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Úvodník starosty
Vážení občané, milí čtenáři našeho předjubilejního
vydání zpravodaje Zborovic a Medlova.
V měsíci říjnu jsme společně, jako celá naše země,
opět sklouzli do nechtěného stavu vyhlášené krize
v souvislosti s onemocněním Covid–19. S tímto
omezením je spjato nepřeberné množství nařízení
a příkazů, které jsou více či méně omezující pro každého
z nás. Musím tímto poděkovat všem občanům, kteří
dodržují všechna nařízení vlády, i když i mezi námi jsou
občané, kteří si vysvětlují svobodu poněkud v rozporech
se zákony. I přes tato zjištění, je nutné podotknout, že se
nám společně daří udržovat naše obce v relativně
dobrém stavu, co se týče počtu nakažených. K datu
30. 11. 2020 máme v obci 6 osob s pozitivním testem.
I přes omezení, která nám všem značně komplikují
životy, Vám s potěšením sděluji, že se nám za uplynulé
období povedlo splnit některé významné úkoly. Mezi ty
nejdůležitější bych zařadil bezproblémový chod obecního
úřadu, zpracování nových smluv na odvádění odpadních
vod, krajský audit v mateřské škole nebo oprava
chodníku v parku a montáž kolumbárií na místním
hřbitově. Z jiného pohledu, ale musím uvést, že nebýt
různých omezení, bylo by provedeno více prací pro nás
všechny.
Závěrem mi dovolte Vám všem popřát velmi příjemné
a pokojné prožití nadcházejících zimních měsíců
a pozitivní náladu.
Vítězslav Hanák

kdy si uvědomuje, že dokáže vytvořit stopu. Svým prvním
vizuálním otiskem zobrazuje sebe sama – vyjadřuje
pohyb, náladu a později ve svém výtvarném projevu
zpracovává své zkušenosti, prožitky, pocity…
Ve chvíli, kdy dítě začíná vědomě a s radostí vytvářet
stopy a otisky, byť třeba rozmazáváním omáčky po stole,
nastává správný okamžik pro nabídnutí přiměřených
prostředků k výtvarnému vyjádření. Tyto výtvarné
prostředky by měli umožnit dítěti snadnou manipulaci,
která je neomezuje ani v pohybu ani ve výrazu.

Mateřská Škola
Hravé tvoření
Dětský výtvarný projev je přirozenou formou
sebevyjádření. Ačkoli to není na první pohled zcela
zřejmé, dítě se začíná výtvarně projevovat už ve chvíli,

Proto i my, při práci v mateřské škole, se snažíme
s dětmi o netradiční výtvarné techniky. Vždyť vyrobit si
první barvu z hlíny a vody – tzv. „blátíčko“, už to je pro
děti zážitek. A což teprve s tím malovat. To bylo radosti

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
a zájmu. Pro estetickou výchovu, rozvoj tvořivosti
a fantazie se dá snad z přírody využít vše.

Zkuste si doma vyrobit barvu dle našeho návodu:
Smícháme dvě lžíce cukru s jednou třetinou hrnku
kukuřičného škrobu, pomalu přilijeme dva hrnky studené
vody a pomalu vaříme 5 minut za stálého míchání, dokud
směs nezgelovatí. Do vychladlého gelu vmícháme jednu
čtvrtinu hrnku tekutého prostředku na mytí nádobí.
Nabereme do plastových kelímků a obarvíme různým
potravinářským barvivem nebo temperovými barvami.
Naším cílem je Vás inspirovat a nabídnout techniky,
které umožní dospělému i dítěti stejnou měrou se
podílet na kreativním procesu. Radujte se z toho, že své
děti na této cestě můžete provázet a třeba se od nich
i něčemu přiučit.
-HAK-

Vzhledem k bezpečnostním opatřením jsme sice
Halloween nemohli oslavit společně s dětmi, jejich rodiči
a prarodiči, přesto by byla škoda, ochudit děti o tuto
slavnost. Proto jsme se rozhodly uspořádat dětem
strašidelné dopoledne ve třídě. Paní učitelky dětem
umožnily si do školky přinést vlastní strašidelné masky
nebo kostýmy a naše školka byla rázem plná čarodějnic,
kouzelníků i strašidelných upírů. V rámci halloweenského
dopoledne děti hrály strašidelné honičky, soutěžily
v oblíbené hře „Židličkovaná“, tancovaly a na závěr si
pochutnaly na sladké odměně. Již tradičně byla v rámci
MŠ uspořádána také halloweenská výstava, kdy děti
doma společně s rodiči či prarodiči vytvoří dle své
fantazie nejrůznější skřítky, strašidýlka, domečky z dýní
nebo jiných plodů podzimu. Jejich výtvory pak byly
vystaveny před budovou mateřské školy. Jako každý rok,
se i letošní výstava velmi povedla, děti do školky přinesly
spoustu krásných, strašidelných výtvorů. Za tvořivost
a fantazii pak na každého účastníka čekal diplom
a odměna.

Halloween v MŠ
Stejně jako po celém světě, tak i u nás, se
k poslednímu říjnovému týdnu vážou halloweenské
oslavy. Za normálních okolností by se v tomto týdnu naše
školní zahrada proměnila v kouzelnou zahradu plnou
strašidel, sladkostí, lampionů a soutěží. V letošním
školním roce nám však tuto krásnou událost překazil jiný
strašák – COVID19.
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Věříme, že si děti užily i letošní poněkud skromnější
Halloween, než na jaký jsme zvyklí a pevně doufáme, že
v příštím roce jej prožijeme společně se vší strašidelnou
parádou opět na naší školní zahradě.
Aneta Čevelová, učitelka MŠ

školy. Věcnou odměnu s diplomem přebral od zástupce
OSH Kroměříž v MŠ Zborovice.
Za jeho zdařilou práci a reprezentaci mateřské školy
mu všichni blahopřejeme a děkujeme.
Ivana Balášová, učitelka MŠ

Základní škola

Vzdělávání s prožitkem
Obsah výchovně vzdělávací práce v MŠ stanovuje RVP
PV MŠMT. Součástí našeho ŠVP je i téma
„Pomáhají nám v nesnázích“, kam patří projektové
dny s policií, záchranáři a hasiči.

Každé dítě by se chtělo stát záchranářem, policistou,
obzvláště pak hasičem. Základem zájmu o toto povolání
je u nás velmi dobrá spolupráce s místními hasiči.
Již při prvních exkurzích v požární zbrojnici je vzbuzen
první zájem o jejich činnost a hasičskou techniku. Když
pak na řadu přijdou v jarních měsících praktické ukázky
hasičské techniky a práce hasičů, děti obdivují jejich
zručnost, přesnost a pohotovost při činnosti. Vlastní
prohlídka hasičských vozidel, jejich výbava zanechává
v dětech neutuchající zážitky a rozzářené oči. Své dojmy
pak děti ztvárňují ve výtvarných činnostech.
Důkazem je i účast v literární a výtvarné soutěži,
kterou pořádá Okresní sdružení hasičů Kroměříž. Druhé
místo v kategorii M1 získal Tadeáš Bilík z naší mateřské

Fér hráči
Ve dnech 24. a 25. září proběhl v základní škole Kurz
osobnostního rozvoje pro žáky VI. třídy.
Se žáky jsme ve čtvrtek 24. 9. vyrazili na turistickou
vycházku k rozhledně Zdenička. Nepěkné počasí na
začátku dne nás neodradilo a teple oblečení jsme se přes
mírně bahnitou stezku dostali s nadšením až k cíli.
U rozhledny proběhla delší odpočinková přestávka se
svačinkou v blízkém altánku. Přímo v rozhledně žáci
dokonce našli kešku (schovku ze hry geocaching)!

Na zpáteční cestu nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si
udělali krátkou zacházku na dětské hřiště v Troubkách.
V místním obchodě si žáci mohli doplnit zásoby potravin
ke svačině. Po příchodu do školy dostali žáci za úkol
vymyslet název kurzu. Po delší debatě došlo ke vzájemné
shodě nad názvem „Fér hráči“ – šesťáci mají rádi hry
a jsou k sobě fér.
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Druhý den, v pátek 25. 9. jsme zůstali ve třídě
a věnovali se různým aktivitám. Nejvíce času jsme strávili
u výtvarných her zaměřených na osobnostní rozvoj
a rozvoj vztahů v kolektivu. Všichni byli při těchto hrách
velmi nápadití a spontánní, což ve třídě vytvořilo skvělou
přátelskou atmosféru se spoustou smíchu.
Společně se žáky jsme si oba dny výborně užili. Moc je
chválím za jejich chování a těším se na všechny akce,
které spolu ještě zažijeme!
Monika Tomíková

listech. Žáci 1. ročníku si vymalovali dopravní značky. Pro
žáky 4. ročníku byl připraven zodpovědnější úkol – měli
možnost vyzkoušet si své první testy z dopravní výchovy
na počítačích.
Všichni si během dopoledne vyzkoušeli i jízdu
zručnosti, která byla pro ně na školním dvoře připravena
a vzhledem k věku upravena. Jízda zručnosti se skládala z
těchto překážek: podjetí tyče v bráně, jízda v kruhu,
projetí korytem, převážení předmětu, slalom a zastavení
přesně na metě. Žáci ji absolvovali na svém kole
a s nasazenou správně seřízenou přilbou. Na školním
dvoře si mohli také prověřit vědomosti, např.
o správném vybavení kola.
Teoretickou znalost pravidel silničního provozu si
mohli ověřit na testech i žáci 5. – 9. ročníku ve svých
třídách. Výsledky žáků byly vyhodnoceny a ti nejlepší by
měli školu reprezentovat v okresním kole dopravní
soutěže.

OK kolo
I přes současnou nelehkou situaci, kterou zapříčinilo
onemocnění COVID-19, se nám podařilo uspořádat
naplánovaný projektový den OK kolo zaměřený na
pravidla silničního provozu a zvýšení bezpečnosti žáků při
jízdě na kole.

Pro žáky 4. – 9. ročníku si odbornice z Červeného kříže
v tělocvičně připravila praktické ukázky zásad první
pomoci, které si mohli žáci ve dvojicích vyzkoušet.
Samostatnou skupinou se v tomto školním roce stali
žáci 5. ročníku. Ti si vyzkoušeli stejné testy jako žáci
druhého stupně i jízdu zručnosti na školním dvoře.
I když jsme se museli přizpůsobit omezenému režimu,
užili si naši žáci určitě pohodové dopoledne a získali
i spoustu nových vědomostí a dovedností.
Romana Cherynová

Námořníci – kurz OSV
Pro žáky jednotlivých tříd byl připraven program. Dle
rozpisu si žáci prvního stupně vyzkoušeli na interaktivní
tabuli zábavnou formou, jak připravit kolo a jak se
bezpečně chovat v silničním provozu. Žáci 2. a 3. ročníku
si tak zjednodušeně prošli se svými vyučujícími pravidla
silničního provozu a vypracovali úkoly na pracovních

Ve středu 9. 9. a ve čtvrtek 10. 9. 2020 se 14 žáčků
I. třídy stalo námořníky.
Při hrách s míčem se mohli přesvědčit o tom, jak se
znají. Poznávali se po hlase a zjišťovali, kdo se ztratil.
Kapitáni si vybírali svou posádku. Společně plnili zadané
úkoly, při kterých si pomáhali, aby jejich loď
neztroskotala. Posádky všech lodí musely spolupracovat
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při hrách s „padákem“. Na konci plavby byli všichni
pochváleni a získali odměnu.

Iva Badanková, tř. uč. I. tř.

Podzimní sběr papíru
Od 6. - 8. října 2020 pořádala naše škola „Podzimní
sběr papíru“. Celkem se podařilo nasbírat 6504 kg papíru.
Poděkování patří všem, kteří se do akce zapojili, a také
žákům IX. třídy, kteří se skládáním sběru pomáhali.
Celkem nasbíráno: 6504 kg
Třídy:
1. IX. třída
78,1 kg/žáka
2. III. třída
74,9 kg/ žáka
3. II. třída
72,6 kg/žáka
Jednotlivci: 1. Nikola Štěpánková (IV. tř.) 519 kg
2. Jakub Spáčil (II. tř.)
391 kg
3. Ondřej Šubčík (III. tř.)
198 kg
Martina Kolářová

Ve školní družince
Školní rok začal i u nás v družince. Seznámili jsme se
postupně s prvňáčky a přivítali jsme se po dlouhé odmlce
i s ostatními dětmi. Vzhledem k situaci COVID 19
družinka tráví co nejvíce času na čerstvém vzduchu.

V měsíci září jsme využili krásného babího léta
k přírodovědným vycházkám a sportovním hrám v
přírodě.

S dětmi jsme se vypravili do pravěku a vytvořili park
plný dinosaurů.
Družinka se také zapojila do podzimního tvoření.
Vyráběli jsme draky a zvířátka žijící v lese. Využili jsme
přírodní materiál, který si děti venku nasbíraly. Děti
nakreslily krásné obrázky s podzimní tematikou a poté
ozdobily obě družinky a prostory chodeb. Koncem září
proběhla celodružinová akce „Svatý Václav“. Děti zhlédly
video o Svatém Václavovi a vytvořily komiks na dané
téma, helmu a drátěnou košili pro Václava.
V měsíci říjnu se nám podařilo uskutečnit projektové
odpoledne „Pověsti Zborovic“, které si pro nás
přichystala paní Harásková. Vydali jsme se na Podlavčí
k rybníkům, kde si děti poslechly místní pověst „Vrať,
paní háj“. Prošli jsme si také část cesty, po které jezdil
Protivec přes hájek do Zborovic. Viděli jsme zbytky kolejí,
které vedly do cukrovaru, starý mostek a kamenný kříž.
Děti získané informace zpracovaly a vše bude vystaveno
v místní knihovně ve Zborovicích.
Těšíme se, až se děti vrátí zpět do školy a budeme
pokračovat v dalších aktivitách.
M. Koplová

Úspěchy dětí ze ŠD
Děti se v rámci školní družiny během celého školního
roku zapojují do různých výtvarných soutěží. V okresním
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kole výtvarné soutěže PO očima dětí a mládeže na téma
„Požáry v přírodě. Jak jim zabránit?“, která byla
organizovaná Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska
se nám podařilo získat krásná ocenění. 1. místo získala
Amálie Obdržálková a 3. místo získal Ondřej Štěpánek.
Věříme, že se děti budou nadále rády zapojovat do
soutěží a můžeme se těšit na další hezké ocenění.
M. Koplová

Zátopkovy štafety 2020
Dne 18. 9. 2020 proběhla na naší škole jedna z mnoha
„preventivních proticovidových“ akcí, a to akce s názvem
Zátopkovy štafety. Jedná se o štafetový běh na 10 km
v případě žáků II. stupně a 5 km běželi žáci I. stupně.

to. Členové mají možnost se alespoň distančně zapojit do
vyhlašovaných aktivit a republikových výzev. V současné
době běží již páté kolo výzev a průběžně se zapojila cca
polovina členů našeho oddílu. Máme už také první
šťastné výherce losování – tričko za plnění výzev nelze
totiž nikde koupit, každé z nich je originálem vyrobeným
pro vyhlašovanou aktivitu. Pokud se s výzvami chcete blíž
seznámit, nahlédněte do nástěnky nebo na www stránky
Pionýra.
Kromě toho jsme již před zahájením republikových
výzev vyhlásili vlastní oddílovou aktivitu pro děti
(a vlastně i jejich rodiny, protože některé aktivity děti
samostatně plnit nemohou :-D). Někteří členové využili
také možnosti zapůjčení deskových her.

Nejmladším – předškoláčkům – o prázdninách se zápisem
příběhu v komiksu bylo ještě třeba pomoci. Na fotce dva z
oceněných v republikové soutěži (2.m. – komiks nejmladší,
3.m. – próza nejstarší :-D)

Letošní ročník se vydařil nejen počasím, ale
i rekordními výsledky v obou kategoriích. Závodníci na
trati 400 m (starší) a 200 m (mladší) podávali heroické
výkony na hranici sebezničení. V mladší kategorii byl
překonán letitý rekord o neuvěřitelných 13 sekund, no
a v kategorii starších…
V kategorii starších bylo zaznamenáno těžce
uvěřitelné zlepšení rekordu o 2 minuty a 24 sekund.
Rozzářené tváře závodníků, spokojení pořadatelé
a bouřlivě povzbuzující diváci - to všechno vytvořilo
skvělou atmosféru letošního ročníku Zátopkových štafet.
Zdeněk Ferenz

Z činnosti Pionýra
Podzimní náhlá „stopka“ nám jako mnoha jiným
udělala škrty v plánovaných aktivitách, ale nevzdáváme

Potěšilo nás vyhlášení výsledků republikového finále
literární soutěže Pionýrského sedmikvítku, kde naši
členové v různých věkových i žánrových kategoriích
získali celkem devět ocenění. V kategorii komiks, která
byla v letošním roce nejpočetněji zastoupena účastníky.
Mezi nejmladšími získal třetí místo Šíma Pospěch,
2. místo Domča Štěpánek a vítězství Kubík Novotný, mezi
trošku staršími 1. místo Áďa M., ve starších pak 3. místo
Leňa D. a vítězství Emily K. a kategorii v nejstarších si
vítězství připsala Dita N. Družina mladších má ještě jeden
důvod k oslavám a radosti. Instruktorky ukázaly, že jsou
pro děti opravdovým vzorem a z kategorie instruktorů
a vedoucích tak přibylo ještě bronzové ocenění v próze
pro Beu N. a stříbrné za poezii pro Áďu Š. Všem, kteří své
práce do soutěže zaslali, patří poděkování za
reprezentaci, vítězům obrovská gratulace!
Věříme, že se již brzy budeme moci opět společně
setkávat na našich schůzkách a akcích. Na všechny se už
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moc těšíme a rodičům děkujeme za podporu v této
netradiční formě činnosti.
Vedoucí a instruktoři Pionýra

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Na začátku října byl vládním nařízením České
republiky opět vyhlášen nouzový stav z důvodu šíření 2.
vlny koronavirové pandemie na území České republiky.
V našem hasičském sboru jsme se rozhodli zrušit
všechny akce a aktivity, které byly naplánované do konce
roku 2020 – 3. října Branný závod mládeže v okolí chaty
U Zajíčka ve Zborovicích, 31. října Lampionový průvod
obcí pro děti, 5. prosince Mikulášskou nadílku v obci, 11.
prosince Výroční valnou hromadu našeho sboru, 31.
prosince rozloučení se starým rokem.
Tradiční Hasičsko-myslivecký ples v lednu 2021 jsme
po domluvě s Mysliveckým spolkem Zborovice-Medlov
zrušili.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Jak se žije v DZP Zborovice
Život v domově pro zdravotně postižené se v době
celoplošných nařízení a omezení tak trochu zastavil.
Uživatelům chybí kulturní akce a rozptýlení. A protože je
venku již sychravé počasí a pobyt je pro většinu z nich
nekomfortní, neváhali jsme a podzim jsme vpustili k nám
do zařízení.

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Jelikož covid-19 je stále součástí naší společnosti,
museli jsme většinu podzimních a prosincových činností
zrušit. Nekonaly se žádné soutěže, po mnoha letech se
neuskutečnil Světluškový průvod ani hasičská schůze. Byli
jsme rádi, že nedošlo k potlačení tradice Mikulášského
průvodu. Sice nebyl tak početný, jako tomu bylo v
předchozích letech, ale i tak svůj úkol splnil. Mikuláš,
andělé a čerti chodili Medlovem v pátek 4. 12. 2020 v
podvečer a kdo měl zájem, mohl s dětmi vyjít před dům
či vykouknout z okna. Mikuláš dětem předčítal z knihy
hříchů a ony mu na oplátku zazpívaly nebo zarecitovaly
básničku.
Přes zimní měsíce budeme připravovat techniku na
příští případnou sezónu. Uvidíme, jak se bude situace ve
společnosti dále vyvíjet, ale pokud to bude po Novém
roce umožněno, zúčastníme se výročních schůzí okolních
sborů, případně uspořádáme svou výroční valnou schůzi.
V sobotu 13. 2. 2021 by se měl uskutečnit masopustní
průvod, během měsíce března bychom rádi uskutečnili
sběr starého železa a poslední dubnovou sobotu bychom
uspořádali soutěž v požárním sportu „O Pohár starosty
obce“.
Jedná se o poslední zpravodaj v tomto roce, proto
všem přejeme šťastné a pokojné prožití svátků
vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2021.
Pavel Machourek, starosta sboru

Sami uživatelé přiložili ruku k dílu a vytvořili aranžmá,
která vnesla příjemnou podzimní atmosféru do jejich
domova.
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Miroslava Glejdurová

Vánoční čas…
Vánoční čas byl, je a bude neobvyklý. Nemusíme si nic
představovat, ale stačí si uvědomit, že letošní vánoční
doba má svůj zvláštní charakter. Skutečně se můžeme
podívat do dějin a zjistíme, že podobné takové svátky
nenajdeme. Sice i v minulosti se lidé potýkali s pandemií,
morem, hladem a dalšími lidskými katastrofami, ale dnes
toto všechno nabírá úplně jinou povahu. Zásahy do
celého světa a aktuální situace jsou natolik veliké, že se s
tím musíme naučit žít, a co více se na mnoha místech
změní, ba již mění, některé složky našeho osobního,
rodinného a společného života. Jaké Vánoce 2020 budou
letos?
Jistě jiné než doposud.
To, co zůstává trvalé, neměnné, jsou ty hodnoty,
které toto zaručují. Zde je možné nabídnout několik
takových příkladů i všechny budou dobré. Chci se však
odvolat na jedno krásné téma, které se hodí do této doby
a ukazuje onu naději, kterou spousta lidí mezi námi žije.
Sv. Augustýn v jednom kázání psal o „vírou přijala svůj
úkol, vírou počala“ (LG, II. čtení na památku Zasvěcení
Panny Marie v Jeruzalémě). A začíná takto:
Pozastavme se, prosím, nad slovy, které řekl Kristus
Pán, kdy vztáhl ruce ke svým učedníkům: „Hle, to je moje
matka a moji bratři“. A také: „Kdo plní vůli Otce mého,
který mne poslal, ten je mým bratrem, sestrou
a matkou“. Zdali Maria Panna neplnila vůli Otce, Ta,
která ve víře doufala, ve víře počala, která zůstala
vyvolena, aby se s Ní pro nás lidi narodila spása, která
zůstala stvořena skrze Krista dříve, než Kristus v Ní zůstal
stvořený? Ale ano! Nejsvětější Maria dokonalým
způsobem vyplnila vůli Otce. Proto důležitějším pro Marii
bylo, že se stala učednicí Krista, než to, že byla Jeho

matkou. Proto byla Maria blahoslavenou, poněvadž před
tím, než zrodila Učitele, Ho dříve nosila ve svém lůně…
Jistá nevěsta křičela: „blahoslavené je lůno, které Tě
nosilo“. Pán zase poučoval, aby nikdo nevyhledával štěstí
v těle, což odpověděl? „Blahoslavení jsou ti, kteří
poslouchají Boží Slovo a uchovávají ho“. Proto je Maria
blahoslavena, poněvadž naslouchala Božímu Slovu
a uchovala si ho. Více chránila v srdci Slovo, než tělo
v lůně. Kristus je Pravdou, Kristus je Tělem. Kristus
Pravda je v srdci Marie, Kristus Tělo je v jejím lůně. Být
v srdci je více, než být v lůně.
Maria je svatá, je blahoslavená. Ale církev je více.
Proč? Neboť Maria je částí církve, je svatým údem,
nejkrásnějším, nejvznešenějším, ale však údem celého
Těla. Pokud je částí celého těla, tak větším je ovšem celé
tělo než jeho část. Pán je Hlavou, celý Kristus je zároveň
Hlava a Tělo. Zkrátka: máme Boží Hlavu, máme Boha jako
Hlavu.
A zatím, milí, uvažte tohle: vy jste také údy Krista, vy
jste tělem Krista. Pamatujte, jak se stáváte těmi,
o kterých Kristus říká ve slovech: „Hle, to je má matka, to
jsou moji bratři“. Jakým způsobem se můžete stát
Kristovou matkou? „Kdo poslouchá a plní vůli mého
Otce, který je v nebi, ten je mi bratrem, sestrou
a matkou…“ Proto byl Kristus jednorozeným, ve svém
milosrdenství nechtěl být jediným, chtěl, abychom byli
dědici Otce a spolusedící Jeho samotného.
Tak, milí…
S Izajášem můžeme s radostí vyjádřit: „Velice moc se
raduji v Pánu, duše má se raduje v Bohu, mém spasiteli.
Oblékl mě šatem spravedlnosti, jako nevěstu ozdobenou
v šperky“.
Mám takový šperk. Někdo si ho možná obleče,
někoho se ho dotkne a ještě jiné pohne k většímu, co ani
já nejsem schopen vyjádřit slovy. Kdo sleduje současné
novinky, dotýká se často světa virtuálního. Takovým
způsobem jsem se dostal k jednomu příběhu, který byl
na Facebooku. Možná, že někdo o tom už četl a seznámil
se s tím. Zdá se mi však, že se hodí do vánočního času…
Snažil jsem se text uchovat co nejvíce v originálu a je to
vynikající příběh:
Ve velkém městě, někde na chodníku, sedával jeden
děda. Tentokrát také delší dobu seděl a měl naproti sobě
košík plný vajíček. Procházela kolem jistá žena a zeptala
se: „Za kolik máte vajíčka?“ Starý prodavač odpověděl:
„Milá paní, za 5 korun kus“. Žena řekla: „Tak si vezmu
5 vajíček za 4 kačky nebo odejdu a nevezmu si nic“. Starší
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prodavač ji odpověděl: „Můžete si je koupit za cenu, za
jakou si nabídnete. To je i tak pro mne dobrý začátek,
neboť jsem dnes ještě neprodal ani jedno vajíčko
a potřebuji cokoliv prodat, abych měl zítra na chleba pro
rodinu“. Žena vajíčka vybrala, jak si řekla, tak též zaplatila
a odešla s pocitem, že přece něco utržila.
Vešla do svého pěkného auta a odjela kousíček dál,
do druhé ulice. Se svým přítelem vešla do elegantní
restaurace. Tam si oba objednali, co si každý přál. Ani
všechno nepojedli, hodně toho na talířích ponechali.
Číšníka poprosili o platbu. Dostali do rukou lístek a na
něm bylo napsáno celkem 1 734,-Kč. Žena zaplatila 2 000
Kč a majitelovi elegantní restaurace řekla, aby si zbytek
ponechal.
Tato historie se může zdát celkem normální pro šéfa
restaurace, ale jak je nespravedlivá pro prodavače
vajíček…
Rodí se zde otázka:
Proč si vždy musíme dokazovat, že máme moc nad
chudým člověkem, u kterého kupujeme to, co má
k nabídce? I proč jsme tak „naivní“, že se předvádíme
vůči těm, kteří ani naši hojnost nepotřebují?
Na jednom místě bylo napsané: „Můj otec míval zvyk,
že chodil pro nákup k chudým lidem a nakupoval po
vyšších cenách, i když někdy ani tyto věci nepotřeboval.
Někdy zaplatil více, než bylo potřeba. Byla jsem v šoku.
Jednoho dne jsem se táty zeptala, proč to dělá. On mi
odpověděl, že je to dobrosrdečnost navinutá na
hodnost.“
Mezi námi jsou hodnoty, které nemají cenu. Možná
toto nás pozastaví u tajemství Božího Narození, tajemství
příchodu na svět Dítěte, které nás stále mění v lepší lidi.
Připomíná nám hodnoty, na které jsme trochu
pozapomněli a přijali to, co od staletí je neměnné. Loni
jsme si na mnoha místech do nového roku přáli zdraví,
štěstí… a zůstala nám rouška, znamení letošního roku...
...ve všech podobách a barvách.
Tak vypadají Vánoce 2020. V Jesličkách může být
blízko sebe pouze rodina: Ježíš, Maria a Josef. Maximálně
4 ovečky mohou být uvnitř a musejí uchovat odstupy
minimálně 2m a mít roušky. Vůl a osel, ti, co jsou nejblíž
Ježíše, musejí mít svědectví o negativním antigenním
testu Covid19. Tři Mudrci, mágové, pocházející z třetích
zemí mimo Schengen, mají povinnost 14 denní
karantény, i když předloží potvrzení o negativním testu

Covid19. Andělé nemohou lítat ani zpívat nad jesličkami,
aby nedošlo k rozptýlení aerosolu koronaviru…
A tak dále, a tak dále. I jak to všechno vysvětlit?
„Požádej Hospodina, svého Boha, o znamení, ať už
dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách.“
„Nepožádám,“ odpověděl však Achaz. „Nebudu pokoušet
Hospodina. Slyš, dome Davidův!,“ řekl na to prorok. „To
vám nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého Boha?
Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne
a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.“
(Iz 7; dle bible21)
Kéž budeme v novém roce 2021 aspoň moudří a lepší.
x. Mariusz

Akce KČT, odboru Zborovice
V měsíci září jsme uskutečnili čtyřdenní zájezd do
Jeseníků. Ubytováni jsme byli v hotelu Brans s.r.o. Malá
Morávka. Na všechny čtyři dny jsme měli vypracovaný
program s více variantami tras, takže si každý účastník
mohl vybrat, kterou trasu půjde. V rámci ubytování jsme
využívali ke koupání venkovní bazén s ohřívanou vodou
a někteří i pivní lázně. Počasí nám vyšlo, po celou dobu
jsme měli nádherně, slunečno. Během tras jsme si
i nasbírali velké množství hub, které jsme si dovezli
domů. Všichni jsme byli moc spokojeni.

Bohužel v dalším období nastal v ČR nouzový stavu
s Covidem-19 a akce jsme nemohli uskutečnit. Přesto
spousta turistů chodila na vycházky jen s rodinou nebo
sami. Zda uskutečníme do konce roku některou
z plánovaných akcí, zatím nevíme, bude se to odvíjet od
nouzového stavu.
Pokud se chcete dozvědět více informací, navštivte
naše webové stránky – www.obeczborovice – spolky.
L. Burešová
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Zahrádkáři ve druhém pololetí
V podzimních měsících dokončovali zahrádkáři
a ovocnáři ze Zborovic a Medlova sběr zeleniny, ovoce,
květin a bobulovin.
Letos se dařilo ovoci, zejména jádrovému
a peckovitému. Na jaře před sklizněmi se projevilo
deštivé počasí a časté střídání slunečného a vlhkého
počasí v době nárůstu plodů.
Vše vyústilo v napadání plísněmi, zejména u rajčat
a následně brambor, kde nepomohly ani chemické
postřiky.
Od 1. 10. 2020 zajišťovali zahrádkáři drcení,
moštování, sterilizování, vaření povidel zahrádkáři
nezajišťovali. Na další sezonu hledáme brigádníka na
obsluhu zařízení na dohodu a za odměnu.
Poslední aktivitou v zajišťování služeb byl dovoz
ovocných stromků a bobulovin.
Dovezeno bylo celkem 19 ks ovocných stromků a 4 ks
bobulovin.
Do konce roku 2020 provedeme inventuru majetku
základní organizace a připravíme výroční členskou schůzi,
která je plánována na první pololetí r. 2021.
Josef Šmíd, předseda ZO

cenu fůry sena. Takový roj vystaví nové dílo a ještě v tom
roce z něj včelař může vymetat med.
Roj na švestce v zahradě

Včelařské okénko
Vážení a milí, jako každoročně, nabízím ohlédnutí za
včelařským rokem. Zima byla letos mírná, bylo málo
sněhu a moc nemrzlo, včely měly možnost se několikrát
proletět, což jim prospělo. Začátek jara byl dobrý, snůška
byla postupná, rostliny nevykvetly naráz, jako v loňském
roce. Okolo 25. května, po odkvětu řepky, proběhlo první
medobraní. Medný výnos byl velmi slušný, ale potom
přišly chladné a deštivé dny, včely málo létaly a pokud
jim včelař odebral hodně medu, tak i hladověly. Naděje
včelařů se upínaly k lípě, ale chladno a pokračující deště
způsobily, že výnos byl minimální. Já jsem ihned po
vytočení té trochy lipového medu začal krmit
a připravovat včelstva na zimování. Ano, v červenci, v tzv.
podletí se rozhoduje, jak a v jaké kondici včelstva
přezimují.
Nedílnou součástí včelaření je chov matek, tvorba
oddělků a nových včelstev. Tato tzv. včelařská poezie je
tou nejzajímavější činností. Existuje množství způsobů
a metod. Hodně však záleží na počasí a celkových
přírodních podmínkách. Chov matek se mně letos dařil.
Květen je měsíc rojení. Mladá matka se včelami opuští
úl a zakládá nové včelstvo. Silný květnový roj měl dříve

Další důležitou činností je léčení včelstev. Největší
problémy způsobuje tzv. varroóza, kterou způsobuje
roztoč varroa destructor, který byl do Evropy zavlečen
z Asie a naše včela medonosná se proti němu nedokáže
sama bránit. Ruku v ruce s varroózou přicházejí
nosemóza, virus zakrnělých křídel a další nemoci.
V posledních letech používáme ve včelstvech v našich
obcích přírodní léčivo z Anglie na bázi thymolu.
Vzorek medu z letošní snůšky mně byl vyšetřen Státní
veterinární správou na přítomnost pesticidů se závěrem:
Zjištěné hodnoty vyhovují Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 396/05.
Chci zde také zdůraznit dobrou spolupráci s OÚ
Zborovice, zastupitelé nám každoročně schvalují finanční
příspěvek, který využíváme na nákup léčiva, rámečků
a podobně.
Přátelé, jménem všech včelařek a včelařů Vám přeji
hodně zdraví a síly do nového roku 2021.
A na závěr jeden vánoční medový recept.
Basilejské perníčky
Těsto: 400 g medu, 200 g cukru, 700 g mouky, špetka
soli, nastrouhaná citronová kůra, 2 lžíce skořice, 1 lžička
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mletého hřebíčku, na špičku nože mletý kardamon, 6 lžic
třešňovice, 300 g sekaných mandlí, 60 g krájeného
citronátu a stejné množství oranžátu. V kastrolu
rozehřejeme med a rozpustíme v něm cukr. Stáhneme
z plotny a vmícháme a zapracujeme ostatní ingredience.
Těsto rozválíme na plát a pečeme 20 minut při 180 ˚C.
Ještě horký plát potíráme glazurou a krájíme na kousky
5 x 3 cm.
Glazura: 200 g moučkového cukru, 2 lžíce rumu,
1 lžíce bílého vína, 1 lžíce citronové šťávy.
Milan Neckař

týmu soutěže Litenčic a titul se začal rozplývat. Rozebrali
jsme svoji hru a řekli si, že to tak nenecháme.

Šachy – Sezona 2019/2020
Krajská soutěž - západ
Soutěž byla poznamenaná výskytem epidemie Covid
a z tohoto důvodu nebyla odehrána poslední dvě kola.
Z rozhodnutí Krajského šachového svazu pak byly
započteny body pouze do devátého kola. Naše Ačko
mělo impozantní nástup a po třech kolech 7 bodů.
Potom došlo ke zlomu a nic se nám nedařilo. V dalších
6 zápasech jsme získali pouze bod za remis v Sulimově.
Následovaly tři smolné zápasy s nejtěsnější prohrou
4,5:3,5 s Napajedly, Dolním Němčí a ve Zlíně. Z Kunovic,
kde jsme jeli v 5 hráčích, jsme si dovezli prvního „kanára“
v historii. Nakonec po předčasném ukončení soutěže
jsme byli s 8 body na předposledním místě tabulky.
Nejen to nám zajistilo účast v dalším ročníku. Naše Béčko
to „jistilo“ výhrou Regionálního přeboru s právem
postupu do Krajské soutěže. Z devíti zápasů získal nejvíce
bodů 4,5 hostující Radek Zajíček a v závěsu za ním byl
Míra Nezdařil, který v 8 zápasech uhrál 4 body. Dobře si
vedl i David Prachař, který v 7 utkáních vybojoval 3,5
bodu.

Následovaly tři výhry s Lutopecnami, Bystřicí pod
Hostýnem a Morkovicemi. Po zaváhání EMKaD Holešova
ve dvou zápasech nám k titulu stačila remíza v Sulimově.
Hráči našeho týmu: Mojmír Prachař, Míra Nezdařil, Jan
Polišenský, Karel Štencel, David Prachař, Jirka Indrák,
kapitán Vlastík Nezdařil, Roman Šebestík, Jirka Mojžíšek,
Radek Nezdařil, Jarda Kucián, Martin Kucián, Martin
Štencel. Chceme i touto cestou poděkovat všem hráčům,
kteří se podíleli na vítězství v soutěži. Naše mužstvo je
příkladem bojovnosti, obětavosti a šachového umu.
1. TJ ŠO Zborovice B
20
2. ŠK EMKaD Holešov A
19
3. ŠK Rapos Sulimov B
17
4. TJ Bystřice pod Hostýnem 16
5. TJ Sokol Morkovice
16
6. ŠK Holešov C
14
7. TJ Sokol Pravčice
10
8. Sokol Litenčice
7
9. TJ Lutopecny/Měrůtky
6
10. SK Rusava
4

Chaloupka Open

Regionální soutěž
V minulém ročníku naše Béčko obsadilo druhé místo
a je pravdou, že v tomto ročníku jsme pošilhávali po
vítězství v soutěži. Celkem hrálo 10 mužstev. Velkou
oporou týmu byl i tentokrát Míra Nezdařil, který na 1-2
šachovnici získal 6,5 bodu z 9, bez jediné prohry a stal se
i nejúspěšnějším hráčem celého RP. Výborně mu letos
sekundoval Jirka Mojžíšek s 6 body a Jirka Indrák
s 5 body. A jak došlo k historickému úspěchu Béčka?
První dvě kola výhry s Rusavou a Holešovem C
stejným poměrem 5:3. I třetí kolo v Pravčicích jsme
zvládli. Jako každý tým i my jsme se dostali do krize.
Prohra doma s EMKaD Holešov 3:5, adeptem na postup
nás trochu srazila k zemi. Následovala remis u slabšího

Letošní ročník Chaloupka Open 2020 byl tak trochu
zvláštní, jako celé dění v naší krásné vlasti. Asi bych to
charakterizoval slova spisovatele Vančury "Toto léto zdá
se mi trochu nešťastné". Tedy potkali jsme se až 19. září
2020.
Po uvolnění všech opatření jsme se sešli v hospůdce
v Roštíně. Sice nás bylo historicky nejméně, pouze 10
hráčů, zato jsme si to užívali. Velmi pěkné ceny a nálada
výtečná. Hrálo se dvoukolově a byly k vidění krásné
partie. Osm hráčů domácího oddílu doplnili naši hosté
z Holešova a Kroměříže. Palmu vítěze si odnesl Mojmír
Prachař se 14 body, následován stříbrným Karlem
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Štenclem s 13,5 body a stupínek bronzový obsadil
pořadatel turnaje Petr Krejčí s 12 body.
Další pořadí a body:
4. Nezdařil M. 11,5
5. Sas 10
6. Zajíček 9
7. Prachař 7
8. Mojžíšek 6
9. Indrák 5
10. Nezdařil V. 2
Poděkování jak sponzorům, pořadatelům, oslavencům
a i skvělému hostiteli Pavlovi jako vedoucího hospůdky
na koupališti.
Naši oslavenci
V tomto roce oslavilo hned několik hráčů našeho
oddílu významné jubileum. Začal bych od toho
nejmladšího: Jirka Indrák 30 let , je oporou našeho Béčka
a nejen to, když je potřeba vypomáhá i Áčku v Krajské
soutěži - západ. Je přínosem nejen na šachovnici, ale
svým příjemný chováním a bojovým duchem přispívá
k úspěchům TJ ŠO Zborovice. Mojmír Prachař 50 let, pilíř
našeho oddílu. Je jedním z nejlepších a nezkušenějších
hráčů. Jako kapitán organizuje a řídí prakticky celé
šachové dění v obci. Jeho zásluhou jsme tam, kde jsme
tedy, v KSZ ale i v RP. Jarda Kucián 60 let vychoval
generaci hráčů Jirka Indrák, Roman Šebestík a dnes i jeho
syn Martin. Vypomáhá Béčku v důležitých zápasech
a letos získal 2,5 důležitých bodů ze tří zápasů. Míra
Nezdařil 60 let, již řadu let usedá každou neděli v šachové
sezoně za volant a vyjíždí z Brna, aby hájil barvy našeho
oddílu. Patří k nejlepším hráčům našeho oddílu. Je
autorem většiny článků na našich webových stránkách,
ale i v týdeníku Kroměřížska.

Budoucnost ročníku 2020/2021
Postupně jsou rušena kola všech šachových soutěží.
Nikdo dnes nemůže říci, jakým směrem se bude tento
ročník ubírat. Snad máme naději, že se sejdeme na
tradičním turnaji na Štěpána v prosinci.
Vlastík Nezdařil, kapitán družstva TJ ŠO Zborovice B.

Činnost fotbalového oddílu
Fotbalová mládež
Po jarní koronavirové pauze se nám konečně rozjela
sezóna. Mládežnické kategorie vstoupily do ostrých
utkání již spojené s kamarády ze sousedních Zdounek. Od
prvních zápasů bylo zřejmé, že spojení byl rozhodně krok
dopředu. Na hráčích byla vidět větší snaha a zvýšená
výkonnost z důvodu vzniklé konkurence uvnitř týmu.
Podle toho také vypadaly výsledky. Mladší i starší
přípravka doposud nenašly soupeře, který by v zápase
dokázal nastřílet větší počet branek, proto si stále drží
svou neporazitelnost a mají plný počet bodů. Mladší žáci
si také nevedou špatně. Momentálně jim patří v tabulce
3. místo se ztrátou jednoho bodu na druhé Koryčany
a dvou bodů na vedoucí Morkovice.

Bohužel nám opět vystavil stopku koronavir, a museli
jsme přerušit veškeré fotbalové aktivity. Nedošlo ani
k plánovanému náboru mladých fotbalistů. Proto, jakmile
to bude možné, neváhejte přijít přímo na trénink nebo
kontaktujte trenéra p. Políčka tel: 737 38 23 34. Školička
se zúčastnila několika turnajů, kde si naše mladé naděje
v silné konkurenci s týmy HS Kroměříž, Viktorie
Otrokovice, Morkovicím a Koryčanům vůbec nevedly
špatně. Všem patří velké poděkování za reprezentaci.
Momentálně se situace začíná zlepšovat, tak
doufáme, že se brzy budeme moci znovu společně
připravovat na jarní část sezóny. K přípravě budeme
využívat umělou trávu nebo tělocvičnu, ať už ve
Zborovicích nebo Zdounkách. Časy jednotlivých tréninků
budou ještě upřesněny.
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Za zmínění stojí úspěch starší přípravky na okresním
turnaji v Kroměříži. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů a hrálo
se na dvě skupiny po 3 týmech. Po výhře 11:2 nad HS
Kroměříž U10 a 5:2 nad týmem z Chropyně naši kluci
vyhráli skupinu. Ve finále narazili na tým HS Kroměříž
U11. Po výborném výkonu porazili soupeře 7:2. A odvezli
si pohár za první místo.

Muži
Naše mužstva mužů si vedla v podzimní části soutěže,
kde se stihlo odehrát pouze 9. kol než byly soutěže kvůli
pandemii přerušeny, na výbornou. „A“ mužstvo je na
1. místě tabulky se ziskem 26 bodů se skóre 36:9 branek.
Jediným protivníkem v boji o postup do krajské soutěže
bude mužstvo Němčic, které mají stejný počet bodů jako
naše mužstvo. Navíc tabulku střelců soutěže vede s 13
brankami náš hráč Martin Hanus. Naše „B“ mužstvo je ve
své první sezóně na vynikajícím 3. místě tabulky se
ziskem 19 bodů a skóre 28:22 brankám. Nebýt
znovuzaložení mužstev Slavie Kroměříž B a Spartaku
Hulín, které mají daleko větší ambice, tak by i naše
B mužstvo vedlo tabulku. Škoda jen předčasného
ukončení soutěží. Na domácích zápasech byly velice
hezké návštěvy a diváci kromě kvalitních výkonů našich
mužstev mohli při zakoupení zpravodajů vždy k danému
zápasu „A“ mužstva vyhrát jednu ze tří cen, které
věnovali naši obchodní partneři, kterým tímto děkuji za
podporu. Vzhledem k tomu, že nám situace nedovolila
uspořádat fotbalový ples, který se měl konat 14. 11., a na
kterém se měla losovat hlavní cena ze zakoupených
zpravodajů, upozorňuji fanoušky, kteří zpravodaje mají,
aby je uschovali. V příštím roce na fotbalovém plese
proběhne losování ze všech zakoupených zpravodajů, tak
prosím nevyhazovat!
V lednu 2021 začne zimní příprava, a od února pak
i přátelská utkání. První mistrovská utkání by měla začít

6-7.3. 2021 domácími zápasy, kde A mužstvo bude hostit
Kvasice B a naše B mužstvo v derby. Blíží se nám vánoční
svátky, a tak všem přejeme, aby byly, pokud možno
klidné, pohodové a do Nového roku 2021 všem hlavně
hodně zdraví a štěstí.
Závěrem chceme poděkovat všem hráčům a trenérům
mládežnických i dospělých mužstev za výbornou
reprezentaci našeho klubu. Také všem sponzorům v čele
s firmou KVARCIT STAV s.r.o., bez kterých by tyto
úspěchy nebyly možné, tak zastupitelstvu obce v čele
s panem starostou za podporu, která je pro nás životně
důležitá. Poděkování patří všem divákům a zvlášť těm,
kteří se s námi radují z každého úspěchu. Samozřejmě
poděkování patří i celému realizačnímu týmu a všem,
kteří se podílejí na údržbě areálu, úklidu, chodu udírny
atd.
Kolektiv TJ Pilana Zborovice

Medovnice
Příběh o zaniklé vesnici Medovnice a o starém
vodním mlýně
Bylo tomu hodně dávno, kdy v malém údolí mezi
vesnicemi Šelešovice – Rataje stával u malého rybníčku,
napájeného bezejmennou říčkou, starý mlýn. O tomto
místě mně vyprávěl můj děda strašidelný příběh. Znal
hodně všelijakých pověstí, příběhů a legend. Rád jsem
poslouchal jeho vyprávění v podvečer, než se šlo spát.
Sedávali jsme v kuchyni za zimních večerů, na lavici
u roztopených kachlových kamen a poslouchali dědovo
vyprávění. Některé příběhy byly tak strašidelné, že jsem
strachem nemohl zaspat. Děda už dávno odešel na onen
svět a s ním i mnoho starých pověstí a příběhů. Jeden
z nich jsem náhodně objevil v knize od Jindřicha Spáčila,
rodáka z Kvasic a milovníka Chřibů. Při přečtení povídky
"U Propadlého mlýna" jsem si vzpomněl na příběh, který
vyprávěl můj děda. Tak on si nevymýšlel, asi to byla
pravda. Babička na jeho příběhy měla jiný názor. A tak
jednoho jarního dne vycházím hledat místo, kde stával
starý mlýn. Z Šelešovic jdu po úzké asfaltce k Ratajím.
Krajina voní jarem, kolem silnice kvetou pampelišky
a v dáli na vrcholu kopce svítí bílý kříž. U kříže si dávám
krátké zastavení a zkoumám letopočty s nápisy. Nad
hlavou zpívá skřivánek svou jarní píseň. Na přední straně
kříže je letopočet 1827, na zadní straně 1838, asi datum
opravy, a na podstavci z pískovce jsou vysekány písmena
F.S.R.W.K.P., co znamenají, zatím nevíme. Od kříže
z návrší se rozhlížím po krajině, která nabízí poutavé
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pohledy na Hostýnské vrchy, Kroměříž, vesničky Drahlov,
Jarohněvice, Šelešovice a po levici vyčnívá za kopcem
dvojvěží ratajského kostela. Vzdušnou čarou přes údolí,
přímo před očima, asi 400 m je vrchol a na něm velká
lípa, jejíž koruna kryje starý kříž s poškozeným korpusem
Krista, ale kde asi je to místo, o kterém vypráví pověst?
Scházím dolů do údolí zapomenutou, téměř neznatelnou
polní cestou. Na dně údolí cesta končí. Vpravo vidím
kamenný kříž obrostlý rákosím a kopřivami. Nápisy na
něm jsou nečitelné. Určitě je na tomto místě pár století.
Podivné místo, u kříže se mě zmocnil pocit stísněnosti, ba
skoro strachu a chladu, i když bylo teplo.

Takové památky míjíme téměř bez povšimnutí, ale
k místům, kde stojí, se vždy váže nějaká událost nebo
pověst. Jako němí svědkové stojí nehnutě na místech
a sledují počínání lidstva stovky let. Proč zde tento kříž je,
se brzy dozvíme o pár řádků níže. V naší krajině je mnoho
míst, na kterých před dávnými lety stávaly vesnice, jako
Žernová, Světlá nedaleko Zdounek, mezi Bunčem
a Světlou Ruda na Bunči a další. Dnes už zůstaly jen názvy
v polích nebo lesních tratích, kde se ozýval dětský smích
a zpěv žen pracujících na polích. A zrovna na takovém
místě právě stojím u starého zapomenutého svědka
dávné minulosti – kříže s příběhem. Kdysi tu stával kříž
dřevěný, po letech byl nahrazen kamenným křížem
a nejednou byl opravován. Na tomto místě staré listiny

vzpomínají jméno vesnice Medovnice nebo Medunka,
která zmizela beze stopy asi v 16. století. Jen starý mlýn
přečkal těžké časy a zůstal stát na okraji malého potůčku
a mlel pro okolní vesnice, ale i on jednou zmizel za
podivných okolností, jak vypráví pověst, kterou si za
dlouhých zimních večerů vyprávěli o propadeném mlýně.
Místu se dodnes říká „U Propadeného mlýna ". Lidé se
v dávných dobách takovým místům, kde se událo nějaké
zlo raději zdaleka vyhýbali. Pověst o tomto místě
povyprávěl jeden neznámý z Těšánek spisovateli
Jindřichu Spáčilovi, který ji sepsal, a tak si ji můžeme
převyprávět. Na medovnickém mlýně žil mlynář, dobrák
od kosti, kterému za války mlýn vypálily cizí vojska. Po
vojně se chystal mlýn opravit, ale peníze neměl, a tak si
půjčil od svého mlynářského stárka. Stárek byl
přivandrovalec, ale vychytralý. Dal si obnos mlynářem
písemně potvrdit, a nakonec připsal dvě nuly. Částka se
tak navýšila, že mlynář nebyl schopen dluh splatit. Nic
mu nepomohly protesty a přísahy, že si tolik nepůjčil.
Nakonec musel mlýn prodat. Ten si koupil vychytralý
stárek. Mlynář musel z mlýna pryč. Ve světě mu zemřela
žena, i děti skolil mor, a tak sám bloudil světem. Po
mnoha a mnoha letech již jako starý žebrák, se vrací do
svého kraje, kde se narodil. Přišel i ke mlýnu, který mu
kdysi patřil a který veselé klepal. Tak jak za starých časů,
kdy byl ještě mlynářem. Vešel přes mlýnici do kuchyně,
kde právě mlynářka, žena stárka, který ho kdysi připravil
o mlýn, přebalovala nemluvně. Pozdravil a poprosil
o trochu jídla, vždyť dva dny nic nejedl. Mlynářka se
zašklíbila, no vzala z police pecen chleba a ukrojila
krajíček a prodala jej starci. Snad by ho jistě vystrčila ze
dveří, ale od na stole přebalovaného děcka nemůže
odejít. Žebrák ji požádal, aby okoralý krajíček alespoň
něčím namazala. Teď mlynářka zrudla vztekem: Co si to
dnes takový mlsný lajdák dovolí. V tom se jí v tváři mihl
škaredý pošklebek, vzala z ruky chléb, otočila se zpátky
ke stolu a namočila krajíček v tom, jak právě čistila
děcko. "A namažu ti jej z obou stran“, řekla s pohrdavým
úsměvem a podala jej stařečkovi. Ten zbledl, zavrávoral
a mohutným hlasem volal: "Ať tě zem pohltí, ty lakomá
ženo, i s celým mlýnem, žes tak znesvětila Boží Dar". Tu
se ozval náramný hukot a třesk, vše se otřáslo, ale to již
stařec necítí a padá k zemi. Když toho dne sedlák
z nedaleké vsi vezl obilí do mlýna, nenašel tam po něm
ani památky. Jen mokrá louka byla v těch místech a na
okraji u cesty opodál ležel mrtvý stařík, v němž poznal
bývalého mlynáře a majitele mlýna. Když se to rozneslo,
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Prosinec

seběhli se lidé z okolní vsi a s hrůzou viděli, že po mlýně
skutečně není ani památky. Staříčka pochovali vedle
cesty, i kříž mu tam dali, ale místu se dlouho vyhýbali.
Dodnes se tam říká u propadeného mlýna.
Zpracoval Regent M.

Vácha Zdeněk
Divílková Miloslava
Boukal Karel
Zehnula Otakar
Surynek František
Zavadil Václav
Vičík Bohuslav

Moto Road Racing
Přebor ČR klasik 500ccm Jiřího Grecha
V letošním roce, kdy zasáhla pandemie koronaviru
i do motosportu, se závody v průběhu sezóny zúžily
pouze na čtyři, vždy jako takzvané víkendové dvojzávody
- první v sobotu a druhý v neděli.
Jako první víkendový závod 6 - 7. 6. 2020 se jela Jarní
cena Brna, kde jsem se v obou závodech umístil na
druhém místě.
Další závod, opět vypsaný na brněnském okruhu 1819. 7. 2020 byl pod názvem Letní cena Brna. Tam jsem
v sobotu vybojoval 4. místo a v neděli 5. místo.
O měsíc později 29 - 30. 8. 2020 se další závody
konaly u východních sousedů v Trenčíně na letišti, kde
jsem i navzdory parnému létu získal dvě 4. místa.
Poslední závod 5 - 6. 9. 2020 se uskutečnil v českých
Dymokurech nedaleko lázní Poděbrady. Tento závod byl
jako jediný „přírodní“, což znamená, že v sobotu se jedou
pouze tréninky a v neděli samotný boj o umístění.
I když jsem se v Dymokurech umístil až na 7. místě,
přesto mi celkový výsledek za všechny čtyři závody
přinesl pěkné 3. místo v rámci ČR.

Tímto bych chtěl poděkovat letošním sponzorům
Komsat s.r.o., MaS repairs s.r.o. a Obci Zborovice za
jejich finanční podporu.
Jiří Grech

Společenská kronika
V období od prosince 2020 do března 2021 oslaví
významné životní jubileum tito spoluobčané:

Leden
Foltýn Karel
Surýnková Růžena
Benešovský Vladimír
Dostálová Marie
Šťastná Libuše
Kolařík Josef
Barnetová Jiřina
Hubáček Jaromír
Bartoš Josef

Únor
Jelínková Ludmila
Surynek Zdeněk
Šilhánková Jarmila
Matysík Jaroslav
Tesařík Stanislav
Stáhlová Božena
Daňová Zdeňka

Březen
Holubcová Vlastimila
Vítková Božena
Marejková Mária
Grech Staniclav
Gröplová Josefa
Sládečková Růžena
Skálová Silva
Sadila Jaroslav
Novotná Marie
Pasterný Rudolf
Hambálek Milan
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
Prosinec
So 12. 12. KČT – Podbeskydská pahorkatina
St 30. 12. KČT – Výstup na Brdo

Leden
So 9. 1. KČT – Kroměřížsko
So 23. 1. KČT – Výroční členská schůze

Únor
So 6. 2. KČT – Hostýnské vrchy
So 13. 2. SDH Medlov – Ostatkový průvod
So 20. 2. KČT – Podél Moravy

Březen
So 13. 3. KČT – Zábřežská vrchovina
Konání akcí dle aktuální epidemiologické situace

Upozornění občanům
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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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