druhé místo. Oporou mužstva je na první šachovnici
Miroslav Nezdařil, který obě partie vyhrál.
V tomto roce ještě zajíždíme do Pravčic a poté
hrajeme doma proti EMKaD Holešov A.

Co nás čeká do konce roku
Mistrovské soutěže budou ukončeny 15. prosince
2019. Na konci roku se sejdeme na tradičním bleskovém
turnaji věnovaným hlavně našim šachovým přátelům,
kteří již nejsou mezi námi. 26. 12. v 9,00 hodin srdečně
zveme všechny příznivce královské hry do hospůdky Na
Hřišti.
Míra Nezdařil

Ohlédnutí za první polovinou sezóny
Je třeba poděkovat Petru Krejčímu, který byl hlavním
organizátorem tohoto turnaje. Hodnotné ceny dodali
sponzoři jak z řad jednotlivců, tak i firma Selog, Pharmix
Kroměříž a ŠO TJ Zborovice. Věřím, že v této pěkné
tradici budeme pokračovat.

Zahájení šachové sezony 2019/2020
Krajská soutěž – západ

Všem příznivcům fotbalu a vůbec sportu ve
Zborovicích a Medlově jsme připravili krátké ohlédnutí
za uplynulou sezónou podzimní části soutěže, dočtete se
o plánech mužstva na jarní část sezóny, ale také
o příjemných změnách, které se snad již brzy odehrají
nejen na fotbalovém hřišti.

Fotbalové mužstvo muži

Za fotbalový oddíl mužů TJ Pilana Zborovice se
s čtenáři o všem, co se zborovického fotbalu týče, podělí
pan Marek Šprňa, předseda TJ Pilana Zborovice.
Mužstvo mužů je v polovině sezóny 2019 – 2020 na
desátém místě a s tímto umístěním nemůže být
spokojenost. I z tohoto důvodu chceme mužstvo na
jarní část soutěže posílit. V jednání je příchod 4 hráčů
a brankáře. Jde o nadstandardní hráče a ve dvou
případech hráče, kteří mají bohaté zkušenosti
s druholigovým fotbalem. Takže věříme, že se zvedne
úroveň a kvalita předváděné hry a tím pádem
i postavení v tabulce. Cílem vedení klubu však zůstává,
aby v mužstvu byly převážně naši odchovanci a hráči
s vazbami na Zborovice.
Pro nadcházející období bychom rádi fotbal zpestřili
Po třech kolech jsme v průběžném hodnocení na
třetím místě se sedmi body. Do konce roku nás ještě také pro diváky. Od jarní části soutěže chystáme novinku
čekají dva zápasy, a to s horkým favoritem Kunovicemi v podobě zpravodajů na každém utkání, které budou
a doma s Fatrou Napajedla, která je zatím na posledním slosovatelné a tři vylosovaní obdrží věcnou cenu. Dále
tyto zpravodaje, které si diváci zakoupí, budou na
místě bez bodu.
posledním domácím zápase ve slosování o hlavní velmi
Regionální přebor Kroměříž
atraktivní cenu, kterou daruje sponzor našeho oddílu.
I naše Bčko zahájilo sezonu skvěle. Po dvou Také chceme zprovoznit novou webovou stránku
odehraných kolech máme plný počet bodů zásluhou fotbalového oddílu.
vítězství na domácí půdě proti Rusavě v poměru
Z dalších cílů je postupně vylepšovat areál hřiště –
5 :3 a i v dalším domácím utkání jsme zvítězili nad nové lavičky, různé terénní úpravy, snahou je, pro diváky
Holešovem 5 :3. Plný bodový zisk na řadí na průběžné a hráče vytvořit příjemné prostředí. Hlavní akcí bude
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Sezona byla zahájena v měsíci říjnu 2019 a potrvá do
dubna 2020. Odehráli jsme tři kola a je třeba říct, že
velmi úspěšně. Na úvod jsme remizovali s Holešovem
„B “ 4 :4 a poté přišli dvě výhry ve Vlčnově 6 :2 a doma
se Starým Městem v poměru 5 :3.
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rekonstrukce nebo nová výstavba šaten. Ve spolupráci se
zastupitelstvem obce se pracuje na její realizaci.
V současné době se vypracovává projekt, podle kterého
se rozhodne, jaká varianta by vyhovovala našim
požadavkům. Byli bychom rádi, kdyby tento projekt
a úpravy areálu, byly realizovány do roku 2021, jelikož
v tomto roce naše TJ oslaví 90 let existence a bylo by
hezké toto výročí důstojně oslavit v nových prostorách
kabin a pro diváky vylepšeného areálu hřiště.

Fotbalová mládež
Určitě jste již zaznamenali, že vedle mužů se na
reprezentaci našich obcí připravují také děti. Následující
slovo, respektive řádky budou tedy patřit panu Jiřímu
Kocourkovi, kterého znáte jako hráče za TJ Pilana
Zborovice. V našem případě se s čtenáři podělí
o zkušenosti trenéra a výsledky dětských oddílů TJ.
V srpnu zahájily všechny naše kategorie přípravu na
novou sezónu pro rok 2019/2020.

Školička (ročník 2013 a mladší)
Naši nejmenší se celou podzimní polovinu sezóny
vzorně připravovali, aby mohli v zimě nastoupit na
trenéry připravované turnaje, kde získají potřebnou herní
praxi. Nyní se děti připravují každé pondělí a středu od
16:30 do 17:30 hodin v tělocvičně ZŠ Zborovice.
Pokud máte zájem se přijít podívat a užít si s námi
spoustu her, najít nové kamarády a přiučit se novým
věcem, neváhejte se ukázat na tréninku. Společně
s celým týmem se budeme těšit na Vaši účast.

Mladší přípravka (ročník 2011 a mladší)
Sezóna pro nás začala prvním zápasem, a to 1. 9.
2019. Zápas byl pro nás velkou zkouškou, protože tým
prošel velkou obměnou. Ročník 2010 se posunul do starší
přípravky, a do mladších přišel ročník 2012 a 2013. Tím
se kádr značně omladil. Musím pochválit všechny tyto
hráče, kteří skvěle zapadli do týmu. Pochvala patří
samozřejmě celému týmu. Do tréninku i zápasu
vstupovali vždy s nasazením a zápalem. Sezónu,
a hlavně výsledky hodnotit nebudu, protože pro nás
u mládeže nejsou podstatné. Jako trenér vidím u všech
hráčů velký posun dopředu. Nejdůležitější je, aby to děti
bavilo, což se nám zatím daří, a chceme v tom
pokračovat i nadále.

Starší přípravka (ročník 2009 a mladší)
Zápasové nasazení nám začalo také 1. 9. 2019.
V podzimní části sezóny se začínalo projevovat naše

společné úsilí. Zápasy jsou atraktivní pro diváky, kteří
odměňují potleskem fotbalové umění našich dětí. Jako
trenér jsem s podzimní částí spokojen. Až na dva zápasy,
ve kterých jsme nehráli koncentrovaně a přizpůsobili se
soupeřově hře, jsme odehráli velmi kvalitní utkání, ve
kterých nás vždy zdobila fotbalovost, ať už utkání bylo
vítězné či nikoliv. Musím také poděkovat všem hráčům za
přístup k tréninkům i zápasům.
Zimní příprava: Zima nebo mráz nás nezastaví,
a proto se budeme nadále připravovat na umělé trávě.
Zimní přestávka bude opět ve znamení spousty turnajů
a přátelských utkání v hale.
Cíle pro jarní část sezóny:
Cíl pro jarní sezónu máme hlavně jeden, a to přihlásit
kategorii školiček do soutěžních utkání, které děti
připraví do dalších ročníků.
Před sezónou se uskuteční na hřišti TJ Pilana
Zborovice nábor mladých fotbalistů a trenérů. Bude se
jednat o ročníky 2009 – 2015.
9. – 12. 4. 2020 nás čeká společné soustředění mladší
a starší přípravky v Roštíně, kde už doladíme poslední
nedostatky, a budeme se těšit na jarní část sezóny.
Koncem května budeme opět pořádat turnaj
přípravek na místním hřišti. Tato akce proběhla již tento
rok. Na rozdíl od letošního roku bych byl rád, kdyby se na
turnaj přišlo podívat více zborovčáků, ať už podpořit naše
nejmenší, nebo třeba jen tak na „pivko“. Akce je hlavně
pro domácí a nejen o fotbale. Turnaj doprovází spousta
her, skákací hrad, a další program pro děti.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům, rodičům
hráčů, fanouškům, sponzorům, trenérům a všem
ostatním, co nám pomáhají či se nějakým způsobem
podílí na chodu klubu. Doufám, že budeme dále
pokračovat ve stejném duchu a půjdeme tou správnou
cestou tak, abychom v naší obci opět obnovili všechny
mládežnické kategorie, a ostatně i fotbal celkově vrátili
tam, kam patří.
Všem výše zmíněným ještě jednou děkuji za
spolupráci v roce 2019, a do nadcházejícího roku Vám
přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, plno
osobních i sportovních úspěchů, a těším se na další
spolupráci.
Závěrem se s Vámi rozloučíme krátkým průřezem
některými, nejen fotbalovými, událostmi podzimu roku
2019.
Dne 14. října jsme uspořádali autobusový zájezd na
utkání reprezentace U21 ČR – U21 SKOTSKO v Uherském
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Hradišti. Zájezdu se zúčastnilo 19 dětí a 13 rodičů. Děti
i rodiče poznali atmosféru na tribuně, celý zápas
povzbuzovali a hnali náš tým za vítězstvím. Nutno
podotknout, že pro drtivou většinu dětí to byl první
zážitek na velkém stadionu, který si mohly užít úplně
zdarma díky sponzorům stavebniny BAU TRADE MARKET
a stavební firma KVARCIT STAV. Těm patří za všechno
obrovský dík a uznání.
1. listopadu proběhla závěrečná fotbalová rozlučka
s podzimní sezónou všech mladých fotbalistů. V téměř
mrazivém počasí se odehrál přátelský zápas DĚTI RODIČE, kde nám děti ukázaly svoji bojovnost a nadšení
a utkání nad rodiči vyhrály. Za pomoci šikovných rodičů
po utkání proběhlo v sokolovně zábavné odpoledne,
plné dobré zábavy a vynikajícího občerstvení. Tímto jim
patří naše poděkování.
Dne 2. listopadu proběhl na hřišti poslední zápas
podzimní části a muži Zborovic porazili Záhlinice 2 :0. Po
utkání se uskutečnila závěrečná rozlučka s hráči, trenéry
a fanoušky. Závěrečné zhodnocení podzimní sezóny
vyhodnotil předseda klubu pan Marek Šprňa a asistent
trenéra pan Ivan Gröpl. Za účast na závěrečné rozlučce
s podzimní sezonou děkujeme i starostovi obce.
9. listopadu byla uspořádána společná brigáda všech
členů klubu. Byl proveden sběr železa v obci, úklid areálu
a drobné opravy. Děkujeme všem, kteří se aktivně
brigády zúčastnili i těm, kteří svým železem přispěli
dobré věci.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům,
hráčům, trenérům, fanouškům a sponzorům za podporu
v roce 2019, v nadcházejících týdnech popřát klidné
vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví
a sportovních úspěchů.
Kolektiv TJ Pilana Zborovice

V Kusé hoře žije bájný tvor – hydra mořská
Zborovice, malebné městečko, leží v krásném údolí
chráněném od jihozápadu okrajem Litenčické
pahorkatiny, na západě hřebenem s dominantní stavbou
kaple sv. Anny táhnoucí se od Slížan až k malému lesíku
Lipině. Severní stranu chrání útvar Kučí, který na
severovýchodě přechází v les s Kusou horou
o nadmořské výšce 361,3 m n. m.
A zde se odehrává náš příběh. Jde o příběh nový
a skoro neznámý. Zborovice mají poutavé příběhy z dob
dávno minulých, o kterých jsem už psal. Ve Zborovicích
je také zámek vzpomínaný na počátku 17. století. Nad
zámkem je krásná vila, vystavěná koncem 19. století
Jonášem Friessem, majitelem panství. Nejcennější
a chráněnou památkou je mauzoleum, které nechal
vystavět J. Friess hned po dostavbě rodinného sídla –
vily. Mauzoleum stavěl pro rodinné příslušníky, kteří jsou
zde pochováni.
Ale to už jsme dost odbočili, vraťme se tedy
k našemu novému příběhu.
Na severovýchodním okraji od Zborovic, leží les
a v něm tři známé lokality. Kusá hora, uprostřed
Loupežná a na severním okraji lesa nedaleko Věžek
Dubina. Uprostřed lesa je významné místo s hraničním
kamenem trojúhelníkového tvaru, dnes už bez nápisu,
ten už dávno smazaly větry, deště a čas. Místo nese
přiléhavý název Troják. Kóta 396,5 m n. m. upozorňuje
na nejvyšší vrchol lesa je pár metrů od Trojáku.
V dávných dobách před zalesněním zde bývala
významná křižovatka cest, která posílá dodnes cesty na
tři strany používané jen lesy, dříve cesty obchodní.
V lese pramení tři potoky. Olšinka východně pár metrů
pod Trojákem a Ratajský potok na východním okraji lesa.
Oba končí svou pouť v Kotojedce. Na severním okraji
pod lesem pramení Popovický potok, který dává svou
vodu Vežeckému potoku a ten končí v řece Moravě,
zrovna tak jako Kotojedka.
Vrátíme se na severovýchodní okraj lesa do Zborovic,
kde pod lesem na Kusé hoře je zvláštní místo zatravněné
a používané jako louka, dříve vinohrad. Výška Kusé hory
je 361,3 m n. m. Všude kolem ve zvlněné hanácké
krajině jsou obdělávána pole, jen těch pár metrů zůstává
už po léta zatravněno.
Proč asi? Říká se, že pozemek je plný kamenných
valounů a jeho obdělávání zemědělskou mechanizací by
byl problém a výnosy by nestály za to. V dolní části na
rozhraní pole a louky stojí posed mysliveckého spolku.
13/16
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Sem chodívá kamarád Zdeňa odpočívat. Jinak tento
nevýrazný vrchol neoplývá zvláštní vzhledovou krásou, za
to poskytuje poutavě výhledy na krajinu. Ale je zde přece
jen něco, čím je tato lokalita zajímavá.
Věřte nevěřte – bylo 20. prosince roku 2014
a v podvečer kdy chodím na procházku se psem a rád si
vyšlápnu pod vrchol Kusé hory. Měsíc vycházel nad
Hostýnskými horami, v krajině nebylo ani živáčka, bylo
takové divné ticho. Káně odletěli lovit do jiného revíru
a kdesi v dáli bylo slyšet jen krákání krkavce. Na obzoru
svítila červená světla věží mobilních operátorů
a cvrčovická kaple se ztrácela v šeru nadcházejícího
večera. Zamířil jsem s Endou, tak se jmenovala naše
fenka, k posedu. Najednou se chování psa změnilo, začal
být neklidný a jeho naježený hřbet signalizoval, že něco
není v pořádku. Čím dál víc se tiskl k mojí noze
a nakonec odmítl jít dál. Jeho čenich ukazoval směr
nebezpečí do svahu kopce nedaleko posedu. Něco
obrovského leželo tímto směrem asi osmdesát metrů od
nás. Zelený slabě světélkující válec v délce asi deset
metrů, možná i více, se válel v suchém travnatém
porostu. Pes se třepal strachem a úzkostně kňučel, mě
do smíchu nebylo. Beru psa do náruče a snažím se ho
uklidnit, přitom pozoruji neznámého tvora, který tam
najednou vztyčil černou hlavu, a červené oči se dívají
přímo na nás. Ještě pár skoků a už lezu i se psem
v náručí na posed, kde hledáme záchranu. A tu si
vzpomínám na vyprávění Zdeňka, kamaráda, který zažil
něco podobného v tomto místě. Nerad o tomto zážitku
mluví, asi jsem byl první, komu se svěřil. Červené oči nás
stále pozorují, no v té mrazivé noci bych na posedu v 12 st. C nocovat nechtěl. Najednou barvy obludy pohasly
a je slyšet jakési hučení vycházející z hlubin Kusé hory,
zvuky připomínaly hučící vodopád. Hydra zmizela
v hlubinách země a nastalo strašlivé ticho, takové
slyšitelné. Setmělo se, krajinu postříbřil svit měsíce a od
Zdounek se blížil ke Zborovicím vlak o páté. Teď
necháme mluvit pověst, která vypráví o bájném vodním
tvoru žijícím v hlubinách podzemního jezera pod Kusou
horou, kde se v lidovém podání mluví o hydře mořské.
Prý hydra mořská někdy čas od času vylézá z hlubin
podzemního jezera v podvečer nebo v noci na povrch.
No my jsme měli štěstí, že jsme byli ve správný čas na
správném místě a bájného tvora spatřili. To není
všechno, ještě jsem si vzpomněl na zvláštní zvukový
efekt, který vychází ve směru od Kusé hory v podobě
podivného hlubokého hučení. Bývá slyšitelné od jara do

podzimu. Jestli tyto zvuky mají něco společného
s bájným tvorem nebo podzemním jezerem pod Kusou
horou nevím. Šíří se krajinou většinou v pozdních
večerních hodinách v nepravidelných intervalech. Toto
hučení slyšíval i majitel bývalé cihelny pan Jiří Jenerál
a.s., který si chodíval odpočinout pod Kusou horu.
Vyprávěl, jaké hluboké hučení vychází z hlubin země.
Tenkrát tomu vyprávění nikdo nevěnoval pozornost
a lidé si o něm mysleli svoje. Jeho cihelna vystavěná na
počátku 19. Století se nacházela na vyparcelované trati
k lesu za hřbitovem nedaleko Kusé hory. Po zveřejnění
této události v brněnském rozhlase nejmenovaná firma
přislíbila zapůjčit přístroj, který zaznamenává pohyb pod
povrchem země. Bohužel záhadný tvor se nám ani za
častých návštěv neukázal. Hydrometeorologický ústav se
k tomu vyjádřil v tom smyslu, že nedoporučuje žádné
sondy v oblasti Kusé hory, neboť by mohlo dojít při
otevření podzemních vodních hlubin držených pod
velkým tlakem k prudkému výronu spodní vody
a k následnému zatopení Zborovic. Mají za to, že
v hlubinách země pod Kusou horou je velké vodní jezero
možná propojené až s mořem. Dodnes můžeme
v hluboké tišině Zborovského lesa zajít k mořskému oku.
Jeho voda prý je slaná a jezírko je pozůstatkem
třetihorního moře a zde má hydra vycházet na povrch.
Tak vy co chodíte polní cestou kolem Kusé hory na pivo
do nětčické hospůdky, dávejte pozor, možná se vám
podaří hydru někdy spatřit.
To ale není všechno. Bylo tomu dávno, hodně dávno,
tak tento příběh vyprávěl děda pana Haráska, že jednoho
podzimního dne v podvečer sedlák oral políčko plné
kamení na Kusé hoře párou koní. Z útrob hory vycházelo
mohutné hučení, země se otevřela a koňské spřežení
s pluhem i s oráčem zmizelo beze stopy v hlubinách
země. Marně selka čekala svého muže, nad krajinou se
snášel soumrak noci, a když muž stále nepřicházel,
vypravila se na Kusou horu pro něho. Na poli oráče ani
koní nebylo, jen nad nedooraným polem se válel bílý
závoj mlhy a všude kolem vládlo zvláštní ticho, ani hejno
havranů ve stromoví lesa o sobě nedávalo vědět, jindy
hlasitě krákající. Žena se vrátila domů sama. Po oráči na
Kusé hoře se slehla zem a nikdy se už neobjevil. Jestli se
tento příběh stal na Kusé hoře, s určitostí nevíme,
nezbývá než věřit panu Haráskovi jeho vyprávění. Ti co
v té době žili, už dávno odpočívají na hřbitově, ale
příběhy předávané z generace na generaci stále žijí mezi
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námi. Záleží na písmákovi, jestli je zaznamená pro ty, co
přijdou po nás, aby měli co číst.

Společenská kronika
V období od prosince do března 2020 oslaví
významné životní jubileum tito spoluobčané:

Prosinec
Vácha Z.
Divilková M.
Boukal K.
Zehnula O.
Surynek F.
Chytrý V.
Netoličková S.

P. S.
Báje, pověsti, legendy a různé příběhy, kterým možná
dnes už nikdo neuvěří. Pověsti, které se udály hodně
dávno, jejich pamětníci už dávno nežijí, ale přesto
zůstávají stále mezi námi jako poselství minulosti
a něčeho tajemného, nevyjasněného. Objevují se znova
a znova jako poklady zaznamenané písmem pro
generace příští.
Sepsal Miroslav Regent

Leden
Foltýn K.
Surýnková R.
Procházka J.
Benešovský V.
Adamíčková L.

Únor

Pozvánka Kroměřížské Dráhy z.s.

Jelínková L.
Surynek D.
Surynek Z.
Šilhánková J.
Matysík J.
Tesařík S.
Stáhlová B.
Surýnková N.
Vavřina A.

30. 12. 2019 - V. ročník výšlapu na rozhlednu Zdenička
Tradiční předsilvestrovská akce Kroměřížské dráhy
spojená s jízdou motorového vozu M131.1454+Blm na
trati Kroměříž - Zborovice. Pro cestující motorového
vlaku bude připraven tradiční teplý nápoj. Po příjezdu do
Zdounek se vydáme na rozhlednu Zdenička a mlýn
Lebedov. Po návratu do Zdounek se přesuneme vlakem
do Zborovic a prohlídku místního zámku. Po té se
vydáme zpět vlakem do Kroměříže, kde bude akce
ukončena. Na akci srdečně zve spolek Kroměřížská dráha.
Stanislav Plachý

Březen
Holubcová V.
Vítková B.
Marejková M.
Grech S.
Gröplová J.
Sládečková R.
Omelková L.
Žalčík R.
Babič M.
Konečná J.

My tři králové jdeme k Vám…
I letos bychom se rádi zapojili do
sbírky pořádané Charitou České
republiky a přispěli tak na pomoc
potřebným. Loni měla sbírka
úspěch, měli jsme dvě šikovné skupinky zpívajících dětí,
ale i tak jsme nestihli obejít více jak polovinu vesnice.
I proto bych vás nyní ráda informovala o možnosti se
akce zúčastnit. Hledáme děti do skupinek po třech
a případně k nim i dospělého. Pro více informací mě
kontaktujte na e -mailu: romana.sutova@seznam.cz
Romana Scheichenostová

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.

15/16

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov

Kalendář akcí
Prosinec
Pá 20. 12. KK – Vánoční koncert – Dubina
Čt 26. 12. ŠO – Vánoční turnaj v bleskové hře
Po 30. 12. KČT – Výstup na Brdo

Leden
So 4. 1. KČT – Rozhledna Zdenička
So 18. 1. KČT – Výroční schůze

Únor
So 1. 2. Hasičsko-myslivecký ples
So 8. 2. KČT – Moravská Brána
So 15. 2. KK – Dětský karneval
St 19. 2. KK – Divadlo Uherské Hradiště – Rychlé šípy
So 22. 2. SDH Medlov – Ostatkový průvod
So 22. 2. SDH Zborovice – Masopustní rej
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Březen
So 7. 3. KČT – Hornomoravský úval
So 21. 3. KČT – Zábřežská vrchovina
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.

Dobrovolná sbírka
Na kontě dobrovolné sbírky pořádané obcí na pomoc
rodině postižené při zřícení části sousedního
neudržovaného domu se ke dni jejího ukončení vybralo
37 128,98 Kč. Zastupitelstvo obce děkuje všem občanům,
kteří se na pomoci podílely finančně nebo i jiným
způsobem.

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