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Úvodník starosty
Vážení občané, dovolte mi Vás několika odstavci uvést
do nového čísla Zpravodaje obcí. S příchodem léta, bylo
v naší obci dokončeno a zprovozněno workoutové hřiště,
které doplňuje sportovní vyžití ke kurtům u sokolovny.
Koncem května byla předána staveniště pro dlouho
očekávané investiční akce v obci Zborovice, a to
rekonstrukci dílenského pavilonu ZŠ Zborovice,
a chodníky a odstavné stání při ulici Hlavní. Tyto dvě
jmenované investice jsou v souhrnné částce 12 mil. Kč.
Koncem června bylo pracovníky obce zajištěno
dokončení úprav na místním hřbitově, tedy dosypání
kameniva k realizovaným chodníkům a osazení laviček
u kolumbárií. Na XXV. veřejném zasedání zastupitelstva
byl odsouhlasen záměr realizace chodníků na hřbitově
vedoucích po pravé i levé straně tak, aby bylo možné
hřbitov projít „suchou nohou“. Mezi další připravované
investiční akce spadá rekonstrukce veřejného osvětlení
z rozvaděče RV05 – nad kolejemi, ulice Za Nádražím,
a rekonstrukce horní ulice Za Nádražím a ulice spojující
přejezd s horní ulicí. Tuto investici bychom rádi
uskutečnili v průběhu letošního podzimu, a to
i s rekonstrukcí kanalizace v daných úsecích. Jako další
bych rád uvedl připravovanou rekonstrukci ulice Lesní,
od ulice Hlavní po železniční přejezd. Z provedené
diagnostiky komunikace plyne jasně červená karta –
z celkem 14 ukazatelů, je 11 bez zbytkové životnosti. Zde
bychom rádi oslovili i majitele vodovodu, tedy společnost
Vodovody a kanalizace Kroměříž, aby před započetím
rekonstrukce komunikace garantovalo životnost 25let,
nebo aby provedla rekonstrukci vodovodního řádu
v daném úseku. V současné době, máme zpracován
projekt jak na rekonstrukce, které budou prováděny
v ulicích Za Nádražím, tak kupříkladu na rekonstrukci

vnitřního vodovodu a kanalizace v budově mateřské
školky, celkovou rekonstrukci šaten TJ Pilana Zborovice,
místa pro přecházení v křižovatce Sportovní Hlavní Lesní,
prodloužení chodníku od čp. 393 po park při ulici Hlavní,
adaptaci autobusové garáže na novou hasičskou zbrojnici
a další. Tyto rekonstrukce jsou potřeba zejména pro další
bezproblémové užívání. V případě novostavby
víceúčelového objektu, jsme nyní ve fázi vyřizování
stavebního povolení, kdy stavební úřad Zdounky
postoupil naši žádost nadřízenému orgánu, tedy
krajskému stavebnímu úřadu. Zastupitelstvo obce, zjara
letošního roku nalezlo alternativní umístění pro výstavbu
potřebného objektu, jako možnou alternativu po
původní umístění objektu, nyní čekáme na výrok
krajského stavebního úřadu, kterým se budeme řídit
nadále. Věříme, že za ideálních podmínek, bude v brzké
době realizována minimálně polovina z výše
jmenovaného, v závislosti nejen na povoleních, obecních
financích, ale také na možnostech poskytnutí dotací.
Z kulturního života, který se postupně probouzí, po
době více než ročního spánku, bych tímto rád připomněl
oslavu 140 let založení trati Kroměříž – Zborovice, která
se uskutečnila v 13. 6. 2021.
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Těm, kteří se nemohli zúčastnit, alespoň ve stručnosti
napovím, jak velkolepou oslava byla. Vše bylo
naplánováno s příjezdem první parní lokomotivy v 10:15
na naše nádraží, kde se programu ujali Biskupští manové
a skupina historických ostrostřelců města Kroměříže
v dobovém oblečení, která ihned po příjezdu vlaku
utvořila koridor pro přivítání vzácných hostů této oslavy.
Mezi hosty mi bylo ctí přivítat historickou postavu pana
Friesse s chotí a dobového pana biskupa v doprovodu.
Tímto byla odstartována oficiální část programu, kdy
jsme mohli přivítat předsedu parlamentu Radka
Vondráčka, poslankyni Marii Pěnčíkovou, hejtmana
Radima Holiše, náměstka hejtmana Radima Doležela,
ředitelku českých drah Lenku Hrdinovou, starostu
Kroměříže Jaroslava Němce, starostu Jarohněvic Jana
Husaříka, starostu Šelešovic Radomila Jaška, starostu
Zdounek Martina Drkulu a místostarostku Zdounek Janu
Raczovou.

Po přivítání chlebem a solí, se delegace odebrala ke
krátkému proslovu na zbudované podium, po kterém
bylo dále na programu taneční vystoupení krojovaných
sokolů z oddílu Třebětice, po kterém následovalo
přistavení slavnostního koňského povozu a průvod
směřující ke kryptě, kde byl důstojně položen věnec
zakladateli trati Jonasi Friessovi. Chtěl bych tímto velmi
poděkovat všem, kteří se na celé slavnostní akci podíleli.
Jak jsem uvedl v minulém úvodníku, nadchází čas příprav
hodů, a to v Medlově s termínem 20. - 22. 8., tak ve
Zborovicích v termínu 27. - 31. 8. Zdvořile žádám
všechny, kteří mohou, aby se oprostili od vlastních
pohnutek a dodržovali pravidlo 3R, tedy ruce, roušky
a rozestupy a zúčastnili se očkování proti onemocnění
Covid, abychom mohli závěrem srpna všichni zaslouženě
bez ústrků oslavit naše Bartolomějské hody.
Vítězslav Hanák

Mateřská škola
Nový hmyzí hotel
O tom, že budeme budovat další nový hmyzí hotel,
rozhodly děti samy, když při průzkumu zahrady spočinuly
jejich oči na současném hmyzím domečku. Jaké to bylo
překvapení! Otvory v bambusových tyčích, dřevěných
špalíčcích byly zavřené. „Kdo to udělala?“ Ozvalo se. „Asi
ten hmyz. Celý domeček je již plný!“

Mezi dětmi se rozpoutala bouřlivá diskuse o tom, kde
a jakým způsobem broučkům, beruškám, škvorům,
zlatuškám, čmelákům či včelkám samotářkám
pomůžeme. Děti ví, že i tento hmyz je pro zahradu
důležitý. Opyluje stromy a živí se velkým množstvím
hmyzích škůdců a mšic.
Společně všichni věříme, že na tuto práci nebudeme
samy a že nám snad pomohou i naši rodiče.
„Chtěli bychom tentokráte opravdu velký hmyzí
hotel“.
-HAK-

Den Země v MŠ Zborovice
Slavení Dne Země ve třídě Berušek se neomezilo jen
na jeden den, ale v průběhu týdne jsme s dětmi prožili
několik zážitkových i poučných akcí na školní zahradě i ve
volné přírodě v okolí MŠ i Zborovic. Cílem bylo povzbudit
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zájem dětí vnímat krásu a rozmanitost přírody a vést je
k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí.

Děti se také aktivně podílely na péči o prostředí
zahrady. Sázeli jsme další ovocné stromy a keře, upravili
záhony, vyseli zeleninu a byliny. K obohacení jídelníčku
jsme si vypěstovali řeřichu a pažitku, jako zdroj vitamínů.
Nazdobili jsme si s nimi svačinku a polévky.

Oživením byla také návštěva na soukromé farmě pana
Krejčíře. Jeho vyprávění o chovu koní zaujalo děti nejvíce.
Vyvrcholením celého týdne bylo „ Otevírání studánky
Hejtmanky“ s připomenutím krátké pověsti, která se váže
k tomuto místu.
To vše nás vedlo k uvědomění si bohatství naší Země.
Ivana Balášová
Naše zahrada nabízí mnohá zákoutí, kde lze sledovat
pučící stromy, kvetoucí kytky, naslouchat zpěvu ptáků,
pozorovat různé drobné živočichy – sovy, veverky,
zajíce….
Pro děti byla připravena i vycházka do lesa se
stanovišti, na kterých plnily úkoly – poznávání květin,
živočichů, co přírodě prospívá a co jí škodí.

Polytechnické vzdělávání v mateřské škole.
Když se zeptám dětí, kdo umí hrát hry na PC nebo
mobilu, hlásí se většina, ale zavázat tkaničku umí jen pár
z nich a to už trénujeme několik týdnů! Když jsem
začínala učit, toto už uměly i děti mnohem mladší
a předškoláci všichni. Děti přichází odpoledne domů a už
sedí u mobilů a počítačů, ale vzít do ruky kladívko neumí.
Obdobné problémy lze najít ve všech věkových
skupinách. Důsledkem pak je, že kvalitní řemeslníci jsou
dnes téměř „vzácným druhem“.
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Všechny výše uvedené problémy mají společný
základ, kterým je vytváření a rozvíjení přiměřené úrovně
polytechnické gramotnosti u dětí. U nás v mateřské škole
se v poslední době zaměřujeme i na podporu manuální
zručnosti a tedy i na zařazení prvků polytechnické
výchovy. Jde nám o využití technických poznatků
a informací v běžném život či práci. Výsledkem je pak
schopnost dítěte poradit si v běžných situacích při práci
s materiálem, nářadím (práce s hřebíky, kladívkem,
pilkou…). Manuální zručnost posiluje sebehodnocení
dětí, které třeba v teoretických oblastech selhávají.
Obsahem výchovné práce je pak vzdělávací nabídka,
která ve třídě Berušek probíhá činnostní formou, kdy děti
s předměty manipulují, promýšlejí, diskutují. Třeba
princip páky poznávají při hře s dvouramennými váhami
s dvěma miskami na společné tyčce (řeší co je těžší, čeho
se musí přidat, aby byla váha v rovnováze …). Prostě zde
zkouší, odhadují, ověřují hmotnost. Při stavbě věží
poznávají základy statiky. Zkoumají stabilitu, vyvažují
stavbu v ose, obvykle přijdou i na to, že je třeba mít těžké
věci dole a lehké nahoře. Vzájemně řeší, proč někomu
stavba spadla…
Tedy jednoduše řečeno – počítač nebo mobil je dobrý
sluha, ale špatný pán a s troškou odlehčení „boty dítě
zavázat nenaučí“.
-HAK-

Školka má nové pomůcky
Zvýšit bezpečnost dětí hravou formou, to je úkol,
který si vytkla MAS Hříběcí hory spolu s Českým
červeným křížem v Kroměříži. Pro děti a učitele MŠ proto
připravily sérii aktivit, které nenásilnou formou učí, jak se
správně zachovat v situacích, kdy by jim mohlo hrozit
nebezpečí, i jak těmto situacím předcházet.

První dvě aktivity – Dopraváček a Zdravotníček –
zabývající se dopravní výchovou a první pomocí probíhaly

již v loňském školním roce. Letos na ně navázaly Šikulka
a Všeználek. Ty se zaměřují na bezpečnost doma a u vody
i na zdravý životní styl. S jejich výukou budou pomáhat
i pomůcky, které do školek věnovala MAS. Děti se mohou
těšit na jógové pexeso, překážkovou i hadí dráhu.
Kromě bezpečnosti MAS podporuje také výuku ve
školních zahradách, vzdělávání pedagogů nebo
nejrůznější workshopy. Všechny aktivity jsou pro děti
i učitele zdarma a jsou hrazeny z projektu „MAP II
Kroměříž“,
registrační
číslo
projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596.
Ten
je
spolufinancován EU a jsou do něho zapojeny MAS Hříběcí
hory, MAS Jižní Haná a město Kroměříž.
MAS Hříběcí hory

Základní škola
Konečně jsme se dočkali…
Máme za sebou netradiční jaro. I letos v dubnu se
uskutečnil zápis žáků k povinné školní docházce. Probíhal
ovšem jako i minulý rok jinak, než jsme byli zvyklí a než
bychom si všichni přáli. Do školy nesměli vzhledem
k hygienickým opatřením nejdůležitější účastníci zápisu –
současní předškoláci. Vše jsme řešili pouze s rodiči
„papírovou formou“. Do budoucí první třídy by mělo
v září nastoupit 15 malých školáků. Doufáme, že je
budeme moci ještě v letošním školním roce přivítat ve
škole, aby si mohli prohlédnout, jak to u nás vypadá.
Seznámili by se tak nejen s novým prostředím, ale i
s budoucí paní učitelkou, která je bude od září provázet
první třídou.
Doba distančního vzdělávání byla pro nás všechny už
nekonečně dlouhá, jsme rádi, že je to za námi. Mnohé
děti doma za tento „neškolní“ rok odvykly nejen
pravidelnému rannímu vstávání, ale i běžnému školnímu
režimu s domácími úkoly a přípravou na následující den.
Teď na konci roku pro ně není vůbec lehké ve vyučování
udržet pozornost a poslouchat, co jim vyučující vysvětlují,
obzvlášť když venku konečně svítí sluníčko…
Díky rozvolňování se nám během dubna a května
konečně postupně vrátili všichni žáci znovu do školy.
Prokousali jsme se obdobím rotační výuky. Bylo třeba
skloubit prezenční výuku žáků, kteří mohli být ve škole,
živé vysílání pro všechny ročníky na distanční výuce
a třetí oddělení školní družiny, které zajišťovalo program
s výukou pro žáky rodičů vybraných profesí. Nejdříve se
nám ve škole střídali žáci prvního stupně - bylo na nich
vidět, že jim spolužáci už určitě chyběli, pořád si měli co
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povídat. Jeden týden jsme tu měli první a druhou třídu
a další týden se zase ve škole učili žáci třetí, čtvrté a páté
třídy. V týdnu distančního vzdělávání si doma postupně
vypracovávali úkoly „vyvěšené“ na školních webových
stránkách a v rámci živého vysílání procvičovali učivo
v aplikaci Teams se svými vyučujícími. Nejhůře na tom
však byli žáci druhého stupně… První část - VIII. a IX. třída
- nastoupila znovu do školy až od 10. května. Následující
týden je vystřídali šesťáci a sedmáci.
Od 24. května jsme už konečně kompletní a učíme se
podle běžného rozvrhu. Musíme sice neustále dodržovat
hygienická opatření, dezinfikovat ruce i povrchy, kterých
se dotýkáme, chodit do budovy školy různými vchody
a v různých časech, aby se žáci z různých tříd co nejméně
potkávali. Snažíme se dodržovat rozestupy. Pořád nám
pobyt i výuku znepříjemňují roušky, respirátory
a povinné pondělní testování, ale „bojujeme“. Myslím, že
jsme rádi, že jsme spolu.
V souvislosti s hygienickými opatřeními je stále
doporučeno omezování „stěhování“ žáků do odborných
učeben“, a tak jsme se rozhodli vybavit kmenové učebny
pro starší žáky - od 5. do 9. třídy - dataprojektory
s plátnem, aby je mohli po návratu do lavic využívat.
Máme také květnovou novinku…. Pobyt ve škole nám
všem zpříjemňují nově zrekonstruované úklidové
prostory a sociální zařízení pro žáky i pro dospělé
v přízemí přístavby u školní jídelny. Díky zřizovateli máme
zase o něco hezčí školu….
Jen jsme se všichni konečně setkali, už se máme skoro
loučit. Pevně věříme, že se covidová situace uklidnila
natolik, že se dočkáme společného zakončení letošního
netradičního školního roku. Přejeme Vám všem příjemné
léto a těšíme se na další školní rok.
Ladislava Dvořáková

Jak jsme zachraňovaly naši planetu
Jako tým „Lumíci“ složený ze žákyň 9. třídy, a to Anety
Klučkové, Anety Krejčířové, Eleny Olšinové, Simony
Pektorové a Julie Trnkové, se děvčata zúčastnila
celoročního environmentálně vzdělávacího projektu CO2
liga, který organizuje Ekologický institut Veronica. Práce
to byla velmi těžká, poněvadž celý projekt proběhl
formou online v TEAMS. CO2 liga byla rozdělena na 4.
mise, ve kterých musely dívky plnit jednotlivé úkoly.
Výsledky úkolů zpracovávaly ve formě plakátů, obrázků
a zpráv, které odesílaly do institutu Veronica. Vydaly
troje Klimatické noviny, které jste si mohli přečíst na
obecní vývěsce.

A co jednotlivé mise obsahovaly? První mise byla
zaměřena obecně - na klimatické změny. Ve 2. misi dívky
počítaly uhlíkové stopy a zamýšlely se, jak uspořit
potraviny, jak šetřit s energiemi apod. Do 3. mise tým
zapojil celou 9. třídu, protože tvořili pocitové mapy na
problematiku sucha a přívalových dešťů v obci Zborovice
a okolí. V těchto mapách se holky zaměřily na
problematiku sucha ve školní zahradě, kde měly
navrhnout opatření. Spojily se i online s vedením školy,
aby společně navrhly opatření, jak tuto problematiku
řešit.
Poslední - 4. mise - byla nejzajímavější a zároveň
nejtěžší. Nejdříve musely dívky pomocí e-mailů požádat
vládu o brzký konec doby uhelné. A dalším úkolem byla
realizace opatření ze 3. mise a jejich představení. Jako
opatření vymyslel tým záchyt dešťové vody, vytvoření
jezírka a výsadbu ovocných stromů. Poděkování patří
i panu starostovi, který se s týmem online spojil
a věnoval děvčatům svůj čas. Přes aplikaci TEAMS mu
celý tým představil navrhovaná opatření a požádal
o případnou pomoc při realizaci. Odměnou jednotlivých
misí byla zpětná vazba Paříž + a Paříž, což znamená, že se
týmu podařilo udržet oteplení planety na 1,5 °C a na
max. 2 °C.
A proč se dívky tohoto projektu zúčastnily? Je to
jednoduché. Není jim lhostejné, jak vypadá naše životní
prostředí, protože by rády pomohly naší planetě, aby se
tady dobře a zdravě žilo nám i budoucím generacím.
Kamila Obdržálková

Malá vědomostně-sportovní soutěž
V době jarních prázdnin si KLAPKA, z. s. ve spolupráci
se ZŠ Zborovice připravila pro děti "malou vědomostněsportovní soutěž". Záměrem bylo rozptýlení a únik od
starostí spojených s již tak dlouhou koronavirovou
situací.
Po obci Zborovice bylo rozmístěno celkem šest
stanovišť, tak aby si účastníci prošli během soutěže co
největší část obce. Za pomocí hrací karty, která byla
k dispozici u prvního stanoviště u ZŠ Zborovice, mohli
plnit úkoly a vyplněnou pak odevzdali na posledním
stanovišti do připravené schránky. Na každém stanovišti
byl ke splnění vědomostní a sportovní úkol. Vědomostní
úkoly prověřily znalosti, které se vážou k historii či
zajímavostem obce. Sportovní úkoly měly alespoň trochu
povzbudit fyzickou aktivitu, která byla během
koronavirových opatření mnohdy odsunuta na druhou
kolej.
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Soutěže se zúčastnilo celkem 59 soutěžících z řad dětí
navštěvujících mateřskou i základní školu. Za projevené
úsilí obdrželi všichni účastníci odměnu v podobě balíčku,
který obsahoval omalovánky nebo výtvarné a psací
potřeby.
Jsme rádi, že jsme mohli alespoň trochu přispět
k rozptýlení dětí a mnohdy i rodičů. Někdy si soutěž
prošly i celé rodiny a využily ji k příjemně strávenému
odpoledni.
Velké díky patří realizačnímu týmu KLAPKA, z. s.
a vedení ZŠ Zborovice.
Renata Klenovská, KLAPKA, z. s.

Moje maminka

Proč bychom se netěšili…
Po delší odmlce se děti z prvního stupně začátkem
dubna vrátily do školních lavic s nastavenou rotační
výukou. Jeden týden navštěvovaly školní vzdělávání
a družinu děti z první a druhé třídy a druhý týden ze třetí
a čtvrté třídy. Dětem rodičů vybraných profesí byla
v dopoledních hodinách zajištěna výuka v prostorách
školy ve speciálně zřízené třídě. Byly jim poskytnuty
pomůcky ke vzdělávání, věnovali se jim pedagogové,
pomáhali jim s úkoly z distanční výuky a procvičovali
s nimi učivo. V odpoledních hodinách se děti nevěnovaly
učení, ale třída sloužila jako družina. Dětem bylo taktéž
umožněno stravování ve školní jídelně.

Na neděli 9. května připadl svátek našich maminek.
K této příležitosti jsme si s dětmi připomněli důležitost
rodiny. Děti postupně objevovaly a zjišťovaly, co všechno
musí jejich maminky zvládat. Uvědomily si tak, že musí
svým maminkám více pomáhat a dávat jim radost
i plněním svých povinností.

Jako poděkování za jejich péči a lásku děti vyrobily
svým maminkám přáníčka a vlastnoručně malované
kamínky.
Vychovatelky ŠD

V družince jsme vůbec nezaháleli, využili jsme
poměrně přívětivého počasí. Naše aktivity jsme
směřovali především do přírody a na její ochranu, což se
k jarnímu období náramně hodí. Děti využívaly
nejrůznější přírodní materiály, jako jsou květy, listy,
tráva, kamínky, klacíky a hlína. Z nasbíraného materiálu
pak vznikaly zajímavé obrázky. Děti si pomocí přírodnin
a se zapojením své fantazie vytvořily jarní víly, které
ozdobily plochu našeho školního dvora. Díla byla velmi
zdařilá.
K přírodě patří i téma ekologie. Děti si s nadšením
vyzkoušely vyrobit papír. Zároveň si připomenuly, jak
třídit odpad. Musely také odlišit a specifikovat jednotlivé
druhy kontejnerů na tříděný odpad a následně správně
určovaly, které materiály do nich patří.
V rámci praktického propojení s přírodou jsme se
všichni na chvíli stali zahradníky a vyzkoušeli si sázení
semínek a s tím i následnou starost o rostlinky. Vytvořili
jsme si herbář léčivek a posléze se seznámili s jejich
využitím v praxi.
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K vyhledávání informací a zajímavostí velmi často
využíváme tablety, které družina získala v rámci šablon
ICT.

hudební soutěže Dětská porta a získali jsme medailové
umístění ve fotosoutěži Clona. Bonusem je v letošním
roce ocenění, které právě za fotosoutěž „Clona“ naši
členové získali, když byli vyhodnoceni za dlouholetou
činnost v této oblasti jako vítězové v rámci republiky.
V současné době se opět můžeme scházet „na živo“
na oddílových schůzkách, první schůzky jsou už za námi.
Dokončujeme plnění dvou odznaků odborností –
táborník a zdravotník, pokračujeme v plnění dalších
výzev a připravujeme prázdninový kemp i letní tábor.
Čeká nás ještě spousta práce, než nasedneme do
autobusu a odjedeme za dobrodružstvím, ale společně to
určitě zvládneme.

Vychovatelky ŠD

Z Pionýra
V průběhu uplynulého „podivného“ období se činnost
Pionýra nezastavila.
Jednotliví členové měli možnost zapojit se do
týdenních výzev, jejichž splněním se jim otevřela
možnost výhry některé z připravených cen. Mezi členy
oddílu je v současné době již více než desítka těch, kteří
překonali splnění deseti výzev, jsou takoví, kteří splnili 25
výzev a dokonce máme dva „super šampiony“, kteří
splnili padesát výzev. Také v plnění oddílových výzev se
nám dařilo – ze tří výzev se nám dvě podařilo splnit.

Parta nadšenců se zapojila i do aktivity „Pionýrská
cesta na Měsíc“ a naše posádka se v současnosti drží
v první desítce v rámci republiky. Sbíráme nachozené,
naběhané i na kole či bruslích naježděné kilometry
a společně s dalšími posádkami se blížíme k Měsíci.
Členové oddílu se zapojili také do soutěží několika
oblastí Pionýrského sedmikvítku. Naše práce putovaly do
výtvarné soutěže, parta holek postoupila do finále

Velké poděkování bychom chtěli i touto cestou
vyslovit všem rodičům dětí, kteří po celou distanční dobu
podporovali naše aktivity, spolu s dětmi se pouštěli do
plnění oddílových i celostátních výzev a podporovali
i další aktivity, stejně tak těm, kteří zodpovědně
a s pochopením přistupují k současnému zajištění
podmínek pro naše oddílovky. A obrovská pochvala
a díky letí také k instruktorům a nejstarším členům
oddílu, ze kterých se v uplynulém období stali „pošťáci“
a neúnavně pomáhali s předáváním veškerých informací
mladším dětem, roznášeli výzvy i odměny úspěšným
řešitelům výzev, pomáhali se zajištěním Velikonoční
nadílky a dalších nezbytných činností.
L. Sakařová

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
V polovině dubna 2021 se situace ohledně šíření
koronavirové pandemie v České republice zlepšuje,
postupně se zavádí rozvolňovací opatření, a proto
i v našem hasičském sboru začínáme organizovat různé
akce, schůzky mládeže, trénování soutěžních družstev.
7/16

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
Na začátku května jsme s přispěním mladých členů
SDH zorganizovali stavění a poté i kácení Máje.
V polovině květná proběhl v naší režii sběr železného
odpadu.
V pátek 27. srpna na Zborovické hody pořádáme
tradiční přátelské utkání v kopané hasiči – myslivci na
hřišti TJ. Ve večerních hodinách uspořádáme na
sokolském hřišti ve Zborovicích „Hodovou zábavu“
s muzikou Dorádo. V neděli zajistíme pro naše
spoluobčany posezení na „Hodový koncert“.
2. října proběhne „Branný závod mládeže v okolí
chaty U Zajíčka“ ve Zborovicích.
Štefan Valigurský

tkalcovském stavu. Vzhledem ke snadné přístupnosti ke
stavu, je tato aktivita vhodná také pro imobilní uživatele.

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V minulém čtvrtroce jsme dle plánu práce uskutečnili
sběr starého železa a vyčistili hasičskou nádrž. Bohužel
nemohla proběhnout dubnová soutěž „O Pohár starosty
obce“ ani mše svatá věnovaná, patronu hasičů, sv.
Floriánovi.
Jelikož se zatím soutěže nekonají, věnujeme se
především opravám hasičské zbrojnice. V průběhu
jarních měsíců jsme natřeli střechu, opravili komín
a věnovali se údržbě techniky. Věříme ve zlepšení situace
a tak členové soutěžního družstva už trénují, aby mohli
naši vesnici hrdě reprezentovat.
V letních měsících doufáme, že se uskuteční alespoň
některé soutěže v hasičském sportu, kterých bychom se
rádi zúčastnili. Plánujeme pořádání tradičních akcí
hodového víkendu - hodovou zábavu, která by se měla
konat v sobotu 21. srpna 2021 se skupinou Akredys,
následující den mši svatou u místní kapličky sv.
Bartoloměje a hodový koncert Zdounečanky v areálu TJ
Medlov.
Závěrem je na místě poděkovat obecnímu úřadu za
podporu při doplnění výstroje naší zásahové jednotky.
Všem přejeme krásné léto a snad se uvidíme na
plánovaných akcích.
Pavel Machourek

Tréninkové dílny v DZP Zborovice
Dvě tréninkové dílny jsou k dispozici uživatelům
v prostorách oddělení C, kde se jim věnují k tomu určené
pracovnice v sociálních službách. Uživatelé dle svých
schopností procvičují jemnou motoriku trháním vatelínu
nebo molitanu, který poté slouží jako náplň do polštářů
a dalších výrobků. Zručnější uživatelé zvládnou i práci na

Během činnosti pracovník s klientem spolupracuje,
pomáhá mu nebo je na blízku v případě potřeby.
V průběhu návštěvy tréninkové dílny si uživatelé
společně s asistencí personálu vaří jejich oblíbenou kávu
a pochutnávají si na sladkostech.

Výsledkem snaživé práce uživatelů a pracovníků jsou
textilní hračky, polštáře, tkané koberce a podsedáky, ale
také pletené košíky, věnečky a spousta dalších
dekoračních předmětů. Výrobky z tréninkových dílen je
možné zakoupit na prodejních jarmarcích nebo přímo
v tréninkových dílnách DZP Zborovice od 8:00 hod do
14:00 hod vždy v pracovní dny.
Marie Doležalová, Metodik a koordinátor

Z činnosti KČT Zborovice
V měsíci dubnu skončil nouzový stav v ČR a začalo
pozvolné rozvolňování. V menších skupinách jsme se
vypravili na plánované trasy – první byla z Kostelan přes
Kudlovskou dolinu na Budačinu, dále U Mrazíka a Žlutavu
do Otrokovic – 15 km. Další trasa vedla z Hulína kolem
Záhlinických rybníků do Kroměříže – 14 km. Také jsme
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zajišťovali kontrolu oblastní akce „Skalní útvary Zlínského
kraje“ a to na skalním útvaru Kozel a Čertovy skály.

V květnu jsme nemohli uskutečnit čtyřdenní zájezd do
Českého lesa, protože zatím nejsou otevřena ubytovací
zařízení. Vyrazili jsme na trasu ze Zábřehu na Moravě do
Růžového údolí, pak kolem vodní nádrže Nemilka do
Nemile a zpět do Zábřehu na Moravě – 14 km. Koncem
května se vypravíme z Mikulova na vyhlídku Sv. Kopeček,
Mariánský Mlýn, Mušlovské rybníky a dorazíme do
Sedlece.
V současné době již máme vitrínu u turistické mapy,
ve které je kalendář našich akcí a zájezdů. Kdo máte
zájem s námi někam vyrazit, přidejte se.
L. Burešová

Zahrádkáři
Útlum činnosti zahrádkářů a ovocnářů v obou částech
obce byl v zimních měsících soustředěn na úklid na svých
zahrádkách a členové výboru ZO ČZS na úklid
v jednotlivých místnostech v budově moštárny. V prvním
čtvrtletí zahrádkáři mimo jiné zajišťovali zpracování
účetních dokladů roku 2020, návazně pak inventuru
majetku
organizace,
kontrolu
hospodaření
a zpracovaných dokladů dle účetních pokynů k 31. 12.
2020.
Zpráva o činnosti organizace za uplynulý rok 2020
a práci výboru k 31. 12. 2020, byly projednány až
v červnu.
Návrhová komise na této schůzi seznámila členy
základní organizace ČZS s plánem činnosti a usnesením
pro práci členů v letošním roce. Na členské schůzi byly
rovněž vybírány členské příspěvky na rok 2021 ve stejné
výši, jako v roce 2020. Zajištění chutného občerstvení
doplnilo průběh členské schůze.

V roce 2020 jsme zakoupili nový zásobníkový ohřívač
do místnosti, kde budeme zajišťovat sterilizování ovoce,
dále jsme zkompletovali čerpací jednotku ve vodárně na
moštárně pro čerpání vody z vlastní studně. Od června
probíhá sečení trávy okolo budovy moštárny a okolo
plotu u moštárny.
V letošním roce chceme v zajišťování služeb pro členy
organizace zahrádkářů a občany obou obcí i nadále
zajistit moštování ovoce a jeho sterilizování. Chtěli
bychom pokračovat v zajišťování dovozu ovocných
stromků, bobulovin a okrasných stromků.
Závěrem děkuji členům zahrádkářské organizace za
spolupráci s výborem ZO ČZS v roce 2020 a v letošním
roce dostatek chuti a sil nejednoduchých podmínek
panujících v přírodě.
J. Šmíd

TJ Pilana Zborovice
Zásadní informací pro fanoušky je fakt, že
z rozhodnutí Fotbalové asociace České republiky jsou
všechny amatérské soutěže, všech věkových kategorií
pro ročník 2020/2021 zrušeny. Důvodem je situace
kolem Covidu 19 a neumožnění sportování ve větším
počtu sportovců. To znamená, že žádné mužstvo nemůže
postoupit i sestoupit. Nicméně aspoň nějakou náhradou
je skutečnost, že mužstva hrají přátelská utkání. Mužstvo
mužů „A“ zatím odehrálo čtyři zápasy proti Koválovicím,
Slavii Kroměříž B, Zdounkám a Lutopecnám.
Náš klub v sobotu 26. června pořádal turnaj mužů s
názvem KVARCITSTAV CUP 2021, za účasti Zdounek,
Morkovic B a Slavie Kroměříž B. Samozřejmostí bylo
občerstvení, tombola a na závěr červnová noc.
Hlavní událostí tohoto roku byly oslavy výročí 90 let
založení TJ. Akce proběhla v sobotu 17. července od 10
hodin zápasy mládežnických mužstev proti Slavii
Kroměříž. Ve 13 hodin navázalo naše „B“ mužstvo
zápasem proti Troubkám. Následovalo utkání staré gardy
Zborovic proti ženám Sigmy Olomouc. Vyvrcholením
oslav bylo utkání Zborovice „A“ – stará garda Sigmy
Olomouc. Bylo přichystáno bohaté občerstvení, tombola
pro děti i dospělé. Atrakce v podobě skákacího hradu,
pirátské lodě, kreslení na obličej a další doprovodné
akce. Oslavy zakončila večerní diskotéka. Garantem akce
byla obec Zborovice, patronem akce asistent
reprezentačního trenéra mužstva mužů ČR Jiří Chytrý.
Pořád se snažíme vylepšovat areál hřiště a zázemí pro
diváky. Je dokončena firmou KVARCIT STAV terasa
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v břehu pod stávajícími lavičkami před zahrádkou
hospody. Zbývá jen osadit lavičkami a zábradlím ke
schodům. Tímto se zvýší počet pohodlných míst na
sezení pro fanoušky, ale určitě budou uplatněny i při
jiných akcích v areálu. Projekt financovala obec
Zborovice. Zahradnictví Štěpánková Zborovice vysadili
nové květiny v prostorách naší hospůdky. Tímto jim
děkujeme za krásnější prostředí v našem areálu. Dále
bylo ošetřeno hřiště pískem, což přispěje k lepší kvalitě
hrací plochy. Na plochu bylo firmou Eurogreen s.r.o.
vpraveno 33 tun písku. Celá akce byla financována
z rozpočtu klubu. Panem Olšinou byl proveden postřik
hrací plochy proti růstu nežádoucích plevelů. Panu
Olšinovi tímto děkujeme za realizaci.

A co potěší maminky s dětmi? Začne se budovat
dětské hřiště v areálu TJ. Akce bude financována obcí
Zborovice a dokončena by měla být koncem srpna na
naše prázdninové hody. Na záchytnou síť za brankou
k zámku, byla umístěna síťová plachta s naším logem
a názvem, což každého soupeře upozorní kdo je tu doma.
Musím poděkovat zastupitelům obce v čele s panem
starostou za podporu a pomoc při realizaci našich prací
a aktivit. Ale také všem našim sponzorům, bez kterých by
spoustu věcí nebylo možné realizovat.

Závěrem přeji Všem hodně zdraví a těšíme se na Vaše
návštěvy jak fotbalových, ale i jiných akcí v areálu TJ.

Fotbalová mládež
Duben byl pro nás klíčovým měsícem. Po dlouhém
čekání jsme mohli oficiálně vyběhnout opět na hřiště. Po
nekonečných omezeních, která nás doprovázela poslední
měsíce, přišlo ovšem nepříjemné zjištění. Dopady, které
zanechala přestávka na dětech, pozoruje každý trenér.
Ukázalo se, kdo nezahálel, a kdo naopak nic nedělal. Díky
dalšímu postupnému rozvolnění opatření nám bylo
umožněno sehrát přátelské zápasy a nějaké miniturnaje,
ať už na našem hřišti, nebo hřišti soupeřově. Mezi naše
již tradiční soupeře můžeme řadit týmy např. Morkovic,
Koryčan, ale také týmy se zvučnějšími jmény, jako jsou
Kozlovice, HS Kroměříž, 1. FC Slovácko. Jako trenér mám
obrovskou radost, že naše děti můžou odehrát
vyrovnané utkání s takovými kvalitními soupeři. Jak už to
ve světě chodí, všichni bohužel stárneme, a je to tak
i u našich dětí. Od příští sezóny nás čeká opět posun
hráčů napříč různými kategoriemi.
Školička 2015 a mladší
Mladší přípravka 2013/2014
Starší přípravka 2011/2012
Mladší žáci 2009/2010
Starší žáci 2008/2007
Léto bude již tradičně ve znamení turnajů a spousty
přátelských utkání, aby každý tým byl co nejlépe
připraven na nadcházející, snad již bezcovidový ročník
2021/2022.
Kolektiv TJ

140 let trati Kroměříž – Zborovice
Obce podél železniční trati z Kroměříže do Zborovic, si
v neděli 13. června připomněli 140 let provozu dráhy.
I když samotné výročí příjezdu prvního osobního vlaku
vychází až na 1. listopadu, bylo rozhodnuto skrz
epidemiologickou situaci, uspořádat oslavy dráhy ještě
v červnu.
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K tomuto termínu byla k dispozici i parní lokomotiva
423.041 „Tulák“, která na akci dorazila z Valašského
Meziříčí. Ta se stala také hlavním lákadlem oslav.
K příležitosti výročí dráhy, byly vyzdobeny nádražní
budovy ve Zdounkách a Zborovicích. Nechyběl
transparent připomínající výročí kulatin, vlajky, květinová
výzdoba či panely s historií provozu na dráhy, které byly
instalovány na obou nádražích. Podobnou slávu lokálka
zažila naposled na podzim roku 2002, kdy se zde slavilo
120 let provozu Kroměřížských drah. Po 10. hodině byl ve
Zdounkách přivítán parní vlak hasičskou sirénou
a střelbou za přítomnosti ostrostřelců z Kroměříže.

U slavnostního přivítání vzácných hostů nechyběl ani
starosta obce Martin Drkula, který šampaňským přivítal
Jonáše Friesse a hrabě Bedřicha z Fürstenberka. Tito dva
největší akcionáři společnosti Kroměřížská dráha, se
nejvíce zasloužili o to, že železniční doprava byla
přivedena do Zdounek a Zborovic na podzim roku 1881.

Ve Zborovicích proběhlo velkolepé přivítání parního
vlaku. Nechyběla dvojice v hanáckém kroji vítající
přítomné hosty chlebem a solí. Nastoupena byla
jednotka místních hasičů, spolu se špalírem
kroměřížských ostrostřelců, kteří přivítali vzácné hosty,
kterými byli hejtman Zlínského kraje Radim Holiš,
předseda parlamentu ČR Radek Vondráček, ředitelka
regionálního obchodního centra ČD pro Zlínský kraj
Lenka Hrdinová, za správu železnic přijal pozvání pan
Ladislav Kašpar. Nechyběli ani starostové obcí podél trati.

Hlavním centrem oslav se pak staly Zborovice, kde
bylo připraveno občerstvení s hudebním doprovodem
a výstavou hasičské techniky. Nechyběl také slavnostní
průvod na zámek.

11/16

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
Na pódiu pak starosta obce Zborovice Vítězslav
Hanák, spolu s vzácnými hosty pronesli zdravici a přivítali
návštěvníky nedělních oslav. Po té se pak vydal
slavnostní průvod z nádraží na místní zámek, kde proběhl
pietní akt položení věnce k rodinné hrobce Friessů.

Na pravidelných vlacích nasadili České dráhy
motorovou jednotku RegioShark, která si na trati odbyla
svou premiéru. Po celý den byl ve Zborovicích přichystán
doprovodný program. Na nádraží byla vystavena hasičská
technika doprovázená hudebním doprovodem skupiny
Karel Gott revival Morava. Na zámku ve Zborovicích
probíhaly komentované prohlídky doplněné o módní
přehlídku.
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K 140. výročí oslav bylo vydáno pamětní razítko,
pohlednice, propisovačky či turistická vizitka. Suvenýry
jsou k mání v železničním muzeu v Kroměříži.
Stanislav Plachý

MODLA – BARBORKA – ČERNÝ RYTÍŘ
Černý rytíř stále jezdí kolem hradu Buchlov
Chřiby, hory záhad a mýtů. O původní kapli Barborce
na kopci Modla toho moc nevíme. Snad jen to, že první
zmínka o Barborce, jak ji lidé nazvali, ji známe z roku
1412. Další záznam nacházíme v buchlovickém právu
v černých knihách, kde je uváděn z roku 1587 prohřešek
cizoložstvím, kterého se dopustil Jíra Masař z Moravan.
Obdržel pokutu ve výši 10 zlatých, aby hned položil na
opravu kostelíka, jenž slove svatá Barbora. Kaple
chátrala, až se z ní stávala pomalu rutina. S příchodem
nového majitele na buchlovické panství Hanuše
Zikmunda Petřvaldského, dobře situovaného pána,
dochází k postavení nové budovy s dokončením v roce
1672 v manýristickém duchu. Jen pro zajímavost uvádím,
že zlacená kopule na věži kaple, byla zde dána
a zhotovena na náklady paní Anny Marie Petřvaldské
rozené hraběnky z rodu Serényiů.

Tu původní starou kapli kdysi věnovali páni baroni
z Lomnice svaté panně mučednici Barboře.
Proč, ale vzpomínáme Barborku. V roce 2012 skupina
Expedice Chřiby se schází na hradě Buchlově kolem
Mikuláše každým rokem. Hodnotíme uplynulý rok
a plánujeme akce na rok příští. Připravujeme vydání
knihy o chřibských studánkách. Toto setkání bylo něčím
mimořádným. Kamarád Bořek nás informoval o pozvání
paní Večeřové, majitelce nového penzionu pod
Buchlovem k jeho prohlídce na odpolední hodinu.
Po ubytování na hradě v Šanderce se vydáváme
k Barborce. Na východní straně zkoumáme obrovský
balvan dělený velkou prasklinou. Wocel do tohoto místa
klade pohanské obětiště, kde možná stávala svatyně
Keltů, v níž druidové – keltští kněží obětovali svým
bohům. Keltové uctívali posvátné stromy, zvířata nebo
i zvláštně tvarované skály. K zápisu používali tzv.
Ogamovu abecedu. Vydáváme se dále chodníčkem ze
svahu až do sedla zvaného Čertovo sedlo. Tajemné
místo, dlouho se nezdržíme, pokračujeme z prudkého
kopce na cestu, která vede k hradu Buchlov. Míjíme
staletý dub se sv. obrázkem a přicházíme k vyčnívající
skále na okraji cesty. Na jejím vrcholu je otvor
připomínající pokladnu se škvírou pro vhození mince do
čertovy kapsy, tak je skála pojmenována v lidovém
podání. Ve skále je už tolik peněz, že až jednou skála
pukne a ten kdo u ní první stane, bude prý boháčem. Na
protější straně na skále je malá prohlubeň v podobě
čertova sedla. Zde měl sedávat a odpočívat pekelník.
Pomalu se začíná smrákat, slunce mění barvu do ruda
a ukládá se k spánku za Holý kopec. Přidáváme do kroku,
ať nezatmíme, Nezapomínáme na pozvání paní Večeřové
do penzionu. Čekáme před budovou na Bořka, který zase
někde fotí myší díry, jak říká guru naší skupiny Jiří Jilík.
Venku přituhuje, už vidíme Bořka a slyšíme křupající
zamrzlý sníh pod podrážkami jeho bot, je celý ojíněný jak
Mikuláš. Teploměr ukazuje -8 °C.
Vcházíme do penzionu. paní Večeřová nás vítá
horkým čajem a několika štamprlemi slivovice. Velmi
milé přivítání a k tomu servíruje vynikající jablečný štrůdl.
Nahříváme prokřehlé kostry u roztopených kamen
a sálající dřevěné teplo prostupuje našimi těly. Je veselo,
vzpomínáme a vyprávíme zážitky z našich cest po
chřibském putování. Paní Večeřová se mile usmívá
a přináší další dobroty, a přitom se k nám nakloní a tiše
povídá: „Pánové, vidím, že už se k vám můžu také přidat
s mojím zážitkem z penzionu.“
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Žiji zde se strašidelným fenoménem už nějakou dobu.
Čas od času mne navštěvuje, tož vám o něm něco povím.
Jako každý večer se ukládáme ke spánku, pomalu usínám
a najednou mně ze snění probudilo klepání na dveře,
které se stále opakovalo.
Měla jsem zvláštní pocity, to nebyl strach. Moje mysl
jakoby byla paralyzovaná. Já byla úplně v klidu, řekla ve
svém vyprávění. Nějakou dobu byl klid, nic se nedělo, až
jednou zase v noci mne vzbudili kroky a různé zvuky
ozývající se z půdy jakoby někdo něco hledal. Zvykla jsem
si a vůbec jsem se nebála. Jednou k nám přijeli vodaři
dělat nové rozvody vody. Byly až ze Šternberka, tak aby
nemuseli dojíždět, připravila jsem jim nouzové ubytování
na půdě i s noclehem. Přitom prohledávám všechny
kouty, jestli něco nenajdu, nenacházím nic. To něco
muselo hledat nějakou věc, která už tu dávno není anebo
je tak dobře ukryta, že ještě nebyla nalezena
a vyzvednuta. V tu noc se pracovníci uložili ke spánku
a opět začaly se dít nevysvětlitelné věci. Bouchání,
klepání na dveře, kroky po celé půdě, no prostě
strašidelná atmosféra. Nocležníci byli z toho tak
vyděšení, že přišli za mnou a hlásili odjezd domů. To, co
zažili strachu za pár chvil, jim stačilo. Naskákali do aut
a odjeli spát do Šternberka. Pak dojížděli každý den, spát
na půdě nechtěli ani za nic.
Víte, já jsem slyšívala kolikrát v noci hrčení kočáru
a dusot koňských kopyt, jak jede kolem penzionu. Zvykla
jsem si, ostatně nikdy mně nic nevyvedli. A ten kočár to
byl Černý rytíř prchající ze svého sídla pod Barborkou po
odhalení jeho zločinů. Asi ani po tolika letech nemá klidu
a prohání své spřežení s černým kočárem kolem hradu
Buchlova. Kdo ví? Tolik paní Večeřová o svých zážitcích
s přízraky na penzionu.
A zde je na místě převyprávět si jednu z mnoha
pověstí o Černém rytíři, které dalo k jejímu vzniku
ponuré místo, z nichž jednu před sto lety zpracoval Alois
Jašek. Jašek datuje pověst do druhé poloviny 15. století.
Tenkrát na Buchlově byl pánem Jan Boček z Kunštátu,
příbuzný českého krále Jiřího z Poděbrad.
Jednou v noci tmavé a nevlídné přijel na hrad Buchlov
neznámý Černý rytíř. Pan Boček byl velmi pohostinný,
a tak se s Černým rytířem dobře bavili. Na konci návštěvy
sdělil Černý rytíř panu Bočkovi, že se mu v tomto kraji
zalíbilo, jestli by mu neprodal kousek pozemku. Pán se
zamyslel a nabídl rytíři nepotřebný jižní svah Modly. Rytíř
souhlasil, hotově zaplatil a zmizel v tmavé noci. Zbyl po
něm jen zápach síry a spáleniny. Vystavěl zde na svahu

Modly hrad velmi rychle. Vyjížděl ze svého sídla jen
zřídka na lov zvěře. Mezi lidem začaly kolovat různé
zvěsti a nikdo, kdo šel kolem, se neodvážil projít bez
pokřižování. Jeho hradu začali říkat „čertovo sídlo“.
Brzy na to se začaly v okolí ztrácet zbožné mladé
dívky, které z neznámých důvodů zhřešily. Vozil je
v černém kočáře na svůj hrad. Až jednou přestala jedna
světice, mladá dívka, navštěvovat bohoslužby
a objevovala se po boku Černého rytíře. Silná a tajemná
síla ji k tomu nutila. Bohumila hledala pomoc a našla ji u
klimentského poustevníka Joachima, který se za ní
modlil. Za své navrácení k církvi přijala nabídku bydlení
v sousedství kaple svaté Barbory na Modle. Jednou v noci
za úplňku probudil dívku velký rámus. Vyběhla před kapli
a uviděla hrad Černého rytíře v plamenech. Rytíř ji uviděl
a jal se ji pronásledovat. Ubohá Bohumila padá
vyčerpáním u nedalekého dubového kříže. Sotva se jí
z hrdla vydala první slova modlitby, zbytky hradu rázem
zmizely i s Černým rytířem. Buchlovská čeládka, která se
vydala k hořícímu stavení pro Černého rytíře, už ničeho
nenalezla, jen uplakanou a ustrašenou Bohumilu u kříže.
V rozvalinách hradu rytířova bylo nalezeno několik koster
a zohavených mrtvol pekelníkem svedených dívek.

Památný strom - dub zimní U Vavřového
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Dnešní svah Modly je posetý menšími či většími
balvany a připomíná ruiny bývalé pekelníkovy pevnosti čertova sídla. Sem tam za tmavých nocí bývá slyšet
kolem půlnoci rachot kočárových kol a klapot kopyt
koňského spřežení, jak nám to potvrdila ve svém
vyprávění paní Večeřová, která dnes už na penzionu
nebydlí. Penzion prodala a bůh ví kde je jí konec.
Ani kříž, kde se Bohumila zachránila, už dávno není.
Jen starý mohutný dub se svatým obrázkem stojí na tom
místě jako jediný památník této události. Turisté se
zastavují u mohutného stromu a odpočívají ve stínu jeho
rozložité koruny, aniž by tušili, co se na tomto místě před
mnoha staletími událo.
Pan Mikulčák, který léta bydlí nedaleko dubu, nám
vyprávěl při poslední návštěvě v jeho útulné chaloupce
na lokalitě Chrastí, jak při večerních procházkách k dubu
někdy slyšíval z koruny stromu vycházet nářek a po chvíli
ticha a naslouchání slyšel slabý hlásek odříkávající
modlitbu. Dnes už zůstala po panu Mikulčákovi jen
chaloupka a příběhy, které nám rád vyprávěl. Možná si
některé z nich zaznamenal Bořek Žižlavský, jeho
dlouholetý kamarád.
Miroslav Regent

Boháčková Anna
Reiskubová Marta
Nosek Zdeněk
Šamánková Libuše
Šamánková Jaroslava
Králíková Anna
Zapletalová Marie
Ševčíková Libuše

Srpen
Šumberová Ludmila
Blablová Marie
Spáčilová Danuška
Surynková Helena
Polášek Antonín
Zapletalová Jarmila
Derková Marie
Bureš Miroslav
Reiskub Antonín
Vítek Pavel
Brablíková Marie
Schneider Petr

Září
Bubeníček Zdeněk
Král Miroslav
Nezdařilová Marie
Foltýnová Jarmila
Štefaniková Eva
Mařáková Terezia
Hanák František
Gröplová Jiřina
Pluhařová Jarmila
Švrčina Jaroslav

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

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

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.

Červenec
Machourková Anežka
Drábek Miroslav
Marková Antonie
Zehnulová Eva
Němcová Aloisie
Hassl Miroslav
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Upozornění občanům
Žádáme občany obou našich obcí, aby do WC
nevhazovali vlhčené ubrousky a přířezy z netkané textilie.
V kanalizaci se tyto nerozpustí a způsobují vážné
problémy na technologii ČOV – dochází k poruchám
kalových čerpadel. Výměna čerpadla probíhá v hloubce
5 m, je fyzicky velmi náročná a opravy čerpadel jsou
finančně nákladné. Děkujeme za pochopení.

Upozornění řidičům
Upozorňujeme řidiče na dodržování dopravních
předpisů - zákaz zastavení před prodejnou masny
s výjimkou pro zásobování, vyhrazená místa před
zdravotním střediskem pro lékaře a vyhrazená místa pro
návštěvníky lékařských ordinací. Soustavné porušování
bude řešit PČR.

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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