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Opožděné vydání
Vzhledem k termínu uzávěrky na konci února a vydání
zpravodaje na konci března články nereflektují rozšíření
onemocnění COVID-19. Převážná část plánovaných akcí
pravděpodobně kvůli omezení volného pohybu osob
neproběhne.

Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás přivítat při čtení nového Zpravodaje
obcí Zborovice a Medlov.
Od posledního čísla se v našich obcích odehrálo
mnoho událostí. Začátkem prosince byl rozsvícen tradiční
vánoční strom, následně se rozběhli všichni čerti
a předvánoční náladu zajistilo koncertní vystoupení
cimbálovky Dubina. Vánoční doba byla naplněna
šachovým turnajem v bleskové hře a závěr roku 2019
patřil výšlapu na Brdo. Nový rok by zpočátku méně
hektický, ale o to důležitější. Probíhaly přípravy na
plánované kulturní akce, jako byl Hasičsko-myslivecký
ples, karneval, návštěva divadla v Uherském Hradišti,
masopustní rej nebo ostatkový průvod.
Na prosincovém veřejném zasedání jsme společně se
zastupiteli odsouhlasili úpravy některých obecně
závazných vyhlášek, které mají přímý dopad na život
občanů. Mezi největší změny patřila úprava poplatků za
svoz komunálního odpadu a placení poplatku za čtyřnohé
přátele. Díky rozhodnutí zastupitelstva obce se podařilo
do vyhlášek ustanovit úlevy jak pro rodiny s dětmi, tak
pro osoby starší 65 let. Nejdiskutovanější otázkou na
prosincovém jednání nebylo, zda přijde Ježíšek nebo
Santa Claus, ale rozpočet obce. Ten je pro letošní rok
naplánovaný jako schodkový, což bude zapříčiněno
zvýšením investic do majetku obce.

Březen 2020

Od Nového roku naši obecní pracovníci provedli úklid
drůbežárny, v Medlově prořezali nálety u Kroutilovy
studánky a starali se o běžný chod obce. V průběhu
února se uskutečnila obměna dopravního značení
v obcích, ořez dřevin ohrožujících vedení elektrické
energie, byly odstraněny staré nevyhovující stavby
v drůbežárně a sklad nářadí na dvoře základní školy.
Došlo k opravě památníku obětem válek u kostela,
odstranění
původního
památníku
rumunských
osvoboditelů s tím, že bude nahrazen novým ztvárněním
a to tak, abychom mohli pietně uctít nadcházející 75.
výročí osvobození obce. Ve výhledu je přesun pošty do
nových bezbariérových prostor, dostavba kanalizace pro
napojení víceúčelového domu a rekonstrukce části
obecního úřadu, oprava pavilonu dílen ZŠ Zborovice.
Pokračují jednání ve věci propojení našich obcí
cyklostezkou, zajištění vody pro požární nádrž v Medlově
a rekonstrukce nejen komunikací, ale i kanalizace
a veřejného osvětlení v lokalitě za nádražím, opravě
šaten TJ Pilana Zborovice a adaptaci garáží u potoka na
hasičskou zbrojnici. Na únorovém zasedání zastupitelstva
obce byla schválena koupě části pozemku v lokalitě za
hřištěm, což byla poslední část přípravy tohoto území pro
přeložku vedení elektrického napětí. V Medlově se
zvažuje oprava místní komunikace od vodárny
u Železňáku, která se napojí na stávající komunikaci u RD
čp.53, oprava autobusové točny v horní části obce.
Závěrem krátkého úvodníku mi dovolte poděkovat
všem, kteří se přímo podílejí na zabezpečení kulturních
akcí, chodu obce a přípravě rozvoje obcí. Do
nastávajícího jarního období Vám všem přeji mnoho
zdraví, sil a štěstí.
Vítězslav Hanák, starosta obce
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Zprávy ze školky
Společné akce
Jsou oblíbené pedagogy a možná i rodiči.
Splňují jednu zásadní skutečnost – všichni zúčastnění
mají možnost se potkat, blíž se seznámit a prožít spolu
hezké chvilky. Dítě je pyšné, že může paní učitelce
a ostatním dětem ukázat své rodiče. Rodiče více pochopí,
jak to ve školce chodí, poznají blíže paní učitelku a její
práci, přestanou ji vnímat jen jako informátorku při
vyzvednutí dítěte ze školky, mohou si více popovídat.
Rodiče vyzýváme k účasti na těchto akcích. Naše
mateřská škola organizuje společné dílny, tvořivá
odpoledne. Rodiče mají možnost přijít a vyzkoušet si
předem oznámenou činnost spolu s dětmi. Je to
například keramika, kreslení, výroba drobných dárků,
pohybové aktivity. Pořádáme také společné výlety.

Při všech těchto akcích mají rodiče prostor a možnost
k vlastním aktivitám. Mohou upozornit na nějaké výstavy
nebo jiné zajímavé akce, vymyslí cíl v přírodě, pomohou
se zajištěním a organizací. Nejenže nám pomohou, ale
prospěje to i rodině, aby se naučila vnímat naše školství
jako aktivní a kreativní instituci. Navíc je to úžasný vklad
pro dítě do dalších školních let.
Balášová Ivana, učitelka MŠ

I my se snažíme s dětmi aktivně trávit čas venku
a objevovat pestré možnosti, které venkovní prostředí
nabízí k výuce, odpočinku i setkávání.
Postupně tedy přetváříme školní zahradu jako
přírodní učebnu, která bude nabízet místo k bádání,
učení, poznávání světa kolem nás a také k rozvoji
osobnosti tím nejpřirozenějším způsobem. Výsadbou
nových stromů jeřabiny, muchovníku a moruše, jsme
navázali na pěstitelské práce na vyvýšených záhonech
jahodníku, bylin, pažitky… Současná venkovní učebna je
zaměřena na environmentální oblast a budeme moc rádi,
pokud nám zřizovatel zafinancuje i druhou venkovní
učebnu, která bude zaměřena na polytechnickou
výchovu, pro kterou již máme připraveny dílenské ponky
i s nářadím a vhodnými nástroji.
Vždyť skutečný svět výzev a poznání začíná hned pod
školními okny. Stačí ho objevit a uvědomit si jeho
mnohdy nedoceněný význam.
Hana Klabalová, ředitelka MŠ

Školka venku
V měsíci květnu oslaví svátek školní zahrady.
Záměrem této iniciativy je, aby se prostředí venku –
za okny školky, stalo nedílnou součástí života pedagogů
a jejich dětí.

Mámo, táto, pojď si hrát a tělíčko rozhýbat!
Mateřská škola ve Zborovicích si s letošní zimou,
velmi skromnou na sníh a mráz, poradila po svém. Jelikož
jsme byli donuceni oželit zimní radovánky, rozhodli jsme
se užít si spoustu zábavy a zasportovat si v příjemném
prostředí tělocvičny základní školy.
2/16

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
hře na lovce bakterií. Při plnění zábavných a poučných
úkolů si vytvářeli zdravé návyky.
Úkoly plnili všichni žáci společně ve svých třídách
během hodin výtvarné výchovy, společenské výchovy
a praktických činností. Vyráběli lovecké lístky, což byly
průkazky Lovců bakterií. Po použití toalety si umyli ruce
a na lístku si postupně vyškrtávali ulovené bakterie. Také
si složili papírovou skládanku makrofága s velkými zuby,
aby mohl kousat bakterie. Lovci bakterií zjistili, jak
snadno a rychle dokáží bakterie šířit nákazu.
Každá aktivita byla zdokumentována a fotografie byly
nahrány na web soutěže Domestosu.
Pohyb je pro děti důležitou součástí života a rozvíjí
jejich osobnost, jak po stránce fyzické, tak psychické,
proto jsme dne 11. února 2020 uspořádali odpolední
cvičení s názvem „Mámo, táto, pojď si hrát a tělíčko
rozhýbat!“. Tato akce byla určena dětem, jejich rodičům
i prarodičům.
Sešli jsme se společně v tělocvičně Základní školy
Zborovice, převlékli se do sportovního oblečení a cvičení
mohlo začít. Nejprve jsme se se všemi přivítali a zahřáli
krátkou běhací hrou. Poté následovala rozcvička. Veselou
formou jsme si protáhli celé tělo od hlavy až po paty
prostřednictvím dětských pohybových říkadel. Další část
cvičení obsahovala opičí dráhu plnou zábavných prvků,
jako například válení sudů, skluzavku, houpání v kruzích,
prolézací tunel a spoustu dalších. Na závěr jsme si zahráli
několik her s novým padákem, který dětem do školky
přinesl Ježíšek.
Společně strávené odpoledne jsme si všichni velice
užili. Děti byly spokojené a jejich radostné výskání bylo
slyšet i za zdmi tělocvičny. Tímto děkujeme všem
zúčastněným. Těší nás, že i v dnešní hektické době, se
najdou rodiče s dětmi, kteří rádi věnují trochu svého času
sportování.
Těšíme se na další společná odpoledne.
Lenka Kvasničková, učitelka MŠ

Zprávy ze školy
Naše výhra
Rádi bychom se s Vámi podělili o radost. Představte
si, co se v letošním školním roce žákům 1., 2., 3. a 4. třídy
s třídními učitelkami podařilo. Zúčastnili se soutěže
Domestos pro školy a měli úspěch i mezi daleko většími
školami, než je ta naše.
Soutěž probíhala od října do prosince. Žáci zjistili, že
mytí rukou není úplná legrace. Vše se měli naučit díky

Po splnění všech úkolů byla naše škola zařazena do
slosování a vyhrála peníze na rekonstrukci toalet - 3.
místo: 50 000,- Kč.
Iva Badanková, učitelka

Tříkrálový koncert
V úterý 21. ledna 2020 někteří žáci navštívili klienty
a zaměstnance v Domově pro osoby se zdravotním
postižením ve Zborovicích, aby jim přinesl kousek radosti
svým pásmem písní.
Dětský pěvecký sbor Zborováček složený z žáků od IV.
až do IX. třídy zpíval pod vedením pana učitele Rudolfa
Gregora, který je doprovázel na klávesy. Zpívaly se jak
písně populární, tak se zavzpomínalo i na vánoční svátky
koledami. Vybraný repertoár měl velký úspěch. Celý sál
zpíval společně se sborem a atmosféra celého vystoupení
byla vřelá a veselá. Dokonce jeden účastník Tříkrálového
koncertu pod vlivem této atmosféry začal během
vystoupení spontánně tančit, což bylo velmi milé.
Při vyhlášení posledních tří písní a ukončení koncertu
bylo vidět, že je všem účastníkům líto, že tato vydařená
akce končí.
Ilona Pribišová, asistentka pedagoga
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Pionýr

Zlínská filharmonie
V úterý 18. února 2020 jsme se vydali, celý druhý
stupeň, všichni od VI. do IX. třídy na výlet do Zlína. Čekal
nás výchovný koncert Zlínské filharmonie v Kongresovém
sále. O cestě pomlčíme.

Koncert měl název S orchestrem na dotek a dirigoval
jej indický dirigent. Konal se v nádherné moderní budově
Kongresového centra a jeho zvláštností bylo, že orchestr
byl atypicky umístěný uprostřed hlediště přímo mezi
posluchači.
Celodenní výlet se nám velmi líbil, měli jsme možnost
navštívit i centrum Zlína, čímž jsme skloubili kulturu
s prožitky. Celý den jsme si užili a plní dojmů se už těšíme
na další nezapomenutelné zájezdy mimo školu.
Rudolf Gregor, učitel

Poklad Inků
Dne 20. 2. 2020 se žáci naší školy zúčastnili
mezinárodní výstavy Poklad Inků – největší zlatý poklad
světa v Brně.
Seznámili se s dávnou civilizací Inků a jejich rituály,
mohli se začíst do prastarých indiánských legend.
Na výstavě byly představeny stovky originálních
exponátů, modely staveb jejich obydlí a rituálních míst,
které dokládají bohatství a vyspělost předkolumbovské
Ameriky.
Originální zlaté exponáty z jihoamerického kontinentu
byly doplněny sbírkou předmětů z našich muzeí, a to
z Národního muzea a Moravského zemského muzea.
Výstavu rovněž vhodně doplnila projekce dokumentů
a interaktivní zóna. Na žáky rovněž čekal vědomostní kvíz
o historii jihoamerického kontinentu.
Čas na výstavě nám rychle uběhl a škoda jen, že
někteří žáci se této exkurze nemohli z důvodu nemoci
zúčastnit.
Václava Ryšánková, učitelka

Pionýrský sedmikvítek
Tato zvláštní rostlinka roste a vykvétá v našem oddíle
už několik let. A musíme říct, že se jí u nás daří.
V současném oddíle je už pár držitelů republikových
ocenění, další ocenění si možná na památku uložili mnozí
bývalí členové.

I v letošním roce se do kulturních soutěží, které jsou
součástí
Pionýrského
sedmikvítku,
zapojujeme.
V hudební soutěži Dětská porta jsme získali v oblastním
kole Folkový guláš v Hlubočkách u Olomouce dvě
postupové karty do finále, které se uskuteční v květnu
v Kroměříži. Budeme velmi rádi, když nás přijedete
podpořit. V současné době jsme odevzdali několik
výtvarných prací do soutěže v tomto oboru a také fotky
našich členů jsou již přihlášené v celostátním kole
soutěže Clona. Někteří slovem nadaní jedinci připravují
k odevzdání svá dílka do republikové soutěže v literárním
oboru. Třeba se opět některým podaří oslovit poroty
soutěží a připsat další ocenění do „sedmikvítkovské
sbírky“.
L. Sakařová, vedoucí PS

Republikové ocenění pro pionýry
V celostátní soutěži Brána k druhým se družině
nejstarších členů našeho oddílu podařilo v letošním roce
zabodovat!
Soutěž vyhlašuje MŠMT, jako hlavní cíl si klade hledat,
ukazovat a oceňovat pozitivní skutky, na kterých se
podílejí děti a mládež do 26 let. Jde o dlouhodobé
aktivity, které přinášejí něco prospěšného nejen pro
účastníky, ale především pro další lidi, kteří se akcí
účastní. Velmi nás potěšilo, že mezi letošními oceněnými
byla i skupinka starších pionýrů z našeho oddílu.
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Devítičlenná porota z téměř osmdesáti přihlášených
soutěžních skupin mladých lidí přidělila našim zástupcům
body, které je vynesly mezi pět nejlepších týmů
v republice.

Navštívili jsme budovu České televize na Kavčích
horách, kde je v Galerii Rohlík umístěna výstava, která
nás přenesla do filmů a pohádek. Součástí je i interaktivní
hra, kterou mnozí s úspěchem zvládli a stali se tak
alespoň na chvíli vládci pohádkové říše. V botanické
zahradě Na Slupi jsme obdivovali množství cizokrajných
rostlin i upovídané papoušky.

Své ocenění si převzali v Národním technickém muzeu
v Praze z rukou zástupců pořadatele soutěže a dalších
hostů. Ještě jednou blahopřejeme a… díky za to, že jste!
L. Sakařová, vedoucí PS

Ledová Praha
Na přelomu ledna a února se členové pionýrského
oddílu Mláďata vydali opět na republikovou akci
nazvanou Ledová Praha. Ve čtvrtek 30. ledna jsme se
vlakem z Hulína vypravili za poznáním do hlavního města,
abychom se v neděli 2. února vraceli bohatší o mnoho
zážitků. V průběhu našeho putování Prahou jsme
navštívili Pražský hrad, prošli se po Karlově mostě a pak
po nábřeží Vltavy až k Národnímu divadlu, zastavili se
u orloje na Staroměstském náměstí a pěšky se vydali
přes Václavské náměstí. Nezapomenutelná je určitě
i večerní projížďka lanovkou na Petřín. V Muzeu Lega
jsme se dověděli nové informace a navštívili jsme legohernu, prohlédli jsme si Muzeum alchymistů a mágů
staré Prahy a viděli i pracovnu magistra Kellyho.
V Policejním muzeu jsme si ověřili své znalosti a byli jsme
svědkem cvičného zadržení pachatele a dalších ukázek.

V sobotu jsme se zúčastnili koncertu Děti Dětem v
Kongresovém centru Praha. Výsledkem bylo mimo jiné
i poměrně málo naspaných hodin (čas se přece dá využít
i jinak) a asi 35 kilometrů našlapaných v pražských
uličkách. Tak zase za rok „Ahoj v Praze!“
L. Sakařová, vedoucí PS

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
V prosinci minulého roku jsme uskutečnili
Mikulášskou nadílku v celé obci, poslední den v roce
2019 dopoledne posezení členů sboru s rozloučením
s odcházejícím rokem.
1. února jsme ve spolupráci s Mysliveckým spolkem
Zborovice-Medlov zorganizovali tradiční XII. ročník
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Hasičsko-mysliveckého plesu v prostorách sokolovny ve
Zborovicích. K tanci a poslechu hrála skupina Milenium,
během večera vystoupili se svým programem Mladí
tanečníci z Gradace Kroměříž, taneční skupina Tera,
vystoupení hasičské taneční skupiny, kterou tvořili naši
členové sboru. Pořadatelé pro účastníky plesu připravili
nejen bohatou tombolu, ale také myslivecké speciality.
Této společenské události se zúčastnili i občané
z okolních obcí, tím také podpořili úsilí všech pořadatelů,
kterým patří poděkování za velmi zdařilou akci.

a pestrý. Občané Medlova mohli vidět například řezníka,
lékaře, mnicha, čarodějnici a další maškary. Nechyběl
samozřejmě ani Medvěd. Největším zpestřením průvodu
byla opět živá hudba, kterou zajistili mladí muzikanti.
Lidé se v hojném počtu vyšli na průvod podívat a mnozí
připravili různé občerstvení, včetně tradičních koblih.
Na přelomu března – dubna nás čeká sběr železa,
o přesném datu budeme informovat místním rozhlasem.
Pokud máte železný odpad, můžete jej pak nachystat
před dům a my Vám jej odvezeme. Na konci dubna
každoročně pořádáme soutěž O Pohár starosty obce a ne
jinak tomu bude i letos (25. 4. 2020). Soutěž začíná ve
dvě hodiny odpoledne. Budeme rádi, když s námi strávíte
sobotní odpoledne. Snad nám bude přát štěstí i počasí.
Na začátku května vyčistíme požární nádrž. Jarními
měsíci začíná i soutěžní sezóna, což znamená, že se
budeme účastnit soutěží v našem okolí.
Pavel Machourek, starosta sboru

Lednový koncert
8. února se naši členové zúčastnili Hasičského turnaje
v kuželkách v Litenčicích. 22. února jsme zorganizovali
tradiční Masopustní rej masek – vodění medvěda v obci.
Dále připravujeme: 28. března zorganizujeme Turnaj
ve stolním tenise pro dospělé na sokolovně ve
Zborovicích. 18. dubna pořádáme sběr železného šrotu
v obci. 24. dubna přednášku o Požární ochraně pro
Mateřskou školu ve Zborovicích. 30. dubna tradiční
Stavění Máje, ve večerních hodinách Pálení čarodějnic. 3.
května se naši členové sboru zúčastní mše za sv. Floriána
ve Zborovicích, ke konci května kácení Máje spojené
s dětským odpolednem na hřišti TJ. Během měsíce
června slavnosti Božího těla ve Zborovicích.
Během roku 2020 se budeme podílet na zajišťování
odborného vzdělávání členů sboru, výchově mládeže,
dodržování kulturních a společenských tradic v naší obci.
Soutěžní družstva mužů, žen, starších pánů se
zúčastní různých soutěží v našem okrsku i okolních
obcích, družstva mladých hasičů budou plnit celoroční
hru Plamen.
Věříme, že spolupráce s Obecním úřadem a ostatními
spolky v naší obci budou nadále pokračovat.
Štefan Valigurský, starosta sboru

V lednu se nesly chodbami našeho domova hlasy
starších žáků z pěveckého sboru – Zborováčku, pod
vedením pana učitele Rudolfa Gregora. Známé písně
jako: Není nutno, Srdce nehasnou… mnohé z nás
nenechaly chladnými a tak jsme si pobrukovali
a prozpěvovali společně se sborem. Nejedno srdíčko
zaplesalo při poslechu těchto krásných songů.
Zborováčku a panu Gregorovi patří velké díky za přípravu
a vůbec za to, že nám přinesli takový kulturní zážitek
přímo pod naši střechu DZP. Ne každý si totiž uvědomuje
to, že zdravotní stav mnohých z nás, nám neumožňuje
opustit zdi domova. Proto takový koncert přinese do
našich všedních dní spoustu radosti.

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Ještě jednou velké díky Zborováčku.
Miroslava Glejdurová, Fundraiser

V letošním roce jsme již uspořádali Ostatkový průvod,
který se konal 22. 2. 2020. Průvod byl celkem početný
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Pavlova zkušenost
Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem
něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas:
„Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješ?“ Šavel řekl: „Kdo
jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty
pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš
dělat.“ (Sk 9, 3-5)
Velice často je tomu tak, že když vidíme kostel nebo
kolem něj procházíme, myslíme si, že je to místo, ve
kterém je mnoho věcí natolik velikých, až člověka
přesahují. Ten, kdo běžně vchází do kostela, kdo se
účastní bohoslužeb, většinou nemá takový pocitu. Avšak
tomu, kdo v něm byl již dávno nebo nikdy nebyl, mohou
hlavou skutečně procházet myšlenky, že se setkává
s „jakýmsi tajemstvím“, protože jsou to skutečnosti,
které neviděl, které běžně ve svém životě nežije.
Často se rodí otázka: „Pane Bože, a na čem mám
postavit svoji odpověď, vždyť neznám základy. Mám se
opřít o logické uvažování nebo o vyjádření skrze
mluvenou řeč čili rétoriku, nebo prostě o zkušenosti?“
Zdá se, že pokud budeme o sobě takto myslet, tak se
trochu v tom ztratíme. Zaprvé nic více neřekneme, pokud
to nepoznáme, poněvadž neexistují taková slova, která
by nás mohla přitáhnout. Zadruhé sami bez pomoci
druhých nejsme schopni vysvětlení.
Na pomoc nám přichází kratičký text ze Skutků
apoštolů (celý text je možné najít v Bibli), který vypráví
historický děj o obrácení Pavla. Ještě před obrácením se
Pavel jmenoval Šavel. Jako správný žid a dokonce farizej
byl velice horlivým…, jak říká sám o sobě,
pronásledovatelem křesťanů. Nyní na cestě do Damašku
jede na koni s dalšími vojáky a veze dopisy plné udání na
křesťany. I na této cestě se setkává s Pánem Ježíšem,
s Bohem. Pán Ježíš se ho ptá: „proč mne
pronásleduješ…?“ V další části toho příběhu je možné
zpozorovat zajímavou záležitost. Někteří něco vidí, ale
nemají osobní zkušenost setkání, jak to prožívá Pavel.
Možná se rodí otázka, s čím nebo s Kým se vlastně
setkali.
Vlastně je to často podobné setkání, když se prochází
kolem kostela, který sice něco o sobě říká, ale často
zůstává tajemstvím. Poznání je zde omezeno na to, co je
viditelné. Vojáci, kteří doprovázeli Pavla, také viděli, ale
slova neslyšeli. Nebyli zapojeni do toho, co prožíval sám
Pavel. Taková zkušenost je zkušeností pravdy o sobě
a zároveň pokory, která čím je větší, tím více se stává

příležitostí pro osobní setkání a nakonec, jak se tomu
říká, dotekem Boží milosti.
Jednou jistý řeholník, už blahé paměti P. A. de Mello,
řekl krásný příběh o člověku, který přišel a rád se dělil se
svou zkušeností. Slyšel o něm veliký teolog a rozhodl se
k němu přijít. Pak se ho zeptal, „Člověče, kolik tzv.
promluv Ježíšových najdeme v evangeliích?“. On
odpověděl, že neví. Teolog pokračoval: „jaké byly hlavní
myšlenky?“. Taky nevěděl. Konečně se zeptá: „co vlastně
říká teologie?“. Jistý člověk odpovídá, že neví. „Tak co
víš?“, ptá se teolog. „Co vím…?“, pokračuje jistý člověk,
„vím, že v mém životě nebyly moc pěkné věci, kterými
bych se rád chlubil. Navíc byla i doba, kdy mnozí,
dokonce i blízcí, se ode mne vzdalovali. Lidé utíkali přede
mnou. Jednou na cestě jsem potkal Ježíše, a to změnilo
můj život. Od této chvíle nikdo přede mnou neutíká. Teď
se jinak dívám na svůj život, život, který se změnil.“
Dva různé příběhy, ale mají podobný dopad.
V každém nacházíme to jedno. Najít v životě dostatek
pokory, která umožňuje změnu života a dokonce setkání
s Ježíšem. Od této doby není potřeba se pozastavovat
u toho, co vím, o čem ještě nevím, neboť to je
skutečnost, kterou žiji a o kterou se dělím, ba i raduji se
z ní. To je ovoce pokory. V tomto pohledu se pokora jeví
jako něco, co není odpovědí na to, co je tajemné. Nemusí
se o tom říkat, není potřeba poznat základy, dokonce
není potřeba být zvlášť zkušeným. Mohu i bez toho do
kostela vejít, podívat se na krásu, kterou ponechali
předkové, a zkušenost bude přicházet postupně.
Nejdůležitějším je zde pokorné vyhledávání Ježíše, který
mne osobně proměňuje. Jako proměnil Pavla a jistého
člověka z příběhu P. de Mella.
Ve svém životě jsme často tlumeni nabídkami, které
přicházejí zvenčí. Pořád se kolem nás něco děje, pořád
máme nové informace. Mezi tím vším chybí chvíle na
ztišení, osobní rozjímání čili předělání všech těch
myšlenek, obrazů, které přišly z venku, co není naše.
Když projdeme takovou zkušeností, je velice
pravděpodobné, že se setkáme s tím, co je naše osobní.
Teprve do takového prostoru může přijít Pán Ježíš. Pak je
potřeba přijmout sebe, uznat sebe jako osobu, aby
člověk věděl, kým je a co dělá.
Příběh o Pavlu ze Skutků apoštolů je nám nápomocný.
Pavel mnoho lidí z nás převyšoval ve všem: a to ve
vzdělanosti, inteligenci i schopnosti myslit. Avšak ukazuje
nám jednu základní věc, že v okamžiku pokorného
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setkání s Kristem zde nic nestačí. Ovšem tato zkušenost,
která proměňuje, je schopna všechno změnit.
Před námi je doba velikonoční. Svatý Pavel na cestě
do Damašku se setkal se zmrtvýchvstalým Ježíšem. Doba
velikonoční je dobou setkání s Kristem zmrtvýchvstalým,
který všechno proměňuje a dává novou radost. Kéž to
bude pro každého z nás taková zkušenost, o kterou se
budeme rádi dělit s druhými.
Přijměte pozvání na všechny události, které budeme
prožívat během následujících měsíců.
x. Mariusz, Farář

Noc kostelů 2020
I letos Vás zveme na jedinečnou atmosféru večerního
a nočního kostela, která se uskuteční v pátek 5. června
od 18 hodin. Můžeme se těšit na vystoupení žáků ZUŠ
Zdounky a opět budou zpřístupněny prostory varhan,
věže a zvonů a sakristie. Více informací najdete na
www.nockostelu.cz
Romana Scheichenostová

Velké poděkování patří koledníkům Regině Němcové,
Věře Machálkové, Lence Dostálové a Karolíně Kristové.
Rovněž děkujeme otci Mariuszovi za pomoc
s organizací, za zázemí a teplé jídlo při koledování.
V neposlední řadě srdečně děkujeme všem dárcům,
kteří přispěli. Letos se vybralo krásných 16 722 Kč. Více
o využití sbírky na www.trikralovasbirka.cz
Doufáme, že jsme splnili cíl sbírky, který je především
šířit radost a boží požehnání a vykoledovat prostředky
pro potřebné.
Romana a Michal Scheichenostovi

Z činnosti KČT, odboru Zborovice
Letošní rok jsme zahájili výšlapem ze Zborovic přes
Podlavčí do Troubek, kde byla první zastávka u našeho
turisty Jarka Kováře. Pak jsme pokračovali na rozhlednu
Zdeničku a od ní do Zdounek. Této první vycházky se
zúčastnilo 33 turistů.

Tříkrálové koledování ve Zborovicích
I tento rok jsme vyrazili naší vesnicí se známou
koledou My tři králové. Bohužel jsme vytvořili pouze dvě
malé skupinky a tak jsme zvládli obejít opět jen část
vesnice, i když trochu jinou trasou než vloni.

V lednu se konala výroční členská schůze v restauraci
„U Korešů“ v Kroměříži, na které jsme zhodnotili naši
činnost v uplynulém období a schválili si mimo jiné i akce
a zájezdy na tento rok.
V měsíci únoru jsme šli trasu Moravskou bránou a to
Přerov, naučná stezka Žebračka, Lýsky, Vinary, Čekyňský
kopec (Přerovská rokle a Mamut) a zpět do Přerova. Bylo
krásné počasí a túra se nám vydařila.
L. Burešová, předsedkyně KČT Zborovice

Zima u zahrádkářů
Útlum činnosti zahrádkářů a ovocnářů v obou částech
obce, jako obvykle v zimních měsících, je soustředěn
zejména na úklidy na zahrádách a na moštárně.
V průběhu března roku 2019 bylo zajištěno vymalování
schůzové a společenské místnosti a její nové vybavení.
V prvních měsících letošního roku se zajišťovalo
zpracování účetních dokladů, inventury majetku,
hospodaření organizace a kontrola zpracovaných
účetních dokladů.
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Zpracovaná zpráva o činnosti výboru a organizace,
zpráva o hospodaření organizace, stavu majetku
organizace k 31. 12. 2019 budou předloženy výroční
členské schůzi. Návrhová komise následně seznámí členy
organizace s plánem činnosti na rok 2020. Zároveň
budou vybírány členské příspěvky.
Letos bychom chtěli pokračovat v dovozu ovocných
stromků a bobulovin, v zajištění moštování a vaření
povidel v návaznosti na úrodu. Dále chceme dokončit
venkovní komín u moštárny včetně revize a zajistit nátěr
střechy moštárny (plechová část). V jarních měsících
tohoto roku, jako každoročně, se zaměřují zahrádkáři
zejména na ošetření ovocných stromků, bobulovin,
případně vysazování nových, zejména meruněk či
angreštů. Zahrádkáři připravují na svých zahrádkách
záhony na výsadbu zeleniny, květin či okrasných keřů.
Děkuji členům zahrádkářské organizace za činnost
v roce 2019 a do roku 2020 přeji všem i jejich rodinám
hodně zdraví a pohody pro zajištění prací na zahrádkách,
zahradách a polích.
výbor ZO ČZS Zborovice

Novinky z fotbalu
Vážení, nejen fotbalový fanoušci.
Blíží se začátek jarní sezóny, a jak jsem v minulém
čísle nastínil, že se budeme snažit posílit mužstvo mužů,
tak tento úkol se podařilo na 100% splnit. Přišlo pět
nových zkušených hráčů. (M. Hanus, R. Harásek, M.
Dombi, P. Krejčí, D. Magna). Do jarní přípravy se zapojil
i navrátilec P. Laube. Věřím, že projev mužstva mužů se
příchodem těchto posil zlepší a výsledkově i herně bude
dělat radost nám i divákům.
Jarní příprava mužstva mužů začala 17. ledna 2020 na
umělé trávě ve Zborovicích. První přípravný zápas
proběhl na umělé trávě v Kroměříži. Naším soupeřem byl
celek TJ Koválovice, účastník 1.B. třídy skupiny
A olomouckého kraje. Všichni jsme s napětím očekávali,
jak se prosadí nové posily a projev našeho družstva. Po
solidním výkonu jsme vyhráli zaslouženě 6:2. Druhý
přípravný zápas jsme odehráli na umělé trávě v Chropyni
s tradičním soupeřem a rivalem TJ Zdounky. Naše
družstvo se soupeřem drželo tempo a v některých
situacích jsme byli lepším mužstvem. Zápas nakonec
skončil spravedlivou remízou 2:2. Ve třetím přípravném
zápase porazilo naše družstvo Morkovice B 4:2. Po
perfektním druhém poločase si zaslouží muži uznání. A to
ještě v poslední minutě Martin Střelec nastřelil břevno.

Ke čtvrtému přípravnému zápasu na umělé trávě jsme
vyrazili do Chropyně. Naším soupeřem bylo mužstvo
z nedalekých Troubek. Zápas skončil našim vítězstvím
s divokým výsledkem 10:4.
Družstvo mužů odehraje do zahájení jarní části ještě
dvě přípravná utkání na umělé trávě v Chropyni (Skaštice
B, Bezměrov). Od 12. - 15. března proběhne fotbalové
soustředění v Čeladné, kde budeme nabírat kondici
a stmelovat kolektivu. V sobotu 14. 3. naši muži odehrají
poslední přípravný zápas na trávě s TJ Zablatí, účastník
1.B. třídy skupiny C moravskoslezské soutěže. Tento
přípravný zápas v rámci jarního soustředění nám
domluvil náš nový hráč Martin Hanus.
Mistrovské utkání okresního přeboru odstartujeme
v neděli 22. března. První zápas hrají naši muži na
domácím hřišti proti třetímu družstvu podzimu TJ
Lutopecny. Tímto Vás všechny zveme, abyste se přišli
nejen podívat, ale i povzbudit muže. Máme pro Vás
připraveny opět zpravodaje k utkání s bohatou
tombolou. Každý zakoupený zpravodaj bude slosovatelný
o hlavní cenu, kterou věnuje sponzor našeho klubu
KVARCIT STAV s.r.o. Závěrečné slosování tomboly o
hlavní cenu proběhne na podzim na I. ročníku rockového
plesu fotbalistů. Takže upozorňuji, kdo si zakoupí
programy a chce vyhrát hlavní cenu, musí si zpravodaj
uschovat a následně navštívit náš ples.

Novinky jarní sezony 2020:
Fotbalové hřiště - jsou usazeny nové fotbalové
branky, nová záchytná síť za brankou u vchodu. Hřiště se
o 5 m zmenší a o 2 m zúží tak, aby vyhovovalo vše novým
bezpečnostním předpisům fotbalové asociace – FAČR.
Vše bude provedenou za přispění obecního úřadu
odbornou firmou a brigádnickou činností.
Internetové stránky - nové fotbalové stánky jsou na
portálu obce Zborovice: fotbal.obeczborovice.cz
Fotbalové suvenýry-budou k zakoupení na domácím
utkání mužů (šála, hrníček, dresík do auta).
Fotbalová hymna-každý dobře fungující klub má svoji
fotbalovou hymnu. Náš klub ve spolupráci s mosteckou
kapelou Cumbal pro Vás připravuje novou píseň. Úvodní
pokřik písně si připravili naše děti. Nahrávání
v improvizovaném studiu na sokolovně nám zajistili pan
L. Cheryn a pan R. Cheryn. Tímto bychom jím chtěli
poděkovat.
Závěrem zvu všechny občany, aby se přišli podívat na
mistrovská utkání dětí a mužů v jarní části sezóny a jako
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každý správný fanoušek přijde v klubové šále našeho
klubu.
Marek Šprňa, předseda TJ

Fotbalová mládež Zborovice
Ještě, než se nám naplno rozběhla zimní příprava,
jsme si zpříjemnili svátky vánočním a silvestrovským
fotbálkem. Na obou akcích jsme se sešli v hojném počtu
a vždy panovala dobrá nálada. Na Silvestra jsme si
fotbálek ještě víc zpříjemnili zápasem dětí proti rodičům.
Na zahřátí byl k dispozici čaj a svařáček, který pro
všechny hráče, rodiče a fanoušky připravili zástupci
našeho klubu. Na závěr roku děti a realizační tým
mládeže obdrželi od sponzora klubu vánoční dárek
(fotbalovou šálu našeho klubu). Na ukončenou sezony
jsme shlédli menší ohňostroj, a samozřejmě nesmělo
chybět přání do nového roku a přiťuknutí šampaňským.
Akce byla velmi vydařená a všem se líbila, proto bychom
si přáli, aby se stala tradicí.
Teď už k zimní přípravě obou přípravek.

první turnaj. Od té doby jsme téměř každý víkend
absolvovali turnaje v Bystřici p. Hostýnem a hlavně
v blízkých Morkovicích. Zde jsme se účastnili turnajů
pořádaných tamními oddíly, či okresním fotbalovým
svazem. I my jsme se podíleli na pořádání turnajů
v Morkovicích a uspořádali zde tři triangly pro přípravky.
Tímto bych chtěl za organizování turnajů všem
poděkovat. Turnaje byly vždy kvalitně obsazeny,
organizovány a vládla skvělá atmosféra.

Školička Zborovice
Naši nejmenší se stále připravují každé pondělí
a středu od 16:30 v tělocvičně ZŠ Zborovice nebo
v sokolovně ve Zborovicích, kde využívají k tréninku
florbalové mantinely. Tuhle pomůcku jsme měli možnost
pořídit díky firmě KVARCIT STAV, která celou věc
financovala. Naši nejmenší se pravidelně účastní turnajů
školiček v Morkovicích. Velké poděkování patří nejen
hráčům a trenérům, ale i rodičům za podporu.
Jiří Kocourek, vedoucí mládeže TJ

Sakrální architektura našeho okolí

Nový rok jsme rozjeli pěkně zostra. Hned 3. 1. 2020
jsme začali tvrdě trénovat, protože nás 4. 1. 2020 čekal

Drobná sakrální architektura je součástí naší kulturní
zemědělské krajiny. Každý kříž, svatý obrázek, boží muka
či kaplička je nejen vzpomínkou na nějakou událost v naší
historii, ale je také ukázkou lidské tvořivosti. Po staletí se
lidé ubírají k těmto místům s úctou, aniž by o některých
sakráliích něco věděli. Chodili na tato místa v těžkých
životních chvílích, vznášejíce svoje prosby a díky
prostřednictvím těchto míst Bohu. Místa v okolí kapliček
bývala místy odpočinku při těžké práci. Dodnes stojí
v krajině jako němí svědkové, v nichž se odráží paměť
lidstva. Některé byly rozbořeny, jiné bez pomoci lidské
ruky strávil zub času, ale mnoho jich bylo opraveno
a dodnes jsou udržovány. Tyto drobné stavby mají v naší
krajině po staletí dlouhou tradici, záleží jen na nás, jak
dlouho tu s námi zůstanou.
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Při mých toulkách podchřibskou krajinou, Litenčickou
pahorkatinou či Zdouneckou brázdou jsem navštívil
hodně těchto památek za účelem filmového dokumentu
a mohu zodpovědně říci, že většina z nich je opravena
nebo jsou v dobrém stavu. Často chodívám na procházku
polní cestou k Nětčicím a nejsem sám, chodí po této
trase hodně lidí, a co zde vidí?
Sv. obrázek na místě tragické události, která se zde
stala r. 1868 nedaleko studánky hejtmanky, je úplně
zničený.

O tři sta metrů výše kdysi krásná kaplička sv. Antonína
skrytá ve stínu mladistvých lipek se začíná měnit v ruinu.
Drobné sakrální památky často bezděky míjíme, aniž
bychom si uvědomili jejich význam a hlubokou historii.
O kapličce sv. Antonína na jihovýchodním okraji Zborovic
nevíme nic. Žádný písmák nezanechal dokument, proč
byla postavena, kdy a kým, nebo se dokument ztratil, ale
to neznamená, že dovolíme, aby z této krásné hanácké
krajiny zmizela.

Rej masek
Dneska máme velký bál,
hurá je tu karneval.
Z holčiček jsou princezny,
splní si své tajné sny.
Kluci si dnes meče vzali,
za prince se ustrojili.
Na bále dnes společně
je nám všem moc báječně.
V tomto duchu se nesl také i náš sobotní karneval.
Krásně vyzdobené prostory místní sokolovny přivítaly na
osmdesát pohádkových bytostí. Rozveselila je známá
Inka Rybářová se svým partnerem.
Plno soutěží, her a především tance vyplnilo celé
sobotní odpoledne. Sedět nezůstali ani rodiče, kteří si se
svými ratolestmi společně střihli mazurku a jiné tance.
Velkému zájmu se těšila i tombola, ukrývající rekordních
203 cen. Lákadlem byla autodráha, stavebnice Merkur,
Lego Friends, puzzle, barvy, pastely, omalovánky, meče,
bublifuky, míče, knihy…
Za ceny do tomboly patří velké poděkování:
Obci Zborovice, Ing. J. Olšinovi, manželům Pokorným,
Žílovým a Políčkovým, MUDr. Z. Plesníkové, A.F. servisu
s.r.o., Pilaně Zborovice, L. Cherynovi, N. Kuncové a firmě
Ledo Sokolinský.
O vhodné a chutné občerstvení se postarali manželé
Machačovi. Poděkování patří všem pořadatelům
a hasičům. Samozřejmě bez podpory obce by akce ani
proběhnout nemohla.
Již nyní se všichni těšíme na karneval následující.
Členky KK Obce Zborovice

Zpráva z minulosti

V současné době dochází ve vesnicích z iniciativy
místních úřadů, občanských sdružení, ale také farností
k postupné rekonstrukci kapliček a jejich znovuvysvěcení.
Viz kaple sv. Anny nad Zborovicemi, Boží muka u Hoštic,
kaple na návrší Zdounky – Cvrčovice a další.
Doufejme, že i naše zborovická kaplička sv. Antonína
se dočká záchrany.
Miroslav Regent

Velké překvapení čekalo na pracovníky firmy, která
provádí rekonstrukci památníku padlým občanům v době
1. a 2. světové války. Po odebrání části kvádrů byla
objevena časová schránka. Obsah byl předán
pracovníkům kroměřížského archívu. Restaurátorka
odborně ošetřila pamětní list z roku 1947. Součástí
nálezu byla i krabička, ve které byla uložena prst z místa
bitvy u Zborova. Restaurovaný list byl uložen v archivním
fondu obce a zpět do schránky dána jeho kopie. Rovněž
byl přiložen i pamětní list ze současnosti. Krabička
s připomínkou bitvy z 1. světové války byla vrácena na
své místo v památníku.
Z. Kuciánová
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Společenská kronika
V období od března do června 2020 oslaví významné
životní jubileum tito spoluobčané:

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

Duben
Váchová Z.
Beutelová I.
Němec J.
Nepraš A.
Stoklasa J.
Mišúnová B.
Foltýnová J.
Zavadil S.

Květen
Vránová V.
Matysíková V.
Polášková Z.
Pastyřík J.
Brázdilová E.
Láníková M.
Sedlářová S.

Červen
Novák F.
Mikelová M.
Náplavová L.
Šťastná J.
Drábková D.
Cherynová L.
Jakeš J.
Maňásek Z.
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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Rok 2019
Věkové složení obce ke dni 31. 12. 2019
ženy: 714, Muži: 751, Celkem: 1465

Narodili se…
11 dětí

Rozloučili jsme se…
18 občanů

Celkový počet obyvatel:
2017: 1493
2018: 1486
2019: 1465
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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.

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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