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Úvodník starosty
Vážení občané, nevím, zda mi přísluší jakýmkoli
způsobem komentovat současný stav, ve kterém se naše
společnost právě nachází, díky více než roční době
současné beznaděje a zoufalství nad onemocněním Covid
– 19. Ve stavu, který současnou dobu provází, Vás chci
všechny velmi požádat o dodržování alespoň základních
pravidel kontaktů. Především na tzv., pravidlo 3R - tedy
ruce, roušky (respirátory) a rozestupy. Nikdo z nás netuší,
kdy se s onemocněním setká. Dle dostupných dat, máme
v našich obcích více než 3 desítky nakažených (z 1466
osob), je tedy více než vhodné omezení všech sociálních
kontaktů. Vím, že to není nic, co by bylo kdekomu
příjemné, ale z vývoje onemocnění plyne, že kde není
kontakt, není nákaza. Pokud již ke kontaktu z nějaké
příčiny dojde, není nic snazšího, než dodržet alespoň výše
zmíněné pravidlo 3R.
Za současného stavu, kdy není možné konat žádné
kulturní akce (masopustní průvod, ostatky a podobně), je
nesnadné podívat se do budoucnosti a plánovat
například klasické pojetí hodů. Přesto věřím, že alespoň
srpen a zbývající část roku již umožní konání nejen
obecních oslav, ale i rodinná setkání bez ohledu na
restrikce plynoucí z nedodržování vládních nařízení.
Díky snaze zastupitelstva o posun našich obcí byly na
lednovém veřejném zasedání schváleny investiční akce,
které by měly naše obce opět o kousek pozvednout a
plnit funkci veřejného blaha. Především se jedná o
dlouho očekávanou realizaci rekonstrukce chodníku na
ulici Hlavní, opravu inženýrských sítí v budově mateřské
školy, opravu chodníku na místním hřbitově nebo
postupnou výsadbu stromů pro zlepšení životního
prostředí.

Březen 2021

Závěrem mi dovolte Vás upozornit na možnost
odběru desinfekčního prostředku do vlastních nádob,
který Vám rádi zajistíme na matrice obecního úřadu.
Všem přeji pevné zdraví, pokojné prožití
přicházejícího jara, a nechť Vás provází jen dobrá nálada.
Vítězslav Hanák

Mateřská škola
Všechno začíná pohybem…
MOTO: „Mámo, táto, dědečku a babičko, hýbejte se
se mnou aspoň maličko.“
Děti jsou v pohybu pořád, od rána do večera. Pohyb je
pro ně přirozený a měl by být zábavný. To, že se děti
hýbou, cvičí, běhají a skáčou, je dobře. Díky pohybu se
rozvíjí i další dovednosti.

Co u dětí pohybovými aktivitami rozvíjíme? Je to
fyzická i psychická zdatnost, kamarádské vztahy, morální
i volní vlastnosti, poznatky o vlastním těle. Vytváříme
kladný vztah k pohybu, k aktivnímu a zdravému stylu
života.
V MŠ provádíme pohybové aktivity každý den. Při
příznivém počasí přenášíme cvičení na pobyt venku.
Využíváme hlavně zahradu se všemi sportovními prvky –
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houpačky, průlezky, klouzačky, šplhací lana, překážkové
dráhy i přírodní (sestava z kmenů stromů, hmatová
stezka…). Hrajeme různé pohybové i kolektivní hry –
fotbal, košíkovou, vybíjenou. Děti jezdí na koloběžkách,
tříkolkách, skáčou přes švihadla, hrají si s míči. Během
celého roku chodíme na kratší i delší turistické vycházky
do okolí MŠ i Zborovic.
A v zimě, když napadl čerstvý sníh, neskrývaly děti
svou velkou radost. I těch pár dnů, kdy sníh vydržel, si
naplno užívaly zimních radovánek. Na bobech, lopatách
na sníh sjížděly každý menší i větší kopec u MŠ. Z her na
sněhu a se sněhem byly děti nadšené. Stavěly sněhuláky,
různé jiné stavby, koulovaly se, klouzaly a otiskovaly své
stopy. Všechno prožívaly s potěšením a úsměvem.

Každý člověk by měl mít potřebu pohybovat se, mít z
pohybu radost a tak předcházet civilizačním chorobám a
stresovým situacím. Pohyb by měl být jedním z
neopomenutelných článků v životě dětí i dospělých.
Ivana Balášová, učitelka MŠ

Logopedická prevence v mateřské škole
Od ledna 2021 se v naší mateřské škole zabývá
logopedickou prevencí paní učitelka Kvasničková, která
absolvovala kurz logopedického asistenta. Logopedie v
rámci MŠ probíhá pod záštitou paní logopedky Pechové –
Jahodové ze Speciálně pedagogického centra Kroměříž.
Řečové vady se u dětí v předškolním věku objevují čím
dál častěji a mnohdy jsou důvodem k odkladu povinné
školní docházky, jelikož správná výslovnost všech hlásek

je důležitá při osvojování čtení a psaní v prvním ročníku
základní školy. Mezi nejrozšířenější vadu řeči patří tzv.
Dyslálie neboli patlavost, jedná se o nesprávnou
výslovnost různých hlásek. Dítěti v tomto případě dělá
potíže výslovnost jedné nebo více hlásek najednou.
Dalším častým narušením komunikační schopnosti bývá
tzv. Opožděný vývoj řeči. Jedná se o děti, které po
dovršení třetího roku života nemluví adekvátně
vzhledem ke svému věku. U opožděného vývoje řeči by
měla být logopedická péče započata ve třech letech.

Návštěvu klinického logopeda může rodiči doporučit
pediatr, paní učitelky v MŠ, logopedický preventista MŠ
či jiný odborník, kterého rodič s dítětem navštíví (např.
lékař ORL). Obě tyto diagnózy se pod odborným vedením
klinického logopeda a následně logopedického
preventisty dají zmírnit nebo zcela odstranit.
Pro mou práci je výhodou dnešní moderní doby
především široká nabídka logopedických materiálů a
pomůcek, které dětem zpříjemňují často náročné a
zdlouhavé cvičení a dělají jej o něco zábavnější. Při
logopedických chvilkách s dětmi využívám zejména
logopedické hádanky a pohádky, pracovní listy,
logopedické kostky, magic ball, který slouží při dechových
cvičeních atd. Při nácviku jakékoli hlásky se nejprve
zaměřuji na správné postavení mluvidel (jazyka a rtů)
pomocí artikulačních cvičení, což je například: hra na
koníčka – „klapat“ jazykem, jako když „klape“ koník
kopýtky, vypláznout jazyk – olizovat spodní ret, doprava,
doleva (jako když se houpe houpačka), malíř – jazykem
jezdíme pomalým tempem vpřed a vzad na horním patře
(tak jako když malíř maluje strop) a mnoho dalších. Poté
se snažím vést dítě ke správné výslovnosti hlásky a
následně ji zafixovat na začátku, uprostřed, na konci slov,
ve větách a říkankách.
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většinou nějaká relaxační aktivita, například hry s
padákem, kde můžeme procvičit i barvy. Dále, by dítě
mělo zvládat kontrolu svého chování, pozornost a paměť,
sociabilitu, tvořivost, orientaci ve svém prostředí a v
neposlední řadě emocionální samostatnost.

Přesto, že je logopedie mnohdy náročná a vyžaduje
určitou dávku trpělivosti dětí, paní učitelek i rodičů,
věřím, že společnými silami zvládneme mnohé. Jelikož
čím lepší je spolupráce všech zúčastněných stran, o to
větší pokrok může dítě udělat.
Lenka Kvasničková, učitelka MŠ

Příprava předškoláků na zápis do 1. třídy
Rok uplynul jako voda a opět se blíží duben – měsíc
zápisů do prvních tříd základních škol. Tato událost je
významným milníkem v životě každého dítěte
předškolního věku. Oblastí, které je nutné u předškoláků
rozvíjet je nespočet a mnoho dovedností a schopností
děti získají právě v rámci docházky do MŠ. Dítě
předškolního věku by mělo zvládat například přiměřené
jazykové, řečové a komunikativní dovednosti, na které se
zaměřujeme při společných i individuálních rozhovorech,
čtení pohádek, příběhů a jejich reprodukci. Zkoušíme u
jednotlivých slov vyčlenit počáteční hlásky slov nebo na
danou hlásku vymyslet nová slova, dále s dětmi
trénujeme také koordinaci ruky a oka i pravolevou
motoriku, tato cvičení provádíme pomocí různých
pracovních listů, u kterých dbáme na správné držení
tužky. Navlékáním korálků, mozaikami či oblíbenou hrou
Šňůrky a dírky, procvičujeme jemnou motoriku. Dítě by
mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy,
tuto oblast rozvíjíme pomocí her, které využíváme v
rámci společně řízených činností např. hry, co se ve třídě
změnilo?, na kukačku, Dobble… Zvládat by děti měly také
logické a myšlenkové operace a orientaci v
elementárních matematických pojmech, snažíme se do
činností zařazovat úkoly na procvičení číselné řady od 1
do 10, pracovní listy na geometrické tvary, PC program
Barevné kamínky a další.
Samozřejmostí je také dostatečná fyzická a pohybová
zdatnost, tyto schopnosti se snažíme rozvíjet v rámci
každodenního cvičení, které je složeno ze tří částí. První
část je tzv. rušná, kde se děti zahřejí pomocí nějaké
dynamické hry, druhá část se týká zdravotních cviků –
protažení všech svalových skupin a poslední částí je

Připravovat předškoláky na povinnou školní docházku
bylo v letošním roce ztíženo situací spojenou s pandemií
COVID – 19, kdy byl provoz MŠ přerušen. V době, kdy
děti do školky nemohly docházet, jsme připravovaly
především pro předškoláky, kteří mají povinnou školní
docházku, distanční výuku. Vzhledem k vládním
opatřením se snažíme dětem vynahradit i oblast
kulturního vyžití tím, že do činností zařazujeme
dramatizaci pohádek, dítě si může vyzkoušet jak roli
herce, tak roli diváka. V téhle aktivitě využíváme plyšové
čepice s motivem zvířátek, které jsme dostali od Ježíška.
V rámci přípravy předškoláků na zápis do ZŠ se
snažíme o rozvoj všech těchto oblastí, důležitých pro
školní připravenost. Aktivity, které pro děti paní učitelky
připravují, jsou vždy hravou a zábavnou formou a
snažíme se co nejvíce zapojovat prožitkové učení.
Využíváme moderních a netradičních pomůcek. Pro
zahájení povinné školní docházky není důležitá pouze
školní připravenosti, ale také školní zralost, aby dítě
zvládlo tuto velkou změnu i po emocionální stránce.
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Jak už jsem zmínila na začátku, zápis i samotné
zahájení povinné školní docházky je důležitý mezník v
životě dítěte, pro jehož rozvoj a připravenost je nutná
především spolupráce mateřské školy s rodiči.
Aneta Čevelová, učitelka MŠ

Karnevalový týden berušek
Haló, pane karnevale,
račte dále, račte dále.
Elce, pelce, do pekelce,
rolničky a kotrmelce,
máme všechno na míru,
z krepového papíru….

Okénko do školy
Dobrý den, rádi bychom Vás pozvali do naší školy, ale
jak víte, současná situace nám zatím nepřeje… Protože si
musíme společná setkání ještě odpustit, zveme Vás
alespoň k malému nahlédnutí. Určitě se mnou budete
souhlasit, že distanční výuka je už pro všechny dlouhá.
Zdá se, že původní nadšení z volna bez brzkého ranního
vstávání by i děti vyměnily za normální školní den.
Učitelé ve škole zkouší novou techniku a snaží se dětem
všemožně přiblížit nové učivo, které je třeba probrat.
V tomto školním roce se distanční výuka online skládá
z asynchronní části (úkoly zadávané na webu školy) a
synchronní části („živé vysílání“ spojení vyučujícího s žáky
v aplikaci Microsoft Teams). Obě tyto části jsou pro žáky
v tomto školním roce povinné. Podařilo se nám zajistit
technické vybavení k zapůjčení pro žáky, kteří měli potíže
s připojením. Vzhledem k tomu, že nyní se mohou zapojit
do synchronní online výuky „živého vysílání“ v aplikaci
Teams všichni žáci, mohli jsme navýšit počty hodin
jednotlivých předmětů. Žáci mají také možnost
individuálních konzultací (prezenčně nebo online v
aplikaci Teams) s jednotlivými vyučujícími.

Při synchronní části výuky se vyučující snaží žákům
učivo vysvětlit a s žáky plní i některé úkoly, aby učivo,
které si mají doma procvičit na dalších úkolech
(asynchronní část výuky), lépe zvládli. Aby pro žáky učivo
bylo zajímavější, využívají vyučující v aplikaci Teams
funkci sdílení, aby dětem zprostředkovali různé
prezentace a videa, k procvičování i opakování využívají
internetových odkazů a připravené doplňovačky a testy.

K výuce matematiky, geometrie i přírodopisu se nám
osvědčil vizualizér - naše novinka. Někteří z Vás si možná
vzpomenou ze svých školních let na meotar - zpětný
projektor, který ve své době používala každá škola ke
zpestření výuky. Vizualizér je v podstatě jeho o generaci
mladší a lepší nástupce. Umí kamerou přenést obrázek
nebo pokus z chemie ze stolu učitele na interaktivní
tabuli. A co je teď pro nás nejdůležitější, může i
prostřednictvím aplikace Teams, kterou používáme k
„živému vysílání“ mezi vyučujícím a žáky, zprostředkovat
postupy práce v geometrii, matematice i v ostatních
předmětech žákům až domů. Distanční výuka určitě vede
žáky k samostatnosti a víme, že rodičům přidává práci.
Všichni se ale snažíme a bojujeme. Vy doma, my ve škole.
Co by se dalo jednoduše ve škole vysvětlit a rychle říci,
musíme nějak „složitě opsat“ a doufáme, že nás žáci
dobře slyší a správně pochopí.

Interaktivní tabule v první a druhé třídě
V novém roce 2021 se do školních lavic vrátili jen žáci
první a druhé třídy, kteří musí používat roušky celý den.
Při učení jim pomáhá nová interaktivní tabule. Tu učitelé
i žáci ovládají jednoduše pouhým dotykem na povrchu
obrazovky buď perem, nebo přímo prstem. Žáci na ni
mají možnost pracovat ve všech předmětech. V českém
jazyce, matematice a v prvouce využívají školní
multilicenci výukových programů. Žáci na tabuli vidí a
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doplňují konkrétní stranu a cvičení pracovního sešitu
nebo učebnice. Zapisují výsledky příkladů, rýsují, píší
správná slova a věty, jedním „ťuknutím“ aktivují křížek u
správné odpovědi.

druhé třídy stejným způsobem ve dvou odděleních. Po
celou dobu pedagogové dohlíží u dětí na výměnu roušek,
na pravidelné mytí rukou a pečlivou dezinfekci.
I družiny mají novou techniku! Na podzim jsme
vyměnili dveřní telefon se zvonkem k otevírání hlavního
vchodu za modernější videotelefon, který je propojený s
kancelářemi a oběma školními družinami. Nejvíce ho
však určitě oceňují paní vychovatelky při předávání dětí
odcházejících z odpolední družiny.
Jsem ráda, že jsme alespoň tuto chvíli mohli spolu
strávit „ve škole“…. Ale mnohem více se těším na naše
skutečná setkání.
Vladimíra Jáchimová

Školní družina v zimě…
Pokud udělají chybu, počítačovou „gumou“ ji mohou
vymazat. V těchto programech mají i další materiály na
procvičení učiva a zpestření výuky. V prvouce se mohou
podívat na videa, fotografie, poslechnout si
audionahrávky (např. zvuky zvířat). I v ostatních
předmětech jako je hudební a tělesná výchova najde tato
tabule využití. Slouží například k vysvětlení slov a pojmů,
jež žáci neznají. I zde mají možnost zhlédnout reálná
videa k tématu, fotky a obrázky, poslechnout si písničky.
Na tabuli také trénují psaní a zkouší si kreslení.
Interaktivní tabule je pro žáky vítaným zpestřením výuky.

Hned v prvních lednových dnech jsme si hezky užili
celodružinové Tříkrálové odpoledne. Svátkem Tří králů
byla motivována veškerá naše činnost. Nejdříve jsme si
společně vyslechli píseň „My, Tři králové, jdeme k vám“,
seznámili jsme s příběhem, rovněž zhlédli pohádku k
tématu. Nakonec děti vytvořily hezké obrázky, které jsme
si vystavili.

Novinka ve školní jídelně
V rámci zkvalitňování služeb školní jídelny nabízíme
od druhého pololetí svým strávníkům novou službu objednávání stravy přes internet. Díky aplikaci Strava
mohou strávníci přihlašovat a odhlašovat stravu
prakticky kdykoliv a odkudkoliv. Získají jednoduše
přehled o vydané stravě a stavu svého konta. Mohou
sledovat historii svých objednávek a plateb za stravu. Je
zde k dispozici aktuální jídelníček.
Strávníci mohou využít i objednávací box (terminál)
umístěný ve vestibulu před školní jídelnou. Zde je možné
přihlášení do aplikace i přes elektronický čip strávníka.

Ze školní družiny
Také školní družinka se musela přizpůsobit složité
„covidové“ situaci. Už v prosinci bylo třeba vytvořit pro
ranní i odpolední provoz čtyři samostatná oddělení, aby
se děti z jiných tříd co nejméně potkávaly. Do provozu
byli zapojeni i ostatní pedagogové. Po návratu dětí z
vánočních prázdnin funguje družina pro děti z první a

Zimní čas v družině ale velmi rádi trávíme při hrách
venku, nejčastěji využíváme školní dvůr a zahradu. A tak
jsme i letos netrpělivě čekali, jestli nám aspoň trošku
nasněží…. Dočkali jsme se! Letošní sněhová nadílka všem
udělala radost. Využili jsme toho, že nám počasí přálo a
sníh vydržel déle než v předcházejících letech. Děti si
přinesly boby, zkoušely jejich jízdní vlastnosti,
samozřejmě také svou výdrž. Nechybělo koulování,
válení se ve sněhu, dělání andílků a jiné zimní radovánky
Pokud nám to počasí nedovolilo, uvnitř v družině jsme
s dětmi četli, poslouchali pohádky, tvořili „neuvěřitelné“
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stavby ze stavebnic, hráli deskové hry, zpracovávali různé
materiály. Tentokrát jsme více využili vlnu.

Lumíci v CO2 lize
Jak souvisí tyto dva pojmy spolu? Je to velmi
jednoduché. I v tomto školním roce se naše základní
škola přihlásila do celoroční akce CO2 liga v rámci
environmentální výchovy v 9. třídě. „Lumíci“ je název
týmu pěti žákyň 9. třídy ve složení Aneta Klučková, Aneta
Krejčířová, Elena Olšinová, Simona Pektorová a Julie
Trnková, kterým není lhostejné životní prostředí. CO2 je
soutěž, v níž nesoutěží školy mezi sebou, ale každý tým
soutěží s časem, aby se mu včas podařilo omezit produkci
skleníkových plynů a zabránilo se nebezpečnému
oteplení planety. Program zprostředkovává žákům,
studentům i veřejnosti informace o globálním
klimatickém rozvratu, o změnách, které můžeme
očekávat v České republice a o možnostech, jak se na ně
připravit.

Děti si vybraly barvu vlny, která se jim nejvíc líbila.
Nepotřebovaly jehlice, jen své šikovné ručičky.
Vyzkoušely si uplést různobarevné šňůrky, ze kterých si
vyrobily náramky. Po rozcvičce se šňůrkami jsme se
pustili do náročnějšího tvoření, výsledek byl ohromující vznikali pěkní chlupatí pejsci, chobotnice a masopustní
kobyly. Děti si své výrobky s nadšením odnesly domů.
Doufáme, že se líbily.

Školní družina se také zapojila do projektu Šablony
ICT. Máme k dispozici tablety. Cílem této aktivity je
podpora dětí v oblasti využívání informačních a
komunikačních technologií. Používáním ICT technologií
se u dětí rozvíjí kreativita, názornost, zvyšuje se motivace
a děti se aktivně zapojují do procesu výuky získáváním
informací a vědomostí. Pomocí tabletů děti vytvořily
několik prezentací, doplňovaly pracovní listy, vyhledávaly
obrázky a informace, hrály logické a vědomostní hry,
doplňovaly tajenky, sledovaly videa a vyzkoušely si
mnoho dalších jiných aktivit.
Marta Koplová

Na školní rok jsou naplánované čtyři mise, v každé z
nich týmy CO2 ligy dostanou úvodní informace a
následně úkoly, které mají během jednoho kola splnit.
Náš tým má za sebou 1. misi s názvem „Poznej svého
protivníka“. I když panuje náročná doba, školy jsou
zavřené a výuka probíhá distančně, tak to holky nevzdaly
a vytvořily si svůj účet a online se domlouvaly na plnění
úkolů. Tým vydal i noviny s názvem „Klimatické noviny“,
kde najdete veškeré informace o klimatických změnách.
Noviny máme k nahlédnutí ve škole. A jak první mise
dopadla? Velmi dobře. Máme nejvyšší hodnocení – Paříž
+, což znamená, že se nám podařilo udržet pomocí úkolů
oteplení planety pod 1,5°C. Čím více takových hodnocení
získáme, tím máme větší šanci dostat se na závěrečnou
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konferenci do Senátu Parlamentu ČR, kde před ostatními
týmy škol z ČR můžeme představit svou práci a
samozřejmě oslovit Vás, občany, abyste se i Vy připojili k
ochraně životního prostředí a zabránili oteplování
planety, neboť je potřeba vytvořit ty nejlepší podmínky
pro život dalším generacím. Tak nám držte pěsti!
Kamila Obdržálková

Z činnosti Pionýra v podivném období
Přestože se nemůžeme pravidelně vídat na
oddílových schůzkách a při dalších akcích, naše činnost
pokračuje v tomto divném čase. V lednu byla ukončena
registrace pro tento kalendářní rok, pokračujeme v práci
s celkovým počtem 43 členů, i nadále se plánujeme
scházet ve dvou družinách – jen co nám to zase povolí,
připravujeme aktivity na následující období, provádíme
úpravy na nové klubovně.

Členové oddílu se zapojují do celorepublikových výzev
– každý týden jsou v nástěnce zveřejněny tři nové výzvy.
Po jejich splnění mají všichni možnost být zařazeni do
velkého slosování o ceny. A k některým už doputovalo i
cen několik – přes dvacet odměn si totiž rozdělili členové
naší skupiny právě v této aktivitě. A to ještě nekončíme!
Členové oddílu se i v letošním roce zapojují do soutěží
Pionýrského sedmikvítku – k odeslání se připravují práce
v oblasti výtvarné, foto soutěže Clona a o dalších se
dovíme v nejbližším období, protože spousta soutěží se s
ohledem na současnou situaci upravuje.
Pro všechny děti v obci byla na přelomu ledna a února
připravena pohádková sazka, které se zúčastnilo 35
soutěžících dětí. Super! Obrovská pochvala všem, co se
zapojili. A pro ně i pro ostatní jen malé upozornění –
určitě se zase brzy ozveme s další připravenou aktivitou –
tentokrát se trošku projdete naší obcí a zkusíte vyluštit
tajenku (zvládnou to určitě i ti nejmenší) a navíc
připravujeme vyhlášení další aktivity/soutěže – při té
naopak nikam chodit nemusíte.

A závěrem zpráva, kterou možná mnozí netrpělivě
očekávají. Tábor bude (plánujeme ho a věříme, že nám to
o prázdninách nic nepřekazí)! Poznačte si termín 1. – 11.
srpna – Rajnochovice. Ano, budeme muset dodržet
„miliony“ různých opatření a doporučení, ale společně to
určitě zvládneme. S přihláškami čekáme na potvrzení a
upřesnění podmínek pro jeho konání.
Se všemi se těšíme co nejdříve na viděnou při některé
z našich akcí!
L. Sakařová

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Od loňského října, kdy byl vládním nařízením vyhlášen
nouzový stav z důvodu šíření koronavirové pandemie, se
i na začátku letošního roku situace nezlepšila. Nadále
trvá nouzový stav, proto i náš hasičský sbor stále očekává
zlepšení covidové situace. Doufáme, že v příštích
měsících se situace zlepší a budeme opět organizovat a
plánovat kulturní akce, hasičské soutěže a další aktivity
našeho hasičského sboru.
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I přes stávající situaci, která nedovoluje setkávání
mladých hasičů na pravidelných schůzkách, se snažíme,
aby ani naši nejmladší členové SDH nezaháleli. Proto jim
vedoucí mládeže nabízí distanční aktivity, kterými se
mohou zabavit a zároveň si připomenout hasičské
dovednosti. Dětem byla připravena výzva, ve které si
měly osvěžit základy topografie, rozdělené dle náročnosti
do věkových kategorií. Druhou výzvou bylo téma
„Dopravní nehody na železničních přejezdech“, kdy se
měly děti literárně, kresbou nebo prezentací na PC
vyjádřit na dané téma. Odevzdané práce budou zaslány
do soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže pro
rok 2021“, jejímž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska.

Naši mladí hasiči upravili led na hasičské nádrži v
Medlově, a kdo měl zájem, mohl si i zabruslit. V dnešní
době plné zákazů a omezení se jednalo o příjemné
zpestření.
Na přelomu dubna – května by nás měl čekat sběr
železa, o přesném datu budeme občany informovat
místním rozhlasem. Pokud máte železný odpad, můžete
jej pak nachystat před dům a my Vám jej odvezeme.
Na konci dubna většinou pořádáme soutěž O Pohár
starosty obce. Loni po mnoha letech se tato akce
nekonala a uvidíme, jak tomu bude letos. Kdyby se
situace ve společnosti zlepšila a venkovní sportovní akce
se mohly uskutečnit, soutěž by měla proběhnout
poslední dubnovou sobotu. Pokud by akce mohla
proběhnout, určitě Vám více informací sdělíme formou
místního rozhlasu a plakátů.
Na začátku května vyčistíme požární nádrž.
S jarními měsíci začíná i soutěžní sezóna. Jsme sice
spíše skeptičtí a očekáváme obdobná omezení jako v
loňském roce, ale kdyby tomu bylo jinak, budeme rádi
reprezentovat naši vesnici na hasičských soutěžích v
okolí.
Pavel Machourek, starosta sboru

KČT – Jak dále?
Současná doba je pro turisty i všechny ostatní občany
nepříjemná. Stále trvá nouzový stav kvůli Covidu-19 a tak
žádné akce se nekonají, i když na letošní rok máme
zpracovaný kalendář akcí a zájezdů.

Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V letošním roce pár zástupců našeho sboru prošlo
vesnicí v rámci Ostatkového průvodu, který se konal 13.
2. 2021. Průvod byl malý, symbolický, v rámci platných
protiepidemických opatření. Byla by škoda, kdyby tato
tradice začala upadat v zapomnění i u nás.
Oproti minulému roku, letos k nám přišla na chvíli
pravá zima. Děti si na místních kopcích užívaly sněhu.
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Již máme zajištěn čtyřdenní zájezd do Českého lesa v
měsíci květnu. Ubytováni budeme v hotelu Game v
Klenčí pod Čerchovem. V měsíci červnu plánujeme
jednodenní zájezd na Kohútku a Portáš. Pevně věříme, že
se nám tyto zájezdy podaří uskutečnit; samozřejmě i
naplánované trasy.
L. Burešová

hráčského kádru. Na hostování přicházejí dva mladí hráči
Honza Krejčíř a Adam Dvořák. Dále byla díky firmě
KVARCIT STAV s.r.o. formou sponzorského daru
provedena terénní úprava před tribunou a zahrádkou
hospody s následnou výsadbou okrasných keřů a květin v
barvách klubu.

Co nového u myslivců
Podzimní loveckou sezónu roku 2020 jsme museli
vzhledem k pandemickým okolnostem omezit pouze na
individuální lov, když společné lovecké akce jsme
nepořádali. Výjimkou pak byla pouze krátká vycházka na
Štěpána (bez tradičních pozdravů a poslední leče),
abychom se alespoň symbolicky rozloučili s rokem 2020.
Ani začátek roku 2021 nám v naší činnosti nepřál a
nemohli jsme tak uspořádat již tradiční Hasičskomyslivecký ples, který je svým rozsahem největší kulturní
akcí v naší obci a těší se veliké oblibě u našich občanů,
kteří se již na podzim ptají, zda jej budeme pořádat. Snad
příští rok.
Únorové počasí nám přineslo sněhovou nadílku, a tak
jsme neváhali a pravidelně doplňujeme naše krmná
zařízení, aby zvěř v tomto pro ni nelehkém období, kdy je
potrava pod krustou zmrzlého sněhu a ledu, nestrádala.
Závěrem bych pak chtěl touto cestou jménem
Mysliveckého spolku Zborovice – Medlov poděkovat
obecnímu úřadu ve Zborovicích za finanční podporu z
rozpočtu obce na pořízení a instalaci betonových
napajedel pro zvěř, která jsme zakoupili na konci roku
2020 a jakmile to počasí dovolí, budeme je instalovat v
naší honitbě na místech, kde je během roku nedostatek
vody, aby se zvěř, ptáci a další živočichové mohli v době
nouze napít.
S přáním pevného zdraví našim spoluobčanům a s
prosbou, aby se v této nelehké době při svých
vycházkách krajinou chovali ke zvěři a přírodě
ohleduplně!
Pavel Boukal, předseda

TJ Pilana Zborovice
Vzhledem k vládním opatřením ohledně Covidu 19
zatím není jasné, kdy a jestli vůbec jarní část sezóny
začne. I tak ale nezahálíme. Podařilo se, díky panu
Políčkovi, který je naším trenérem mládeže a majitelem
firmy KVARCIT STAV s.r.o., (jeden z hlavních partnerů
našeho klubu), navázat spolupráci se Slávií Kroměříž.
Výsledkem navázání spolupráce je posílení našeho

Děkujeme tímto firmě a obecnímu úřadu za vytvoření
pěknějšího prostředí areálu hřiště pro širokou veřejnost.
Další akcí je vybudování nové záchytné sítě firmou EKKL
za brankou k zámku, čímž bude završena obnova
záchytných sítí za oběma brankami. V jarních měsících
letošního roku bude realizování výstavby nové tribunky s
řadou laviček pro naše fanoušky a kvůli bezpečnosti
diváků a dětí novým schodištěm na hrací plochu.
Musím poděkovat obecnímu úřadu a celému
zastupitelstvu naší obce za schválení dotace pro TJ na rok
2021 jak na činnost, tak i na investice, a to na již
zmíněnou záchytnou síť, na zateplení střechy nad
hospodou, oslavy založení klubu a další drobné úpravy.
Zastupitelstvem obce bylo schváleno vybudování nového
dětského hřiště v areálu TJ, což je určitě dobrá zpráva
pro maminky s dětmi. V tomto roce proběhne v areálu
výsadba nových stromů, ať už ovocných či listnatých.
Tuto akci schválilo zastupitelstvo obce a bude v režii
obecního úřadu. Dále bylo schváleno zastupitelstvem
pokračování „projektu výstavby nových kabin“. Pevně
věříme, že se tuto plánovanou výstavbu podaří v
dohledné době realizovat. Bohužel zastupitelstvo
neschválilo projekt na rekonstrukci nové travnaté plochy
i s tréninkovým hřištěm a novým zavlažovacím
systémem. Akce by byla financována ze 70% z dotací a
30% obecním úřadem. Vedení klubu projektu věnovalo
spoustu úsilí a času. Škoda, že tato žádost o dotaci
neprošla, jelikož fotbalové hřiště je nedílnou součástí
dění v naší obci. Hřiště využívají kromě fotbalistů také
hasiči, atleti a rodiče s dětmi. Naším cílem a přáním je
nabídnout všem návštěvníkům pěkné prostředí s
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kvalitním zázemím. Životnost nového hřiště byla
garantována na 20 let. Snad někdy příště.
V neposlední řadě už teď probíhají přípravy na oslavu
výročí 90. let naší tělovýchovné jednoty. Akce proběhne
17. července na hřišti ve Zborovicích, garantem akce
bude obecní úřad Zborovice a patronem akce bude Jirka
Chytrý (asistent reprezentačního trenéra ČR). Akce bude
probíhat od 10 hod zápasy našich mládežnických
mužstev proti Slavii Kroměříž. Po poledni bude program
pokračovat utkáním B mužstva mužů v derby proti
Troubkám, následovat bude zápas naší staré gardy proti
ženám Sigmy Olomouc (II. liga ČR). Vyvrcholením oslav
bude zápas našeho A mužstva proti staré gardě Sigmy
Olomouc, za kterou mimo jiné nastoupí např. Drulák,
Vaniak, Hapal, Látal atd. Po celý den budou připraveny
atrakce pro děti a na závěr večera proběhne zábava. O
přesném programu oslav Vás budeme včas informovat
formou plakátů, pozvánek, internetových stránek atd.
Ale už teď Vás srdečně zveme.

Fotbalová mládež
Poslední společnou akcí v roce 2020 byl Mikuláš.
Tímto děkujeme hospůdce „ U Přemka“ za perfektní
organizaci návštěvy Mikuláše s celou jeho družinou na
naší „umělce“. O dárky se pro naši mládež postaraly
firmy ELEDA s.r.o. a KVARCIT STAV s.r.o. - tímto jim
děkujeme za podporu.

Máme tu nový rok 2021, který bohužel zatím
pokračuje ve stejném duchu jako rok minulý. Veškerou
naši snahu zastavila vládní opatření. Sportoviště zejí
prázdnotou a všude kolem je velká spousta omezení. Nás
pochopitelně nejvíce trápí zákaz našeho kolektivního
sportu. Nemůžeme se potkávat s dětmi na trénincích, a
už vůbec ne na nějakém zápase. Proto potřebujeme
pomoc od každého z Vás. Prosím věnujte dětem tu
největší pozornost a snažte se, aby i v téhle smutné době
nezanevřely na sport. Ať už je to sport jakýkoliv. Zkuste
různé soutěže, vezměte děti na túru, kolo nebo si třeba
zakopat někde na plácek či hřiště, klidně i doma o vrata.
Je to to jediné, co teď můžeme dělat. A pamatujte,
nemusíme mít ve Zborovicích hromadu fotbalových
reprezentantů. Raději budeme, když tu budou děti, které
jsou šťastné, když můžou sportovat jen proto, že to
milují, a sportoviště budou opět plná usmívajících se dětí.
Potom budeme vědět, že jsme odvedli dobrou práci.
Nezbývá než věřit v lepší časy. Snad se brzy uvidíme a
budeme moci realizovat naše plánované akce, jako je
především nábor mladých fotbalistů. Všem děkujeme a
přejeme pevné nervy a zdraví.
Kolektiv TJ Pilana Zborovice

Jarohněvická mohylové pole
Na jihovýchodním okraji Hané leží malebná vesnička s
pěknou zvonící uprostřed návsi. Vede přes ni silnice do
našich malých hor – Chřibů. Okraj lesa skrývá zajímavou
lokalitu, ve které bylo objeveno mnoho pravěkých kultur.
Hradisko ze slezského období lužické kultury 450–800 let
n. l. V lese u "Kaštanu" je dosud patrný val "Vrbovce" s
pohřebištěm z mladší doby římské ze 4. století n. l.
Jarohněvice jsou prvně vzpomínány roku 1141. V této
lokalitě působil amatérský archeolog, farář František
Přikryl, který své hledání zapisoval, a dokonce vydával v
Záhorské kronice své výzkumy a archeologické nálezy
popsal v knize "Prehistorické nálezy u Kroměříže a
Kvasic". Po letech otevírám starou papírovou krabici a
hledám něco o oboře u Jarohněvic. Mám to! Pojďte se
začíst, co všechno v Jarohněvicích František Přikryl
objevil. Ve svých poznámkách píše:
„Soustavné bádání vlasteneckého muzea v Olomouci,
které je po 4 sobě jdoucí léta (1884–1888) částečně pod
řízením pana Dr. Wankla, z větší části pak samostatně
konal, učinilo to zde objevy překvapující a pro dějiny
vzdělanosti slovanské vzácné.“
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Ano, František Přikryl měl na mysli mimo jiné
zalesněný vrchol nad Jarohněvicemi, známý jako Obora.
Vrchol kopce nazývaný Hvězda dostal název podle šesti
cest, které tvořily aleje ve tvaru hvězdy sbíhající se na
vrcholu kopce, kde dříve stával Letohrádek “Gloriet”
krytý došky, vybudovaný v 2. polovině 17. století. Časem
zchátral, a tak byl polorozpadlý odstraněn roku 1905.
Aleje jsou dodnes udržovány a nesou názvy podle obce,
kam míří: Kroměřížská, Vážanská, Jarohněvická,
Drahlovská, Šelešovská, Těšanská, Bařická a Těšňovická.
Vraťme se na začátek. Co měl autor na mysli za objev
tak důležitý pro historii našeho národa? Píše se rok 1884
o prázdninách. Bylo často vídat na procházkách lesem
studenta kněžského semináře, který pobýval na
kotojedské hájovně u strýce Arnošta Matzenaura.
Teď právě stojím u kotojedské hájovny a prohlížím
vybydlenou stavbu, kdysi pěknou budovu. Původní
hájovnu vzal čas. Bývalo v ní sídlo oborného od roku
1715. Prvním oborným byl od roku 1679 Jíří Štikerovský.
Posledním oborným byl Augustin Kopečný. Myslivna byla
stavěna na způsob tvrze. Budova byla přízemní a k ní byly
přistavěny hospodářské budovy s ochrannou zdí a
vysokou bránou s krásným barokním štítem, v jehož
středu byl znak kardinála Schrattenbacha.

Dvůr byl uzavřen budovami a zdí se dvěmi střílnami.
Stavba stála až do roku 1937. Poté byla stržena a místo ní
byla vystavěna nová hájovna.

Rozhlížím se po okolí, nikde ani živáčka. Šlapu po
hustém maliní a kopřivách a blížím se k bývalé nové
hájovně, dnes opuštěné a vybydlené, měnící se v ruinu.
Procházím místnosti s rozbitými okny a pozoruji les. Tak
jak to kdysi dělal František. Tenkrát byla ale hájovna jiná.
On si na toulkách lesem povšimnul terénních vln nebo
zvláštních navršených kopců hlíny a celé okolí mu
připomínalo dávné hradisko. Celou pozici v terénu si
poznamenal a zakreslil do sešitu. Zastavuji na okraji lesa
se starým plánkem hradiska, který kdysi František Přikryl
nakreslil a přes porost stromů pozoruji jedoucí vlak
motorák ke Kotojedům. Kolem mě je 17 otevřených
hrobů Slovanského pohřebiště, přesně tak jak to ukazuje
plánek. To je ono! To by mohly být hroby lidí obývající
toto hradisko, zaradoval se tenkrát sedmnáctiletý
student, mající v té době za sebou učitelská studia. K
tomuto objevu povolal prehistorika a archeologa doktora
Jindřicha Wankela a ten jeho domněnku potvrdil cestou z
lesa k Jarohněvicím. Na severním svahu nacházel mnoho
střepů zdobených vlnitým ornamentem a různé industrie
a nejen to. V hloubce 2,5 m se nacházela kostra muže se
zachovalým chrupem, na tehdejší dobu nezvykle dlouhé
kostry 189 cm, se zachovalou lebkou. Kostra byla
pohřbena hlavou k západu. V pravé ruce držela železný
obušek a v levé železný nůž, na nohách ostruhy. V druhé
mohyle v hloubce 1,75 m byla nalezena kostra muže
dlouhá 184 cm se stejnou zbrojí. Stáří koster bylo
odhadnuto na 9. stol. nebo 10. stol. n. l. Můj kamarád
zde nacházel bronzové srpy, náramky, přesleny a další
drobnosti tehdejší potřeby obyvatel sídliště. Já
nenacházím nic, a tak se vracím zpět k mohyle. Vrátil se i
Přikryl s doktorem Wankelem do těchto míst s několika
pomocníky. Velmi opatrně se dávají do práce, odkrývají
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hlínu na prvních čtyřech mohylách. František pozorně
sleduje práce vedené zkušeným archeologem, aby viděl
správný postup odkrývání mohyly. Jakési zkušenosti už
měl, když byl učitelem v Osvětimanech a vydal se
zkoumat ruinu staroslovanského kostela na hoře svatého
Klimenta v Chřibech, kde podle legendy měli bratři ze
Soluňe, Cyril a Metoděj, ukrýt ostatky svatého Klimenta,
papeže. Aby měl více času a finančních prostředků,
rozhodl se stát knězem a měl tak větší možnosti pro
svoje archeologické výzkumy a pátrání po pradávných
sídlištích a hrobech na těchto lokalitách. Píše: Navštívil
jsem několikrát tato místa osobně a zdokumentoval
všechno možné kolem. Valy starého pohanského sídliště,
které tu bývalo dávno před tím, než byl vystavěn kostel.
Wankel viděl ve Františku Přikrylovi veliký talent a
zapálení pro tento druh archeologie, a tak když
odcestoval do ruské Oděsy, svěřil průzkum zbylých mohyl
jemu. Přikryl si dělal podrobné poznámky: mohyly jsou
kopečky nasypané z hlíny o průměru 18 metrů a výšky 3
metrů. Pod mohylami vyříznuty hroby ve žlutém slínu 2–
3 m hloubce, 2 – 2,9 m zdéli a šíři 1,85 m, na dně
každého hrobu vyryta 7 cm hluboká prohlubeň pro
mrtvolu. Poloha všech mrtvol byla od západu k východu
tak, že obličej nebožtíků byl obrácen k východu slunce.
Hrob vyplněn hrudkovitým tmavošedým slínem tu a tam
jako vápnem postříkaném, v němž uhlíky se nacházely.
Nad hrobem udupána mohyla vrstvovitě ze žlutého slínu.
Celé pohřebiště sklání se k Jarohněvicím, následkem
čehož dešťovka na půdě neporušeně a nepropustně
stékala. Dvě mohyly, neporušené od kořenů a zvířat,
kryly vzduchuvzdorně hroby suché a v nich kostry
neporušené, až na poslední články rukou a nohou. V
ostatních rozpadaly se kostry i zbraně, jsouce víceméně
porušeny vynikající vláhou.
A tak zásluhou tohoto amatérského archeologa vydaly
jarohněvické mohyly zajímavé nálezy jako hliněné
nádoby s vlnovkou typickou pro Slovany, šperky z
bronzu, prsten, náušnice a další drobnosti. Tak jsme se
dozvěděli díky tomuto nadšenci o životě lidí, kteří sídlili v
tomto kraji v době bronzové. Na tomto místě František
Přikryl, farář v Drahotuších, konzistorní rada, doktor
teologie, se zasloužil o velehradskou archeologii v
několika knihách a Záhorské kronice, zanechal dílo o
Moravě, mohylových polích, studánkách, kamenných
křížích, kaplích, kostelech a různých místech týkajících se
věrozvěstů.

Putování po stopách Františka Přikryla zakončuji u
studánky Metúdky, jejíž voda vyvěrá z hor nedaleko
Bunče pod Červeňákem. V legendě o studánce Metúdce
se vypráví, že při cestě po Hradské Metoděj spočinul
nedaleko studánky na kamenném odpočívadle (dnes už
rozmetaném po lese) a občerstvoval se chladivou vodou.
Studánka je vyčištěná s nově zabudovanou poklonou,
která připomíná zastavení věrozvěstů. Při opravě
studánky došlo také na vysvěcení studánky zdouneckým
farářem panem Němečkem. Připíjím chladivou vodou ze
studánky Františku Přikrylovi jako poděkování, co pro
naši generaci napsal a objevil.
Na závěr ještě pár vět o Záhorské kronice. František
Přikryl v Záhorské kronice píše: Sbíral jsem národopisné
věci kromě starožitností od roku 1878 jako učitel v
Osvětimanech, jako správce školy v Uhřicích u Slavkova,
jako student v myslivně – Oboře u Kroměříže, jako kaplan
ve Velkých Karlovicích za Rožnovem, nyní 21 let na Záhoří
v Drahotuších. Mimo jiné píše: Záhorská kronika
nepřinesla mně doposud ani na kousek chleba. Obrací se
s prosbou ke čtenářům Záhorské kroniky v dědinách. V
několika dědinách vrátili rozdavači Záhorskou kroniku
proto, že záplata námahy 10 procent ze 4 haléřů za výtisk
je malá částka, schází se peníze pouze pro tiskárnu,
Záhorská kronika tak pomalu choří. Prosím laskavě
čtenáře, račte dávati roznašečům jeden haléř od čísla 3,
počínaje na roznášení, aby tato nemoc Záhorské kroniky
nebyla k smrti. To dávám příliš lacino, aby chudobní
mohli odebírati pro potřebu.
Použitá literatura a zdroje:
Výňatek – Záhorská kronika ročník V. února 1909 číslo 2
JILÍK, Jiří a Bořek ŽIŽLAVSKÝ. Chřiby po hradských cestách. Buchlovice:
Jiří Jilík, 2011. Chřiby záhadné a mytické.
F. Přikryl – Prehistorické nálezy u Kroměříže a Kvasic, ročník č. 7, 1890

Zpracoval Regent M.

MAS – Hříběcí hory
Zapoj se do Sněmu mládeže
Je ti mezi 12 a 20? Máš originální nápady a myslí ti to
outside the box? Nebo ti prostě jen není jedno, co se
kolem tebe děje? Připoj se do nově vznikajícího Sněmu
mládeže při MAS Hříběcí hory a poděl se s námi o to, co
ti ve tvé obci vadí nebo chybí a co bys naopak
potřeboval/a, aby se ti na venkově žilo líp. Dáme tvým
nápadům prostor a třeba ti je pomůžeme i zrealizovat.
Klidně ti svěříme náš web nebo FB, můžeš nám pomoc s
marketingem nebo pořádáním akcí pro veřejnost. Chceš
uspořádat vlastní akci, třeba pro svoje kámoše a
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vrstevníky? Žádný problém, pomůžeme my tobě! Občas
tě vezmeme na výlet po regionu i mimo něj, seznámíme
tě se správnými lidmi nebo zařídíme stáž.
Zní to dobře? Staň se členem/kou Sněmu mládeže i ty
a čerpej cenné položky do CV a zkušenosti do budoucna.
Napiš nám na martina.lecianova@hribecihory.cz nebo se
s námi spoj přes náš Facebook nebo Instagram. Těšíme
se na tebe!

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

Březen
Holubcová Vlastimila
Vítková Božena
Marejková Mária
Grech Stanislav
Gröplová Josefa
Skálová Silva
Sadila Jaroslav
Novotná Marie
Pasterný Rudolf
Hambálek Milan

Soutěžte s MAS Hříběcí hory
Místní akční skupina Hříběcí hory vyhlašuje
fotografickou soutěž „Jaro na vesnici“.
Tématickými okruhy fotografií jsou: Jaro v krajině
MAS HH, Zvyky a tradice, Jarní výzdoba.

Duben
Váchová Zdenka
Beutelová Ivonka
Nepraš Alois
Stoklasa Jaroslav
Konečný Miroslav
Parikrupová Jarmila

Květen
Vránová Věra
Matysíková Věra
Polášková Zdeňka
Pastyřík Jan
Ševečková Jana
Bodlák Ladislav
Stoklasová Stanislava
Zelinka Vladimír

David Sýkora - Pohled nad Hošticemi (Fotosoutěž Hříběcí hory
sobě 2020)

Červen

Fotografie do soutěže jsou přijímány v elektronickém
formátu, bez stanovení velikosti či rozlišení. Sběr
soutěžních snímků bude ukončen 16. 5. 2021 a vybraní
výherci obdrží hodnotné ceny. Vítězné a ostatní vybrané
snímky budou představeny na dni MAS Hříběcí hory 2.
10. 2021, na zámečku ve Zborovicích.
Pokud se chcete zúčastnit, své fotografie posílejte na
info@hribecihory.cz, připojte své jméno a příjmení a
případně i stručný popisek toho, co je na snímku
zachyceno a místo pořízení. Každý soutěžící může poslat
libovolný počet snímků. Soutěž je pro každého bez
ohledu na věk nebo zkušenosti s fotografováním.
Více informací najdete na www.hribecihory.cz.

Mikelová Marie
Náplavová Ludmila
Šťastná Jarmila
Drábková Drahomíra
Štefková Marie
Skřipec Jaroslav
Jašíčková Zdenka
Surýnek Pavel
Šumberová Anna
Slámová Hana
Sokolínská Hana
Ševčík Vladimír
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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.

Rok 2020
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2020 je 1467. V roce
2020 se narodilo 19 dětí a zemřelo 22 občanů.
Rok
Narozeno
Zemřelo
Rok
1869
1880
1890
1900
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001

2016
10
18

Obyvatel
1183
1507
1593
1659
1860
1884
1620
1764
1727
1603
1539
1614

2017
15
19
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2018
16
24

2019
11
18

Obyvatel
1603
1588
1581
1574
1567
1555
1522
1488
1497
1485
1462
1467

2020
19
22

M
801
792
790
783
788
794
780
760
757
748
734
729

Ž
802
796
791
791
779
761
742
728
740
737
728
738

Kalendář akcí
Březen
So 27. 3. SDH Zborovice – Turnaj ve stolním tenise

Duben
So 3. 4. KČT – Chřiby
So 24. 4. KČT – Litovelské Pomoraví
Pá 30. 4. SDH Zborovice – Stavěné Máje
Pá 30. 4. SDH Zborovice – Pálení čarodějnic
SDH Medlov – Sběr starého železa

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.

Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a
bytů v roce 2021 bude na celém území České republiky
přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným
okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na
sobotu 27. března 2021. Bližší informace naleznete v
přiloženém letáku, na stránkách www.scitani.cz nebo na
úřední desce Obce Zborovice.
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NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKCÍ, POUZE NEJNUTNĚJŠÍ
REDAKČNÍ ÚPRAVOU.
Příští 51. číslo vyjde v červnu 2021. Uzávěrka zpravodaje
bude v neděli 30. 5. 2021.

Květen
Ne 2. 5. SDH Zborovice – mše sv. Floriána
Čt 6. – 9. 5. KČT – Český les
So 29. 5. KČT – Pálava
SDH Medlov – Čištění požární nádrže
SDH Zborovice – Kácení máje
SDH Zborovice – Sběr železného šrotu

Červen
So 19. 6. KČT – Kohútka a Portáš
Konání akcí dle aktuální epidemiologické situace
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

