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Úvodník starosty
Dovolte mi Vás přivítat při čtení nového Zpravodaje
obcí Zborovice a Medlov.
V posledním čísle jste se dověděli, co bylo aktuálně
provedeno, co se za poslední tři měsíce předcházející
vydání Zpravodaje událo. Toto nové číslo je i s ohledem
na dění v blízké minulosti trochu jiné, než na jaké jsme
byli zvyklí. Bude se dívat více do budoucna a seznámí Vás
s aktuální situací v obcích.
Chci Vám poděkovat za vzorové chování velké většiny
obyvatel a právnických osob při zvládání krizové situace, i
když se jisté pochybení objevilo, a to jak mezi občany, tak
u právnických osob. Poděkování patří dobrovolníkům,
kteří bez nároku na úhradu darovali šité roušky
k možnosti přerozdělení potřebným. Z celkového počtu,
který nám byl předán, jsme po 20 ks poskytli největším
zaměstnavatelům v obci, zbývající jsme ponechali pro
volný odběr na obci. Poslední dubnový víkend strávili
někteří pracovníci obce přípravou a bezkontaktní
distribucí dezinfekčního prostředku všem občanům
starších 8let. Při přerozdělení byli nápomocni členové
SDH Medlov v Medlově a SDH Zborovice na ulici Hlavní.
Závěrem krátkého úvodníku mi dovolte poděkovat
všem, kteří se přímo podílejí na zabezpečení kulturních
akcí, zabezpečení chodu obce a přípravě rozvoje obcí. Do
nastávajícího léta Vám všem přeji mnoho zdraví, sil
a štěstí.
Vítězslav Hanák

Odešel lékař dětských srdcí
29. dubna, krátce před svými 89. narozeninami,
skonal Prof. MUDr. Milan Šamánek DrSc. Člověk, který
celý svůj profesní život zasvětil dětem, a především léčbě
jejich nemocných srdcí. Byl světově uznávaným

Červen 2020

odborníkem v kardiochirurgii a kardiologii pacientů
v dětském věku. Za léta působení v motolském
kardiocentru, které v roce 1977 spoluzakládal, operoval
tisíce dětí. Mnohým, zvláště těm s vrozenou srdeční
vadou, zachránil život bezprostředně po narození. Své
vědomosti a dovednosti předával mladým a vychovával
generace svých nástupců. Věnoval se rovněž publikační a
přednáškové činnosti. Byl také velkým propagátorem
vína, dokonce mezinárodně oceněným. Při svých
vystoupeních v médiích nikdy nezapomínal na svou
rodnou obec, a pokud měl možnost, vždy se do Zborovic
rád vracel. V roce 2006 mu bylo uděleno čestné
občanství.

Všichni, kteří jsme ho znali osobně a tisíce
zachráněných dětí a jejich rodičů, na něho budou s úctou
vzpomínat.
Čest jeho památce

Zastupitelstvo informuje
Informujeme Vás o stavu plánovaných akcí na léta
2018-2022. Některým z Vás se zdá, že slibované změny
přichází pomalu.

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
Příprava projektů, stavebních plánů, výkupy a směny
pozemků, nasmlouvání realizačních firem, zajištění
financování a koordinace všech dalších potřebných
úkonů zabere mnoho času. Také rychlost schvalování
a komunikace s některými úřady nejde tak svižně, jak
bychom si přáli. Pandemie COVID-19 zpomalila vyřizování
projektů a schvalování úřady, protože tyto fungovaly
v omezeném režimu.
Níže jsou zmíněny ty stěžejní projekty, stavby a akce,
které jsme naplánovali. Stručně zde uvádíme, do jaké
míry se již realizují nebo zda jsou dokončeny. Případné
podrobnosti Vám rádi zodpovíme na veřejných
zasedáních.
 Nové zdravotní středisko + 5 bytů: je hotova 1. část
projektové dokumentace, požádáno o stavební
povolení, vyjednáváme o souhlasu účastníků
stavebního řízení.

 Rekonstrukce pavilonu základní školy: vypracována
projektová dokumentace, stavební povolení vydáno. Na
projekt byla schválena dotace ve výši 9 739 706,-Kč.
 Připojení mateřské školy na kanalizaci: bude se
realizovat v červenci 2020
 Rekonstrukce ulic Za Nádražím: je dokončena
projektová dokumentace rekonstrukce komunikací,
zpracovává se projekt rekonstrukce kanalizace
a veřejného osvětlení /RV05/.
 Chodník v parku: odhlasovaný a schválený záměr
opravy. Realizace červenec – srpen 2020.
 Veřejné osvětlení v Medlově: dokumentace předána na
stavební úřad. Plánovaná realizace červen – červenec
2020.
 Obecní rozhlas: dokumentace hotova, dotace 1 480
000Kč přidělena, realizace květen – červen 2020.
Celková cena 2 100 000 Kč.
 Rekonstrukce chodníku v Lesní ulici: dokumentace
zpracována. Probíhá jednání s Lesy ČR o souhlasu
s realizací, protože část chodníku leží na jejich
pozemku.

 Kolumbárium: vypracován stavební projekt, podána
žádost o stavební povolení. Realizace je plánována na
září-říjen 2020 včetně dalších stavebních úprav hřbitova
spojených se stavbou kolumbária.

 Boží muka, pomníky padlých: v současné době se
restaurují boží muka v Medlově u hasičské zbrojnice
s nákladem 100 000 Kč. Oprava pomníku padlých ve
Zborovicích u kostela již dokončena v nákladu 80 000
Kč. Nový pomník padlých rumunských vojáků na
hřbitově dokončen v nákladu 225 000 Kč. Pomník
padlých vojáků v Medlově u zastávky autobusu opraven
v nákladu 18 000 Kč.
 Rekonstrukce chodníku od obecního úřadu k „dolnímu
konci“ obce: vydáno stavební povolení, podána nová
žádost o dotaci /bylo nutno doplnit stavební
dokumentaci/.
 Nové kontejnery na tříděný odpad: podána nová žádost
o dotaci na nákup kontejnerů.
 Sběrný dvůr: nelze realizovat, protože s ním nepočítá
platný Územní plán.
 Cyklostezka Zborovice – Medlov: zpracována
projektová dokumentace, předloženo na Městský úřad
v Kroměříži k vydání koordinovaného stanoviska
 Stavební místa pro rodinné domy: připravena územní
studie v lokalitě za fotbalovým hřištěm. Dokončen
výkup a převod pozemků, podána žádost o schválení
územní studie. Podána žádost na EON o přeložení
vedení vysokého napětí.
 Demolice hokejových šaten: realizace plánována na
podzim 2020 po přesunu věcí, které zde mají uloženy
pionýři.
 Fotbalové hřiště: výsadba nových stromů plánována na
podzim 2020, sociální zařízení v restauraci kompletně
rekonstruováno, připravuje se projekt rekonstrukce
fotbalových šaten.
 Chodník od domu Plesníkových ke křižovatce u masny:
zpracovává se projektová dokumentace. Stavět se bude
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po částech. Poslední úsek až po výstavbě zdravotního
střediska.
 Nová hasičská zbrojnice: vznikne přestavbou staré
garáže autobusu v ulici Sportovní. Je hotová studie
stavby, probíhá tvorba projektové dokumentace pro
stavební povolení.
 Rekonstrukce /částečná/ interiérů obecního úřadu:
právě se realizuje. Budou rekonstruovány prostory v 1.
patře, obřadní místnost, zasedací místnost, chodba,
instalována klimatizace, pořízen nový nábytek.

 Komunikace Medlov: komunikace od obecní místnosti
k požární nádrži, komunikace „ke zmole“, souhrnná
cena 500 000Kč ,plán realizace červenec 2020.
 Pošta partner: probíhají stavební práce, stěhování
červenec 2020.
 Oprava střechy ZŠ: proběhne celková rekonstrukce
z důvodu havarijního stavu krytiny /zatéká/ a špatného
stavu některých prvků nosné konstrukce /vlivem
srážení vody a zatékání dochází ke hnilobě
a degradaci/.
 Místo pro přecházení u masny: zpracovává se stavební
dokumentace, odsouhlasen záměr realizace.
 Parkoviště za ZŠ: odsouhlasen záměr, realizace červen –
červenec 2020.
 Obecní místnost v Medlově: zateplení fasády plánováno
na červen – červenec 2020.
 Kanalizace pro nové zdravotní středisko: stavba
zahájena 19. 5. 2020.
Dále na tomto místě uvádíme seznam projektů
a staveb, které jsou již dokončeny.
Jde o autobusové zastávky, nové oplocení za
sokolovnou, za základní školou /ZŠ/, kolem skládky na
Srnově, chodník v Medlově, chodník ke hřišti ve
Zborovicích, před ZŠ, demolice budov v drůbežárně
a domečku na dvoře ZŠ, demolice staré telefonní
ústředny na dvoře OÚ, oprava místnosti pod pódiem na
sokolovně /bývalý bar/, nové zábradlí na balkoně v sále
sokolovny, oprava brány na hřbitově, vyčistění prostor

a oprava domku u čistírny odpadních vod, příprava na
automatická česla této čistírny, cesta v Medlově od
vodárny k domu č. p. 53.
Zastupitelstvo obce

Mateřská škola
Děti nerostou jako dříví v lese
Pedagogika se neustále vyvíjí a to, co za našeho
dětství bylo ve výchově běžné, už dnes nemusí platit. V
posledních letech, i u nás v mateřské škole, přistupujeme
k dětství jako k etapě, která dokáže ovlivnit život
v dospělém věku a přibývá rodičů, kteří pro své děti
chtějí trochu jinou školku, než je ta běžná, tradiční.
Pojmy jako alternativní a inovativní se tak objevují
v souvislosti se vzděláváním našich dětí čím dál častěji.
Mezi těmito proudy se i u nás začíná prosazovat takzvaná
přírodní pedagogika.
Co si pod tímto pojmem představit? Především blízký
vztah mezi pedagogem a dítětem, věkově smíšený
kolektiv, intenzivní zapojování rodičů do společných akcí,
individuální přístup – respektování vývojových zvláštností
a vlastního tempa rozvoje, dostatek prostoru pro pohyb
a rozvoj motoriky včetně jemné, větší prostor pro
samostatnost dětí a jejich kreativní zapojení do volné hry
a podpora odpovědnosti a spoluúčasti dětí na
rozhodování.
Děti tráví většinu dne venku, výuka probíhá
především ve venkovních prostorách zahrady, o kterou
děti pečují.

Vzdělávací program vychází z měnící se přírody
a rozdílný je také způsob, jakým naplňování vzdělávacích
cílů probíhá.
Jemná motorika se cvičí například tak, že děti třídí
semínka pro sázení, sbírají přírodniny a dělají z nich
koláže. Hrubou motoriku zase procvičují neustálým
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pohybem, chůzí, běháním nebo lezením. Pedagogové
dětem často s sebou ven berou různé encyklopedie, klíče
k určování rostlin a živočichů, lupy, mikroskopy, s dětmi
venku zpívají, rozvíjejí jejich spolupráci a sociální
kompetence – děti spolu více komunikují, učí se
navzájem si pomáhat a efektivně řešit konflikty. Jsou
venku tvořivé, plné fantazie a nápadů, rozvíjí pohybové
dovednosti, poznávají své hranice. Čerstvý vzduch tedy
přispívá nejen k vydatnějšímu prokysličení, což
podporuje proces učení, ale také k lepší imunitě, kdy se
děti díky pobytu venku, stávají otužilejší a odolnější.
Tento směr vzdělávání podporuje také náš zřizovatel
Obec Zborovice, který za tímto účelem pro naše děti, v
brzké době, zbuduje i druhou venkovní učebnu a zahradu
dovybaví pítkem pro děti.
Děkujeme všem, kteří nás v těchto aktivitách rádi
podpoříte.
-HAK-

společně s dětmi v budoucnu vyzdobíme různými druhy
květin, listů, rostlin a poslouží jako „živý“ herbář,
zabudovaly jsme houpací síť a pítka pro ptáčky. Dále
jsme posekaly trávu v prostorách školní zahrady, kde
nám přibyly hříbky vyrobené z keramických květináčů.
Staraly jsme se o zeleninové záhony, zasadily jahody,
rajčata i bylinky. Dětem jsme dovybavily zahradní skříně
o dětské pracovní nářadí a připravily hračky na jejich
návrat do školky.

Krizová situace, aneb když školka zeje prázdnotou
Provoz mateřské školy byl náhle přerušen z důvodu
pandemie COVID – 19. I když je alfou a omegou naší
pedagogické činnosti především práce s dětmi, v této
nestandartní situaci jsme se věnovaly aktivitám
vedlejším, avšak také důležitým pro chod mateřské školy.
V první řadě jsme se musely seznámit s formou distanční
výuky. V průběhu přerušeného provozu jsme dětem
zadávaly úkoly, které byly dostupné na webových
stránkách MŠ. Témata byla směřována k aktuálnímu
ročnímu období a svátkům, například pálení čarodějnic,
Den matek, Den rodiny… snažily jsme se vybírat
různorodé činnosti, kterými děti procvičovaly
grafomotoriku, rozvíjely fantazii, paměť, logické myšlení
atd. Na zadaných úkolech se nepodílely pouze děti, ale
i jejich rodiče (ať už jen přečtením zadání a jeho
kontrolou, nebo například společnou vycházkou do
přírody).
Věnovaly jsme se také komunikaci s rodiči, ať už
telefonicky či emailem. Během přerušeného provozu se
uskutečnil zápis do mateřské školy, který probíhal
bezkontaktně a dle hygienických pokynů.
Dále jsme se zaměřily na zvelebování mateřské školy,
což zahrnovalo dezinfekci interiéru i hraček, výzdobu
tříd, společných prostor a přípravu nových didaktických
materiálů. Během přerušeného provozu započala firma
Dohorák zednické práce - výměnu dlažby v kuchyni MŠ.
Aby se děti měly po znovuotevření na co těšit,
nainstalovaly jsme ve venkovní učebně síť, kterou

Doufáme, že to nejhorší je za námi a životy nás všech
se brzy vrátí do původních kolejí.
Lenka Kvasničková, učitelka MŠ

Základní škola
Jak se máme ve škole?
Letošní jaro je nejen pro nás ve škole, ale asi i pro
rodiny školou povinných dětí přinejmenším trochu
zvláštní. Nám chybí žáci…. Na prostorných chodbách
o přestávkách panuje podivné ticho a my učitelé
zjišťujeme, že nám vlastně ten školní ruch, na který si
občas mezi sebou postěžujeme, už začíná i chybět. Po
březnovém zavření školy si nikdo z nás ani nedokázal
představit, že by tento stav měl trvat delší dobu. Brali
jsme to tak, že se „nic neděje“, za čtrnáct dní budeme
zpátky. Situace se však vyvinula jinak a můžu vám říct, že
ztížila práci a běžný režim nejen Vám rodičům
a pravděpodobně i prarodičům, ale nám taky. Kdybych si
to nevyzkoušela, nevěřila bych, jak je těžké vysvětlit
písemně na pohled jednoduché zadání úkolu. Ve škole se
žáček hned zeptá a vše se dá říct jinak a možná líp, ale
tak? Chyba nebo nesprávný postup je ve třídě hned vidět
a dítě se dá navést správným směrem. Paní učitelky
k zadáním přidávají videa s výukou psaní i matematiky
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pro prvňáčky nebo výslovnost nových slovíček
a namluvené texty do angličtiny, abychom žákům
alespoň samostatnou práci trošku ulehčili. Víme, že to
pro Vás není jednoduché. Pomůckou jsou i veřejně
přístupné odkazy na internetu na videa a procvičování,
kde žákům některý program hned ukáže, kde udělali
chybu. Osobní kontakt tím ale nenahradíme. Domácí
vzdělávání je náročné. Museli jsme se také vzdát mnoha
naplánovaných akcí pro žáky, některé jsme museli úplně
zrušit, některé se nám podařily přesunout na pozdější
termíny.
Tak jako každý školní rok i letos v dubnu se uskutečnil
zápis žáků k povinné školní docházce. Probíhal ovšem
zcela odlišnou formou, než jsme všichni byli zvyklí a než
jsme si přáli. Do školy nesměli vzhledem k hygienickým
opatřením nejdůležitější účastníci zápisu – současní
předškoláci. A tak jsme vše byli nuceni řešit pouze
s rodiči „papírovou formou“. K zápisu do naší školy přišlo
19 zájemců. Už se těšíme na první setkání s novými
žáčky.
Díky rozvolňování opatření v celé České republice se
postupně vrací do školy i žáci. Současně však pro ty, kteří
nemohou nastoupit, pokračuje i distanční vzdělávání. Od
11. května se žáci deváté třídy ve škole věnují zejména
přípravě na přijímací zkoušky. Výuka probíhá v blocích,
kde si žáci opakují učivo především z českého jazyka
a matematiky, procvičují vzorové testy a mají možnost
zeptat se na látku, se kterou si neví rady.

Od 25. května jsme ve škole znovu přivítali některé
žáky 1. stupně. Při procvičování učiva se jim věnují
pedagogové každý všední den v dopolední a podle zájmu
i v odpolední vzdělávací části. Žáci tráví dopoledne
většinou se svými třídními učiteli ve školních skupinách
a procvičují stejné učivo jako ti, kteří zůstali doma.
Vzhledem k tomu, že složení skupin včetně učitelů je po
celou dobu docházky neměnné, tak i výuka angličtiny ve
škole probíhá netradiční formou. Paní učitelka angličtiny
si připravuje jednotlivé hodiny pro žáky v našem školním
kulturně vzdělávacím centru a odtud se propojuje
pomocí počítačové techniky s žáky ve třídách.

Prostřednictvím interaktivní tabule se tak všichni
vzájemně vidí a slyší a mohou tak efektivněji pokračovat
ve výuce, i když nejsou přímo spolu v jedné třídě.
Ráda bych Vám všem alespoň touto formou za nás za
všechny poděkovala. Velmi si vážíme času, který věnujete
svým dětem při plnění úkolů v rámci domácího
vzdělávání a vaší podpory, jež nám všem pomáhá zvládat
tuto situaci. Vzájemná spolupráce v tomto období
neobvykle končícího školního roku je pro nás
neocenitelná.
Ladislava Dvořáková

Zborovický úspěch v krajské soutěži
Myslíte, že je možné v tak složité době, která nyní
panuje, zúčastnit se nebo dokonce vyhrát v krajském
kole olympiády? Tak o tom se nedávno přesvědčil žák
9. třídy naší základní školy Patrik Števko. Zúčastnil se
geologické
olympiády,
pořádané
Masarykovou
univerzitou v Brně. Soutěž je určena pro žáky základních
i středních škol a soutěží se ve znalostech z geologických
disciplín. Krajské soutěži samozřejmě předcházela účast
ve školním a pak okresním kole. Obě kola proběhla
elektronickou formou ve škole. V okresním kole se Patrik
umístil na 1. místě a tím si zajistil postup do krajského
kola, které mělo proběhnout v březnu 2020 v Muzeu
jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Krajské kolo se nakonec
uskutečnilo 15. dubna 2020 opět elektronickou formou
z domova. A jak to všechno dopadlo?

Patrik sice umístil na krásném 2. místě, ale do
celostátního kola nepostupuje. I tak si zaslouží velkou
gratulaci a uznání za velmi náročnou přípravu a ani
samotná soutěž nebyla vůbec jednoduchá.
Kamila Obdržálková

Pionýr
Prázdniny s Pionýrem
S ohledem na situaci, kterou jsme si prošli
(procházíme) se v letošním roce neuskuteční tradiční
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letní pionýrský tábor. Ale i přesto budou probíhat jiné
prázdninové aktivity a na nudu rozhodně čas nebude.
Oddíl Mláďata se bude částečně scházet na
oddílovkách i v průběhu prázdnin, mimo jiné k úpravám
a stěhování do nové klubovny (díky moc!).

Pro všechny děti připravujeme sérii aktivit v červenci i
v srpnu. Vždy půjde o týdenní nepobytové aktivity nejen
v místě bydliště. Mimo jiné se vypravíme objevovat své
schopnosti do IQ parku, podíváme se na jednu z tajných
městských chodeb, budeme vařit v přírodě, navštívíme
mobilní planetárium, vyzkoušíme si osobně mnohé
z dovedností, o nichž se dovídáme v průběhu roku, a
čeká nás spousta dalších zajímavých zážitků.
Bližší informace – nabídkový leták s přihláškou bude
vyvěšen v nástěnce a předáván i prostřednictvím dětí.
Aktivity jsou otevřeny všem dětem, tedy i nepionýrům.
S dětmi budou pracovat proškolení pionýrští
instruktoři a vedoucí, ale také odborníci z praxe, kteří se
k nám v jednotlivých činnostech připojí a pod jejichž
vedením si budou moci děti vyzkoušet některé aktivity
přímo v praxi.
Věříme, že si děti prázdniny s Pionýrem užijí
i v letošním roce naplno.
L. Sakařová, vedoucí PS

Emily, druhým místem byla oceněna i fotografie
s názvem Jahůdka od stejné autorky v tematickém
okruhu Extra.

V kategorii starších dětí se velmi výrazně projevily
fotografické schopnosti Elis. V tematickém okruhu Extra
svou „Sílou přílivu“ oslovila porotu natolik, že jí patří
ocenění nejcennější, k němuž v této kategorii přidala
ještě 2. – 3. místo za fotografii s názvem „Vůně slunce“.
Stejné autorka se stala i vítězkou okruhu Tábory, akce,
schůzky. Fotografie nazvaná „Přátelství“ nejen získala
zlaté ocenění od poroty letošního ročníku, ale stala se
také vítěznou fotkou internetového hlasování (zde se
hlasuje bez rozdělení věkových kategorií). Holky,
blahopřejeme!

Pionýři zabodovali v rámci kraje i republiky
Součástí souboru soutěží Pionýrský sedmikvítek jsou
i soutěže výtvarná a fotosoutěž Clona.
V letošním roce se členové oddílu zapojili opět i do
těchto soutěží a nětkerým se podařilo dosáhnout na
medailová umístění. Pochvalu za své snažení si ale určitě
zaslouží všichni, kteří své práce do soutěží připravili
a věnovali tak čas reprezentaci našeho oddílu i obce.
V krajském kole výtvarné soutěže ve své kategorii
zvítězila Lenča, jejíž obrázek žirafy ve formátu A2 oslovil
porotu ze všech nejvíce. Blahopřejeme!
V republikové fotosoutěži si výrazný úspěch připsaly
dvě slečny. V mladší kategorii v tematickém okruhu
Příroda 2. – 3. místo snímkem Symbióza vybojovala

A protože Sedmikvítek je souborem několika soutěží,
někteří členové oddílu už odeslali své práce i do soutěže
literární a zástupci oddílu se připravují na finálové klání
hudební soutěže Dětská Porta, které se uskuteční v září
v Kroměříži.
Všem účastníkům, kteří se zapojili, obrovské díky za
reprezentaci a poděkování také jejich rodičům a ostatním
kamarádům, kteří pomáhájí, s čím je třeba. Za podporu
aktivit naše díky patří také obecnímu úřadu ve
Zborovících.
L. Sakařová, vedoucí PS
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Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
V polovině března tj. 12. 3. 2020 byl vládním
nařízením České republiky vyhlášen nouzový stav
z důvodu šíření koronavirové pandemie na území České
republiky, proto Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
zrušilo všechny hasičské akce a aktivity, které jsme měli
naplánované v měsících březen, duben, květen. V tomto
období členové našeho sboru zajišťovali distribuci
látkových roušek pro starší občany v naší obci, také jsme
se podíleli na rozvozu dezinfekčního roztoku pro občany
Zborovic.
Plánované akce: 13. června 2020 zorganizujeme Sběr
železného šrotu v celé obci
V pátek 28. srpna na Zborovské hody pořádáme
tradiční přátelské utkání v kopané hasiči – myslivci na
hřišti T. J., ve večerních hodinách Hodovou zábavu
s muzikou Clasic Band na sokolském hřišti ve Zborovicích,
v neděli na hodový koncert zajistíme pro naše
spoluobčany posezení.
3. října pořádáme Branný závod mládeže v okolí chaty
U zajíčka ve Zborovicích.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V minulém čísle zpravodaje, jsme Vás informovali
o plánech: sběru železa, pořádání hasičské soutěže
„O pohár starosty obce“, účast na soutěžích okolních
vesnic, účasti na mši svaté věnované sv. Floriánovi
a čištění hasičské nádrže. Bohužel většina plánovaných
akcí se uskutečnit nemohla. Během měsíce dubna
především naši mladí hasiči dávali do pořádku techniku
a dělaly údržbu hasičské zbrojnice. Ve spolupráci
s Obecním úřadem Zborovice jsme roznesli do každého
domu v Medlově desinfekci. Na začátku května (8. 5.)
jsme vyčistili hasičkou nádrž.
Jelikož je situace v naší zemi nejistá, nevíme, které
z letních činností budeme moci uskutečnit. Největší
společenskou akcí, kterou roky pořádáme, jsou
medlovské hody, jenž vycházejí na neděli 23. 8. 2020.
Průběh hodové slavnosti (večerní zábava, mše svatá
u zdejší kapličky a koncert Zdounečanky) zatím není
stanovený. Informovat Vás budeme rozhlasem a plakáty.
Věříme, že brzy budeme moci všichni žít bez omezení
a k tomu Vám přejeme hlavně pevné zdraví.
Pavel Machourek, starosta sboru

Z činnosti KČT, odboru Zborovice
V době nouzového stavu jsme všechny naše aktivity
pozastavili. Turisté se více věnovali jízdě na kolech

a chodili na trasy jednotlivě. Společná akce žádná nebyla.
Zájezd do Jeseníků jsme přesunuli na září, snad již
budeme moci ho uskutečnit.
Již se chystáme na cyklo výlet 23. května – Zborovice,
Zdounky, Roštín, Kamínka, Bunč, Horní Salaš, Dolní Salaš,
Velehrad, Dolní Salaš, Bunč, Zdounky, Zborovice (57 km).
Bude to pro všechny překvapení a uvidíme, kolik se
nás sejde.
L. Burešová

Zpráva z šachového oddílu
Štěpánský turnaj v bleskové hře
Jako tradičně jsme se sešli na šachovém turnaji 26.
12. 2019. Jaromír Kucián, jako předseda oddílu přivítal
všechny účastníky a minutou ticha jsme vzpomenuli na
naše šachové kamarády, kteří již nejsou mezi námi.
V tomto roce se sešlo nad šachovnicí 16 hráčů nejen
z našeho oddílu, ale i kamarádi, kteří u nás hostují
z Kroměříže a Holešova. Celkem 16 borců zasedlo, aby
v bleskové hře prokázalo své kvality. Přátelské prostředí
a nekompromisní boj na šachovnicích, tak by se dalo
charakterizovat toto nedělní dopoledne. Není náhodou,
že opět rodina Prachařů prokázala rychlou ruku a pevné
nervy. V polovině turnaje bylo pohoštění a dlouhá
diskuze nad vývojem celého klání. O stupínky na bedně
bojovalo mnoho šachových nestorů /Petr Krejčí, Míra
Nezdařil, Radek Zajíček, / v konečném hodnocení to
dopadlo následovně.

Velký favorit Petr Petřík v průběhu 15 partií ztratil
pouze 1,5 bodu. Následován Mojmírem Prachařem
s dvěma nuly a tedy s 13 body. Zajímavější to bylo na
třetí pozici, kterou v závěrečném finiši vybojoval David
Prachař s 11,5 body, avšak s lepším vzájemným zápasem
s Petrem Krejčím, který nakonec obsadil bramborovou
medaili.
Následovali: Karel Štencel 10,5 bodu, Radek Zajíček
10,5 bodu, Jirka Mojžíšek 9,5 bodu, Míra Nezdařil 9 bodů,
Karel Foltýn 6 bodů, Jirka Indrák 6 bodů, Tomeček Josef
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4,5 bodu, Radek Nezdařil 4,5 bodu, Štencel Martin
4 body, Vlastik Nezdařil 3 body, Kucián Jaromír 2,5 bodu
a startovní pole uzavíral Martin Kucián s 0,5 bodem.
Na závěr poděkování všem sponzorům tohoto
příjemného klání.

3 body. Když bylo potřeba, vypomohl Radek Nezdařil
1,5/5 zápasech. Hostující hráči ze Slavie Kroměříž,
vzhledem ke kolizi termínů, odehráli méně zápasu než
v minulých ročnících. Karel Štencel 2/3, Honza Polišenský
1/3 a Martin Štencel 1,5/3.

Krajská soutěž západ
Z důvodů pandemie nebyla odehrána poslední dvě
kola této soutěže. Do této chvíle není jasné, zda se
soutěž dohraje nebo bude anulovaná. V každém případě
se letos našim borcům nedařilo. Po třetím kole jsme sice
měli celkem 7 bodů za remis s Holešovem a výhry ve
Vlčnově a doma se Starým Městem E. Pak jsme prohráli
3 kola za sebou. Následovala remis v Sulimově a další dvě
prohry. S 8 body jsme na předposledním místě. Dobrá
zpráva je, že v případě možného sestupu bude „A“čko
nahrazeno „B“čkem které vyhrálo RP s právem postupu
do vyšší soutěže.

Dnes lze těžko předpovídat, jak se bude vyvíjet
situace v šachových soutěžích na všech stupních. Na
základě rozhodnutí vedení klubu je prozatím přesunut
termín Chaloupky Open na první polovinu září.
Mojmír Prachař

Činnost fotbalového oddílu

Regionální přebor
V letošním ročníku dosáhlo mužstvo B historického
úspěchu. Zvítězilo v regionálním přeboru Kroměříž se
ziskem 20 bodů v 9 zápasech. Celkem 6x vyhrálo, 2x
remizovalo a pouze jednou odešlo poraženo.
V prvním kole porazilo Rusavu 5:3, stejným poměrem
zvítězilo i v druhém kole nad horkým favoritem ŠK
Holešov. I z Pravčic si odváželo tři body po těsném
vítězství 3,5 : 4,5. S EMKaD Holešov A přišla jediná
porážka v poměru 3:5. Vše nasvědčovalo tomu, že se
tento tým se vrátí do krajské soutěže, ze které minulou
sezonu sestoupil. V Litenčicích přišla nečekaná ztráta
bodů v podobě remízi 4:4 a kritika ze strany vedení
mužstva. Následovala jasná výhra doma s Lutopecnami
5,5 : 2,5. Holešov nečekaně prohrál za sebou dva zápasy
a my byli opět ve hře o titul. V silné Bystřici jsme vyhráli
těsně 4,5: 3,5. Nevyzpytatelné Morkovice jsme opět
v domácím prostředí doslova udolali 4,5 :3,5.
V posledním kole jsme zajížděli do Sulimova, kde nám
stačil bod k získání titulu přeborníka 4:4. Soutěž se
dohrála těsně před vyhlášením nouzového stavu.
Jako minulý rok se oporami mužstva stali Mirek
Nezdařil se 6,5 body, Jirka Indrák a Jirka Mojžíšek se
6 body z devíti zápasů. V rozhodujících chvílích nás
podrželi Mojmír Prachař 2/2 a Jarda Kucián 2,5/3.
Velmi slušný výkon podal v 7 zápasech Roman
Šebestík 4,5 bodu. Naopak se letos nedařilo kapitánovi
Vlastiku Nezdařilovi a Davidu Prachařovi. Poprvé za nás
nastoupil Martin Kucián a v 7 zápasech uhrál celkem

Muži
Na hřišti bylo posunuto a natřeno zábradlí za brankou
u vchodu tak, aby bylo v rovině s novou konstrukcí na
záchytnou síť. Bohužel tuto novou síť nám nějaký vandal
pořezal a tím pádem znehodnotil. Bohužel jde o dost
nákladnou investici, proto byla tato záležitost předána
k vyšetření policii ČR. Je zhotovena nová brána a branka,
ta bude sloužit jako vchod do areálu. Brána bude zavřena
a využívána jen v nutných případech. Hřiště bylo
vyčesáno, zahnojeno, zavlažování zprovozněno. Dále byl
na hřiště aplikován panem Olšinou postřik určený
k likvidaci plevelů v trávnících. Snažíme se zlepšit zázemí
pro diváky, a proto byly natřené lavičky, na tribuně jsou
vyměněny ztrouchnivělé dřevěné podsedáky, které nám
zhotovil pan Harásek. Firma KVARCIT STAV s.r.o. formou
sponzorského daru provede na tribuně opravu
betonových podest na tribuně a zakoupení plastových
sedaček s kovovou konstrukcí. Dále provede nějaké
stavební práce a terénní úpravy. Všechny práce budou
provedeny tak, aby vše bylo hotovo a připraveno na
novou sezónu 2020/2021.
Rádi bychom poděkovali Všem, kteří nám pomáhají,
hlavně i když opožděně panu Machourkovi za vytvoření
nových internetových stránek našeho fotbalového klubu.
FOTBAL.OBECZBOROVICE.CZ
V
hospůdce
na
hřišti,
bylo
kompletně
zrekonstruováno sociálního zařízení. Tato oprava byla
velmi náročná a financována byla obecním úřadem. Za
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tuto nutnou opravu moc děkujeme, hlavně panu
starostovi za spolupráci.
Co se týče mužstva mužů, začalo 27. 4. 2020 opět
trénovat. Jak to aktuální situace dovolí, odehraje
mužstvo přátelská utkání tak, aby na novou sezónu bylo
připraveno. Mužstvo bude ještě posíleno o 1 – 2 velice
kvalitní hráče.
Z důvodu dostatečného počtu hráčů jsme se rozhodli
založit od nového ročníku i „B“ mužstvo mužů.
V sobotu 27. června 2020 proběhne na našem
fotbalovém hřišti charitativní odpoledne COVID-19.
Proběhnou přátelská utkání naší mládeže a vyvrcholením
bude utkání mužů TJ PILANA ZBOROVICE A – TJ
ZDOUNKY
Získané finanční prostředky budou předány Domovu
pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích.

Mládež
Z důvodu nouzového stavu (pozastavení a zrušení
zápasů) probíhala tréninková příprava všech dětí
v domácím prostředí. První pokoraonavirové přátelské
utkání všech kategorií proběhlo v neděli 17. května 2020.
Na našem hřišti se postupně vystřídala družstva HS
Kroměříž, TJ Zdounky a FK Kozlovice.

Od nového ročníku 2020/2021 se po dohodě s TJ
Zdounky spojíme v jeden celek (mladší a starší přípravka
a mladší žáci). Tento krok jsme nuceni udělat z důvodu
nedostatku hráčů a trenérů v daných kategoriích.
Například mladší žáci hrají v počtu 7+1 a my do této
kategorie máme 4 hráče. Zdounky mají podobný problém
a spojením docílíme toho, že děti můžou pokračovat
s fotbalem s věkově stejnými spoluhráči. Hrát i trénovat
se bude střídavě jak ve Zborovicích, tak ve Zdounkách.
Mužstva ponesou spojený název Zdounky – Zborovice.
Školička nadále zůstává u nás doma.
O přesném začátku nového soutěžního ročníku
2020/2021 budeme včas informovat, jak na našich
nových webových stránkách fotbal.obeczborovice.cz, FCB
tak i formou obecního rozhlasu a plakátů.
Šprňa Marek, předseda TJ

Vrať paní háj
Jak vznikla pověst „Vrať paní háj“, kterou sepsal
Bohumil Řezníček podle vyprávění paní Navrátilové
z Hoštic
Neví se, kdo je původním autorem příběhu, který
vypráví o hraběnce a zlém pánovi, který ji připravil
o krásný háj, a tím jí způsobil předčasnou smrt a za to byl
také brzy povolán na onen svět a po smrti se zjevoval
kolem půlnoci v černém spřežení a objížděl zcizený háj
noc co noc. V této verzi nejsou uváděna žádná jména,
a tak tato verze působí dost nevěrohodně. V novém
vyprávění se dozvíme podrobnou verzi příběhu, který
bude na čtenáře působit možná věrohodněji.
Jan Otík z Pěnčic prodává dvůr Zborovice r. 1575
Václavu Ořechovskému z Honbic, po kterém dědil syn
jeho Burian, který neměl žádného mužského potomka
a hrozilo tak, že po jeho smrti majetek připadne králi.
Vyžádal si na králi Maxmilianovi II mocný list (22.
listopadu 1571) s platností 29. září r. 1583 a byl vložen do
desek zemských r. 1600. Burian tehdy zemřel r. 1584,
nařídil, aby manželka jeho Eliška Morkovská ze Zástřizl
v statku seděla a nadále užívala. A tak se dostáváme ke
jménu Eliška, které figuruje v tomto příběhu. Podruhé se
provdala za Joachyma Hahgvice na Rokytnici. Paní Eliška
vládla na zborovické tvrzi sama a byla vzdálenou
příbuznou Jiřího Protivce – Protivy ze Zástřizl, který se
stal majitelem tvrze v Morkovicích.
Paní Eliška jako vdova vedla sama hospodářství,
poddaní si jí vážili a měli ji rádi, protože k ní byly dveře
vždy otevřené a byla tak vždy ochotna vyslechnout jejich
stesky a tužby.
Zborovice od Morkovic odděluje vrcholový hřeben, na
jehož jihovýchodním svahu k trubecké silnici býval malý
hájek. Dodnes místo nese název „Paní Háj“. A tak jednou
nový pán Morkovic jel přes tento malý lesík, který se mu
velmi zalíbil, navštívit paní Elišku na Zborovicích. Všude
kolem vonělo jaro, kvetly sasanky, stromy se probouzely
ze zimního spánku, všude kolem plno zvěře a tak dostal
Protivec na hájíček zálusk. Přemýšlel, jak to udělat, aby
tuto krásu získal pro sebe. V mysli si říkal, jednou mi to
bude patřit. Vyjel z lesíka a z prudkého svahu uháněl ke
Zborovicím. Vtrhl na zborovickou tvrz neohlášen, ale
Eliška už o něm věděla, neboť její poddaní viděli Protivce,
jak se potuluje po jejím hájíčku. Eliška se přesto divila
a na oko překvapeně přivítala nového souseda. Pan Jiří
usedl do nabídnutého křesla vystlaného kožešinami
a přijal pohár s vínem nabídnutý Eliškou. Začal sladkou
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řečí k paní Elišce o přátelství a dobrých sousedských
vztazích, paní Eliška přikyvovala a k Jiřímu promluvila:
„Jsem ráda za každou návštěvu, neboť už léta žiji sama
na tvrzi a tak si vážím návštěv.“ Protivu pohostila pečení
a přátelství zpečetili vínem a když už nebylo o čem
mluvit, Protivec se rozloučil a odjel na své sídlo do
Morkovic. Jiří Protivec narozený r. 1561 získal Morkovice
v poslední vůli Jaroslava Morkovského ze Zástřizl danou
na Bozkovicích r. 1583.
Čas utíkal a Protivec stále jezdil za Eliškou přes hájek
do Zborovic. Cestou vždy přemýšlel, jak se háječku
zmocnit a tak si řekl, že zkusí ji požádat, jestli by mu
hájek neprodala. Při jedné návštěvě se odhodlal
a u prostřeného stolu přednesl svou prosbu. „Milá Eliško,
v Tvém panství se nachází malý lesík, přál bych si, abys
mě ho prodala. Řekni si, co chceš, to Ti zaplatím.“ Upřeně
se díval na Eliščina ústa a čekal na odpověď. Eliška se
nadechla, řka: „Pane Jiří, žádej o kterékoliv pole, ráda Ti
vyhovím, ale hájek neprodám.“ Protivec na ni naléhal,
prosil, žadonil, ale Eliška zůstala neoblomná a tak
Morkovický pán odjel s nepořízenou. O d té doby co
Eliška odmítla Jiřímu prodat háj, neměl klidu v duši
a stále přemýšlel, jak by se hájku zmocnil. Jednoho dne
přiběhl za Eliškou jeden z poddaných a hlásil: „Paní, Tvůj
hájek je obehnán plotem.“ Paní hned věděla, odkud vítr
vane. Ihned sedla a napsala Protivcovi psaní s žádostí
o odstranění plotu. Protivec však odepsal, že plot
neodstraní, neboť zvěř z hájíčku chodí na jeho pole
a požírá mu úrodu. Eliška nakonec vyslala své poddané,
aby plot odstranili, ale ti byli zahnáni Protivcovými
pacholky holemi a kamením. Neustále si dopisovali
a osočovali se navzájem. Eliška z toho byla celá
nešťastná, už nechodívala na procházky do hájíčku, který
začal pustnout a ztrácet svoji krásu. Byla podrážděnější
a sešlá, až z toho ulehla na lože. Když zase jednou dostala
dopis od Protivce, její unavené srdce to nevydrželo
a žalem puklo. Ještě než vypustila duši, stačila pronést
kletbu na Jiřího Protivce. Na slavný pohřeb hodné
zámecké paní Elišky přišlo hodně lidu a mezi nimi
i Protivec. Mlčky stál nad rakví a tu zaslechl dva pacholky,
jak si šeptali o Eliščině kletbě na něho samého. Mávl nad
tím rukou, babské tlachy, mrtvá leží v hrobě, ta na mě
nemůže. Vyskočil na koně a přes hájek se vracel na své
panství. Sotva kůň vkročil do lesíka, všiml si Protivec
nezvyklého ticha. Kukačka nevydala hlásku, ani datel
nedělal díry do stromu a sojka, ta také držela zobák.
Najednou se před koněm objevila v mlžném závoji bílá

postava. Lesem se ozývalo „Hájek je můj.“, dlouze
zaúpěla a začala růst do výšky. Jiřího polil studený
smrtelný pot. Zabodl ostruhy koni do slabin a za pár chvil
už byl na své tvrzi. Sotva zul jezdecké holínky, přepadla
ho slabost a musel ulehnout na lože. V jeho snech tančily
přízraky, na jeho těle vyrazil studený pot a ráno Protivce
našel sluha pána na rozházeném loži bez známky života
s vykulenýma očima. Ani po smrti však neměl klidu.
V černém kočáře s vraníky musel noc co noc objíždět
lesík, aby do něho nikdo nechodil. Pouze duch paní Elišky
v pravé poledne procházíval pod korunami stromů
a lomil rukama. Že v hájku straší, se rozneslo po celém
okolí a lidé do něj přestali chodit. Hájek úplně zpustl,
zarostl travinami a houštím.
Po letech koupil panství moravský hafrychtář Kryštof
Podstatský z Prusinovic asi r. 1600. Nový pán nechal
zpustlý háj vykácet a na jeho místě založil nová pole.
Dodnes bývá kolem půlnoci slyšet hrčení kočáru na
hřebenové cestě ze Slížan kolem kaple sv. Anny na
Zborovice, ani svatostánek neodradil ducha Protivce, aby
se tudy neproháněl na kočáře. To ale není všechno,
někdy za teplých jarních dní bývá vidět od kapličky
v poledních hodinách postavu celou v bílém, zahalenou
v mlžném oparu a prý je slyšet její volání „Vrať paní háj.“
Děje se tak na jižním svahu kopce v místech, kde kdysi
býval lesík paní Elišky.
Co víme o Jiřím Protivcovi, na Morkovicích se píše,
r. 1566 Jaroslav ze Zástřizl odkazuje svému synovi Jiřímu
Protivcovi nar. 1561 Morkovice. Jeho bratr Václav dědí
Bozkovice a Bohuš má z dědictví Svatobořice. Václav
Jiřího přežil a asi v r. 1590 převzal panství morkovské. Jeli tato verze pravdivá, s určitostí říci nelze. Tento příběh
byl základem pověsti, vyprávění podle paní Navrátilové
z Hoštic.
Zpracováno podle materiálů z V.M. – V. Peřinka,
Pověsti moravských hradů a zámků, Naďa Moyzesová,
Z časů dávných a nedávných, J. Spáčil, Řezníček
PS: Pověst je vyprávění příběhu, který se udál někdy
hodně dávno, jehož pamětníky si dávno vzala zem.
Takové příběhy sebou nesou nejednu lidskou zkušenost.
V pověsti bývá ukryto poselství minulosti, která se po
staletích znovu objevuje jako drahocenný poklad
v písemnostech lidstva. Zachovejme je pro generace
příští.
Zpracoval Miroslav Regent
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Nezapomínáme
V květnových dnech si všichni připomínali 75. výročí
od německé kapitulace a ukončení světové války
v Evropě. I v naší obci byly plánovány oslavy tohoto
významného výročí. U kostela byl kompletně
zrekonstruován památník padlým spoluobčanům (viz
Zpravodaj č. 46) a na místním hřbitově instalován zcela
nový pomník 13 padlým rumunským vojákům.

Společenská kronika
V období od června do září 2020 oslaví významné
životní jubileum tito spoluobčané:

Červen
Novák F.
Mikelová M.
Náplavová L.
Šťastná J.
Drábková D.
Cherynová L.
Jakeš J.
Maňásek Z.

Červenec
Machourková A.
Drábek M.
Marková A.
Zehnulová E.
Němcová A.
Hassl M.
Dostálová V.
Bolf M.

Srpen
Šumberová L.
Blablová M.
Spáčilová D.
Surynková H.
Vargová I.
Polášek A.
Hanák V.
Maňásková L.

Září
Bubeníček Z.
Král M.
Nezdařilová M.
Foltýnová J.
Štefanyková E.
Kulíšek M.
Shromáždil J.
Přes vyhlášený nouzový stav a nemožnost oficiálních
oslav položili představitelé obce ke všem pomníkům
věnce, a tak alespoň v omezené míře bylo připomenuto
hrdinství těch, kteří položili své životy za naši svobodu.

Zde uvedení jubilanti jsou seřazeni od nejstarších,
uvedení oslaví 70, 75 nebo 80 a více let.
Členové Sociální komise navštěvují jubilanty po
předchozí domluvě s oslavencem od 75 let.
Jubilanti jsou uvedeni, pokud nevyslovili nesouhlas.
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Kalendář akcí
Červen
So 20. 6. Pionýr – O lese v lese
So 20. 6. KČT – Stezka Valašska – Poustevny

Červenec
So 4. 7. KČT – Cyklovýlet
So 18. 7. Zborovický Bagr 2020

ve svých kartotékách. Nejedná se jen o maminky s dětmi,
tělesně postižené a naléhavé bolestivé případy, ale také
o osoby starší, kterým dělá velké problémy přes svůj
zdravotní stav zdolat 24 schodů ke svému ošetřujícímu
lékaři. Závěrem těchto pár slov si dovolím vše shrnout, že
pokud se naskytnou podobné potíže, musíme doufat
v náš správní řád a správné rozhodování příslušných
úřadů.
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Srpen
Pá 28. 8. Fotbal Hasiči – Myslivci, zábava
Ne 30. 8 14:00 Hodový koncert

Září
So 5. 9. KČT – Chřiby
Pá 11. – 14. 9 KČT – Jeseníky
Změna termínů vyhrazena

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

Pár slov starosty k zamyšlení
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Příští 48. číslo vyjde v září 2020. Uzávěrka zpravodaje
bude v neděli 30. 8. 2019.

Dovolte mi, prosím závěrem našeho nového vydání
Zpravodaje obce, Vás seznámit s bližším průběhem
výstavby polyfunkčního domu. V zastupitelstvu Obce
Zborovice, bylo projednáváno pojmenování tohoto
polyfunkčního domu po panu MUDr. Šamánkovi, což bylo
napříč zastupitelstvem přijato jako vhodná idea.
Jak jste byli informování v úvodu vydání, nyní probíhá
proces stavebního povolení. K tomuto je nutný souhlas
se stavbou všech majitelů dotčených pozemků a sítí. Tyto
souhlasy, zřejmě díky patriotismu ke Zborovicím
a pochopení potřeb spoluobčanů, byly získány až na dva
poslední. Spolumajitelky, jedné z dotčených nemovitostí,
které i přes veškerou snahu členů zastupitelstva obce při
jednáních, všemožných ústupcích při tvorbě projektové
dokumentace a několika výzvách k jednání, nejen že se
rozhodly celý proces schvalování snad neúmyslně
prodlužovat, nepřebírají si doporučenou poštu,
s obecním úřadem nekomunikují, také nařkly příslušný
stavební úřad z podjatosti.
Domnívám se, že těmto spolumajitelkám nedochází,
do jak obtížné situace staví nejen lékaře, kteří v naší obci
provozují své praxe v prostorách z přelomu
předminulého a minulého století, ale především
komplikují život přibližně 3000 pacientů, které mají lékaři
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