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Úvodník starosty
Vážení občané, věřím, že se budete při četbě
některých podaných informací snad až divit, zda je to
u nás možné. Chci Vám ihned ze začátku sdělit, že v první
řadě děkuji všem organizátorům společenských akcí, jako
jsou Tělovýchovná jednota Pilana Zborovice, Myslivecký
spolek Zborovice Medlov, Sdružení dobrovolných hasičů
Zborovice, Sdružení dobrovolných hasičů Medlov nebo
kulturní komise při OÚ. Všechny tyto zájmové spolky,
sdružení a komise za uplynulé období připravili kulturní
program, který byl buďto přímo hlavním programem
společenské akce nebo společenskou akci doplňoval
o očekávané. Především se jednalo o oslavy 90. výročí
založení TJ Pilany Zborovice, kde byla zajištěna
dvoudenní akce plná příjemných fotbalových utkání
a bohatého doprovodného programu nebo zajištění
každoročních hodových oslav v podobě přípravy posezení
u kaple v Medlově, zajištění tradiční hudební zábavy
v průběhu hodů nebo jako v případě Mysliveckého
spolku Zborovice Medlov
uspořádání Lesních
a barvářských zkoušek psů, které navštívil i pan hejtman
Zlínského kraje Ing. Radim Holiš s manželkou. Účast
občanů byla proměnná a vesměs závislá na počasí,
přičemž nejvíce rozmarné počasí bylo v průběhu oslav
hodů ve Zborovicích, což se odrazilo jak na návštěvnosti
kulturních akcí, tak i na místě pořádání, kde například
tradiční dechový hodový koncert musel být přesunut do
vnitřních prostor sokolovny. Na všech kulturních akcích
se projevila i předcházející omezení volného pohybu
osob, z čehož lze usuzovat, že bude ještě nějakou dobu
trvat, než se společnost vrátí do jakéhosi normálu, na
který jsme byli zvyklí například v roce 2019. Za uplynulé
období jsme měli milou možnost přivítat celkem 16 dětí –
nových občánků. Toto vítání je organizováno
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v součinnosti obecního úřadu se sociální komisí a vždy
jsou děti foceny, je jim předán malý dar a pamětní list.
Začátkem letošního roku přivítala mateřská škola své
žáčky novými malbami na budově, které oživily průčelí
budovy a zpříjemňují tak každý školní den dětem
navštěvujícím toto vzdělávací zařízení. Opravy dílenského
pavilonu jsou v plném proudu, termín v polovině
listopadu je stavební firmou držen, z čehož plyne, že
pavilon bude předán škole zpět v novém pro výuku již od
druhého pololetí letošního školního roku. Na posledním
XXVI. veřejném zasedání zastupitelstva obce odsouhlasilo
zastupitelstvo obce plán investic pro zbytek roku 2021
a pro rok 2022. Tento odsouhlasený plán naleznete dále
ve Zpravodaji. Bylo by pěkné, kdyby byl splněn, posunul
by naše obce opět kupředu. V první polovině října se
uskuteční volby do parlamentu. V Medlově je volební
místnost umístěna v obecní místnosti (bývalá prádelna),
ve Zborovicích se uskuteční opět v malém přísálí
sokolovny. Tyto prostory jsou vybrané tak, aby splňovaly
bezbariérové požadavky užívání a bylo možno volit bez
zdolávání schodiště tak jako tomu bylo v minulosti. Proto
Vás žádám, závěrem tohoto krátkého úvodníku,
k projevení Vašich volebních preferencí a Vaši účasti při
volbách.
Přeji Vám všem příjemné prožití nadcházejícího
barevného podzimu a těším se na společné shledání
například na dalším veřejném zasedání zastupitelstva
obce Zborovice nebo na osobní setkání buď na obecním
úřadě, nebo přímo v našich obcích.
Plán investic pro zbývající část roku 2021 a rok 2022 –
stěžejní body
Rok 2021 – Prodloužení chodníku na ulici Hlavní;
Chodníky na hřbitově; Místo pro přecházení u masny;
Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Za Nádražím
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Rok 2022 – Asfaltování vybraných místních
komunikací Zborovice; Výstavba – zasíťování lokality pro
výstavbu RD Za Nádražím; Rekonstrukce místních
komunikací Za Nádražím – cesty a chodníky, kanalizace;
Adaptace stávajících garáží na novou zbrojnici JSDH
Zborovice; Rekonstrukce šaten TJ Pilana Zborovice
Vítězslav Hanák

Mateřská Škola
A je tu září,
a nový školní rok u nás v mateřské škole s novým
kabátem. Všech 43 dětí postupně přichází do školky.
Někteří s úsměvem, jiní i se slzičkami. V připravených
třídách je pak už čekají, jak pedagogičtí pracovníci, tak
také pracovníci provozní. Vládne tu příjemná a klidná
atmosféra. Na prvních třídních schůzkách byli rodiče
seznámeni s novým zaměřením mateřské školy
k ekoškole, přírodním zahradám a využitím venkovních
učeben.

Co je na enviromentálním zaměření pro školku tak
důležité? Všichni zaměstnanci mateřské školy mají kladný
vztah k přírodě, přemýšlíme o tom, jak půjdeme dál, co
vlastně chceme, kam bychom se dále posunuli.
Uvědomily jsme si, že prostředí, ve kterém žijeme je
nádherné a že opravdu můžeme bohatě čerpat
z přírodních zdrojů. Díky dobré spolupráci s rodiči –
především s panem P. Novotným, A. Chytilem
a M. Horákem, máme ukázkové pěstební květináče,
opravdu velký hmyzí hotel a sklízíme první úspěchy.
Velkou podporu máme také u svého zřizovatele, kterým
je obec Zborovice.
Základní věcí je uvědomit si, že každý člověk, který ve
škole pracuje, nějakým svým dílem přispívá k obrazu
celku. Jako pedagogové si můžeme navymýšlet spoustu
věcí, ale bez „koncovky“ v podobě provozních
zaměstnankyň by to nešlo.

„Bez práce nejsou koláče“
Všichni jsme určitě zažili, jak je dítě na sebe pyšné,
když může tátovi nebo dědovi pomoci při mytí auta nebo
mamince či babičce s vařením (nebo samozřejmě naopak
– dnešní maminky jsou schopné zajet do autoservisu
a mnozí tátové se ochotně postaví ke sporáku).

Když jsme revidovaly náš ŠVP, dospěly jsme k názoru,
že není potřeba objevovat žádnou velkou vědu. Že stačí
vnímat „Svět kolem nás“. Všímat si s dětmi souvislostí,
které tam jsou a že je to v podstatě nejpřirozenější forma
vzdělávání. Jednou z věcí, která s tímto vzdělávacím
směrem souvisí a kterou jsme tady my výjimeční, je
ukázková školní zahrada.

Vychovat dítě tak, aby pro něj byla práce radostí, je
jeden z největších darů jaký mu můžou rodiče i prarodiče
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dát. Víme, že „bez práce nejsou koláče“ a pracovat se
musí, i když se nám někdy moc nechce.
Už děti od dvou, tří let si v naší školce připravují
a sklízejí hrníčky, talířky, učí se utřít rozlité mléko,
postupně pak zalévat květiny, sázet, okopávat,
zametat,… Samozřejmě to není dobře odvedená práce,
jen jakási činnost za vedení či pomoci dospělého. Čím
starší dítě, tím větší paleta možných prací. Pusťte svou
fantazii z uzdy, dítě dokáže víc, než bychom čekali.
Dopřejte mu vlastní aktivitu, chce-li něco zkusit,
nebraňme mu. Nikdy neříkejte: „Na to jsi ještě malý, to
nedokážeš“. Ale podle potřeby mu jen pomozte.

Do školky chodím rád, není se tam čeho bát!
Prázdniny utekly jako voda a nastal nový školní rok.
V naší mateřské škole jsme začali připravovat a zdobit
třídy pro děti tak, aby se cítily příjemně. První školní den
jsme se snažili vytvořit pohodovou atmosféru
a usměvavé paní učitelky přivítaly jak stávající tak i nové
děti. V letošním školním roce máme ve třídě Koťátka děti
ve věkovém rozmezí 2 až 7let.

Jak zahradničíme s dětmi
V březnu (v době Covidu) jsme dětem přichystaly
vyvýšené záhonky a jak v dubnu opět do MŠ dorazili
první předškoláci, začali vysévat ven hrášek, mrkvičku,
předpěstovávali rostlinky ze semínek, sadili brambory.
V květnu „po zmrzlých“ se vysazovaly bylinky, rajčata
a také levandule. To už postupně v pozorovacích
květináčích rašily narcisy i tulipány. Vykvetly arónie,
moruše a také náš muchovník.

V červnu pak děti poznaly, jak jejich velká péče
o jahody přinesla dobrou a sladkou úrodu.
Postupně jsme doplňovali pítka pro ptáky a hmyzí
hotely. Založili jsme i malou vodní plochu s lekníny,
travinami a kapradím. V současné době už můžeme
pozorovat i první pulce, jak rejdí po hladině.
Nyní nás už čeká jen sklizeň prvních brambor. A jaké
budou? To teprve uvidíme.
Hana Klabalová

Měsíc září je vždy v mnoha ohledech náročný, jak pro
děti, tak i jejich rodiče. Nástup do mateřské školy je
významným životním mezníkem rodiny. Jednou
z největších změn je odloučení od rodičů, a proto se
snažíme, aby byla adaptace na nové paní učitelky,
kamarády a prostředí co nejméně náročná. První dny,
někdy i týdny jsou pro děti zátěžové, musí si totiž
navyknout na zcela nový denní režim i odlišné stravování,
vytvořit si novou vazbu na jinou dospělou osobu,
pochopit nová pravidla spojená s chodem třídy
i mateřské školy, nebo být více samostatnější. Během
adaptačního období nově příchozích dětí je důležitá
empatie, vstřícnost a spolupráce paní učitelek s rodinou,
ale také ostatních kamarádů ve třídě. S velkým
potěšením můžeme říct, že děti se této role tzv. starších
kamarádů ujaly velmi zodpovědně a k novým dětem se
chovají přátelsky, empaticky a přijaly do kolektivu
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i „nováčky“, kterým ještě občas ukápne pár slziček
stesku.
Již od začátku školního roku jsme plně připraveni
zajistit dětem bezpečné a přátelské prostředí. Věříme, že
společnými silami dětem vytvoříme příjemné a radostné
zázemí, na které budou vzpomínat celý život.
Lenka Kvasničková, učitelka MŠ Zborovice

Základní Škola
Tak už nám to začalo…
Školní rok začal i u nás v družince. Seznámili jsme se
postupně s prvňáčky a přivítali jsme se po velkých
prázdninách i s ostatními dětmi.

Děti se během školního roku seznámí s novými
výtvarnými technikami, budou pracovat s přírodninami
a netradičními materiály. Vytvořené výrobky poté ozdobí
nejen školní družinu, prostory školy, ale i místní
knihovnu.
Pokud nám současná situace dovolí, chtěli bychom
navštěvovat knihovnu v rámci zvýšení zájmu o četbu
a poslech. Tak jako každý rok se děti mohou těšit na
zajímavé besedy, soutěže a akce, které můžeme
realizovat v nové venkovní učebně.
Během celého školního roku se žáci mohou účastnit
různých výtvarných soutěží, ve kterých již v předchozích
letech dosáhly úspěchů.
V případě hezkého počasí budeme využívat především
školní dvůr a zahradu, kde se děti mají možnost
vydovádět na pískovišti, mohou si zahrát míčové a jiné
pohybové hry.
Pevně věříme, že se situace s Covid-19 nezhorší a děti
budou moci navštěvovat družinku se stejným nadšením
jako my.
M. Koplová a M. Hebnarová, vychovatelky

pohádkového ostrova. Poznávaly poslechem různé
pohádky, hledaly správné obrázky k jednotlivým
pohádkám, aby poté ve dvojicích správně poskládaly svůj
obrázek (puzzle).
Po zdařilém splnění úkolů jsme se společně vydali na
cestu k ostrovu (tělocvična), kde děti znovu prokazovaly
svou pohádkovou znalost před kouzelnou bránou. Pro
vstup na ostrov bylo třeba otevřít kouzelnou bránu
pohádkou. Pak už je čekala spousta sportovních aktivit.
Teď mohly prokazovat svoji běžeckou zdatnost při
různých honičkách, sílu při hrách s míčem. Při tom si
uvědomily, jak je důležité mít vedle sebe kamarády
a spolupracovat.

Druhý den si děti formou her připomínaly jména
svých spolužáků, poznávaly se podle hmatu, podle hlasu.
Vyrobily si s pomocí učitelky vlastní papírovou lodičku,
jako symbol své cesty na pohádkový ostrov.

Cílem kurzu bylo stmelení kolektivu, navození
vzájemných vztahů, aktivně se zapojovat do jednotlivých
činností.
Cesta na pohádkový ostrov (KURZ OSV I. třída)
Výsledkem naší společné práce bylo vytvoření
Tentokrát náš adaptační kurz začal ve třídě. Na
začátku, po přivítání a seznámení s programem, děti pravidel třídy. Kurz OSV byl zaměřen na práci se třídou
měly splnit několik úkolů, aby se mohly dát do hledání a vytvoření počátečního klimatu ve třídě.
Mgr. Helena Krejčířová, tř. uč. I. třídy
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Z Pionýra
Pionýrské léto
I přes všechna možná opatření se o letošních
prázdninách pionýři opět vydali na svůj letní tábor do
Rajnochovic. S podporou MŠMT se začátkem srpna
uskutečnil Letní kemp a na něj navazoval letní tábor.
Téměř pět desítek účastníků se vydalo do Springfieldu,
aby prožilo s rodinou Simpsonů pár prázdninových dní.

Vzdělávací aktivity Letního kempu byly zaměřené do
různých oblastí a tak měli účastníci možnost vyzkoušet si
pohyb v terému podle mapy a buzoly, zopakovat si
zdravovědu, dopravní výchovu, poznávat rostliny,
navštívit planetárium i aragonitové jeskyně, ale také
podílet se na tábornickcýh činnostech, sportovat a bavit
se společně.

dnech se dokonce ve druhé polovině našeho pobytu
objevilo nad tábořištěm i slunce a tak ukončení
slavnostním táborákem proběhlo, jak bylo naplánováno.

Poděkování bych chtěla i touto cestou poslat všem,
kteří se na zajištění letošního tábora podíleli a nelekli se
toho, co se na nás nahrnulo v podobě různých
doporučení, vyhlášek apod., ať už působili ve funkci
vedoucích, instruktorů, zajišťovali péči o naše žaludky
nebo rozbitá kolena, dováželi věci…. A díky taky rodičům,
kteří to nezabalili při první zmínce o potřebě testování
a trpělivě vyplňovali papír za papírem.
Prázdniny už jsou fuč, začal nový školní rok a s ním
i oddílové schůzky. Naše činnost pokračuje, čeká nás
během roku určitě spousta nových zážitků a aktivit.
Třeba se na nich s některými zase setkáme. Tak ať se vám
všem v tom dalším školním roce daří!

Za zvířátky tam a zpátky
V srpnu se uskutečnil projektový den v ZOO, který
připravil Pionýr pro děti z naší obce a jejich kamarády.
Společně jsme se vydali tentokrát do ZOO Lešná, kde
jsme se ve dvou skupinách vypravili za poznáváním snad
nejkrásnější zoologické zahrady u nás.

Táborové aktivity, jejichž pravidelnou součástí jsou
i táboráky, večerní posezení, soutěže, hry…. byly
doplněny o návštěvu Skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm a výpravy do okolí. Po propršených prvních

Nemohli jsme vynechat návštěvu malého slůněte
(a bylo vidět, že si ten sloní prcek docela pobyt ve výběhu
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Aktivity hasičů

užívá), ale měli jsme možnost vidět i několik dalších
mláďat v různých částech zahrady.

Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
V pátek na zborovické hody jsme zorganizovali
hodové přátelské utkání v kopané – hasiči, myslivci
Zborovice proti hasičům a myslivcům Troubky na hřišti TJ
Pilana, poté Hodovou zábavu v prostorách sokolovny,
k tanci a poslechu hrála skupina „Dorádo“. V neděli na
hodovém koncertě „Boršičanky“ jsme zajišťovali
občerstvení a technický dozor v prostorách Sokolovny ve
Zborovicích.

I nestálé srpnové počasí se nakonec umoudřilo, cesta
autobusem ubíhala bez nejmenších problémů a domů se
vracela parta unavených, ale spokojených lidiček.

Finále Dětské porty
První zářijový víkend byl v Kroměříži ve znamení
folkové muziky. V prostorách nádvoří historické radnice
se uskutečnilo finále 30. ročníku Dětské porty, jehož jsme
byli součástí. Z oblastního kola Folkového guláše
postoupil i náš oddíl Mláďata do finálové soutěže.
S pravidelným nácvikem to bylo docela špatné a tak
zpívající část oddílu i Čenda v roli doprovodu hledali
chvilky, kdy bylo možné si vyzkoušet soutěžní písničky.
Holky byly prima, bylo vidět, jak si zpívání užívají a i když
letos jsme odjeli bez medailového umístění (porota se
rozhodla určit pouze vítěze a další místa neudělila), tak
prosluněná hudební sobota zakončená koncertem
Pavlíny Jíšové a Bababandu určitě stála za to.
Chtěla bych i touto cestou za všechny účastníky
poděkovat Pilana SB a.s. a ALFA Blades a.s. za finanční
i materiální podporu tohoto ročníku soutěže. Děkujeme.
Poděkování za reprezentaci Didi, Pinďa, Kiki, Niki,
Nika, Áďa, Anežka i Čeňa. Poděkování rodičům, kteří opět
vypomohli s dopravou. A veliký dík také Zuzce, Deiwovi,
Ádi, Stoupě, Grizzlimu a Tomíkovi, kteří se podíleli na
samotné přípravě, organizaci soutěže i následném úklidu
prostor. Všichni jste super!
Lenka Sakařová

V polovině září náš hasičský sbor uspořádal Noční
soutěž v požárním sportu spojenou se soutěží v PS8 na
hřišti TJ Pilana. Této soutěže se zúčastnila soutěžní
družstva z okolních sborů.
30. října zorganizujeme pro děti a rodiče lampionový
průvod obcí poté v prostorách sokolovny doprovodný
program s hrami a soutěžemi. Ke konci roku plánujeme
tradiční Mikulášskou nadílku v obci.
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Za zmínku a pochvalu jistě stojí i reprezentace našich
nejmladších hasičů na soutěžích.
Dne 14. 8. se zúčastnili štafety 4x60, štafety požárních
dvojic a soutěže v požárním útoku ve Zdislavicích, kde
obsadili krásné 5. místo. S tímto umístěním však nebyli
příliš spokojení, a tak začali naplno trénovat a v dalších
soutěžích jen zářili. 28. 8. se soutěže v Roštíně účastnila
dvě družstva mladších žáků. I přes neúspěšný pokus
jednoho z týmů, můžeme gratulovat. Druhé družstvo
získalo medailové umístění, a to druhé místo. Krásných
výsledků dosáhli mladší žáci na noční soutěži dne 3. 9.
v Roštění, odkud si odvezli umístění na třetím a čtvrtém
místě z celkových 7 týmů.
Štefan Valigurský, starosta sboru

V neděli 22. 8. 2021 se v Medlově slavily hody. Jako
vždy započaly již v sobotu večer hodovou zábavou
v areálu TJ Medlov. K tanci i poslechu hrála rocková
skupina Akredys. V neděli v 9 hodin ráno se uskutečnila
tradiční slavnostní mše svatá u zdejší kaple. Po té jsme se
slavnostním průvodem přesunuly do areálu TJ Medlov,
kde se pokračovalo tradičním koncertem dechové kapely
Zdounečanka. Pro děti byl připraven skákací hrad a jeden
stánek se suvenýry, čímž se posílila pouťová atmosféra.
Počasí nám po oba dny přálo a doufáme, že všem
hostům se víkendové akce líbily. Touto formou bychom
rádi poděkovali sponzoru Obecnímu úřadu Zborovice.
Poděkování patří i SDH Zborovice a SDH Kostelany za
zapůjčení stolů, lavic, altánů a parketů.

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Letos byla letní sezóna úspěšnější nežli loni. Konaly se
soutěže v hasičském sportu, kterých se naše družstva
účastnila - například v Nětčicích, Soběsukách,
Zborovicích, Zdislavicích, Morkovicích, Želeči, Litenčicích,
Topolanech.

Většinou nás reprezentovaly 2 týmy mužů a 1 tým
žen. Družstvu žen se podařilo vyhrát na soutěži ve
Zborovicích. Několik soutěží je letos ještě před námi.

Bohužel dne 15. září došlo k tragické události
v nedaleké vesnici, kdy došlo k poškození trubky
s plynem a následné explozi. Při tomto výbuchu zahynuli
2 hasiči místní JSDH. V neděli 19. září v poledne jsme se
připojili k celorepublikovému uctění jejich památky. Před
hasičskou zbrojnici jsme vyjeli autem, zapnuli majáky
a v zásahovém obleku jsme drželi minutu ticha.
Co nás čeká je otázkou, ale věříme v příznivější dobu,
jež panovala loni. Plánujeme tradiční lampionový průvod
na první listopadový pátek (5. 11. 2021). Na konci
listopadu (26. 11. 2021) by se měla konat výroční schůze
našeho sboru a v prosinci by se měl uskutečnit
Mikulášský průvod (3. 12. 2021). Přesnější informace
o akcích Vám budeme sdělovat formou plakátů
a rozhlasem - dle aktuální epidemiologické situace...
Všem spoluobčanům přejeme krásné podzimní dny.
Pavel Machourek, starosta sboru

Z činnosti KČT, odboru Zborovice
Členové KČT se věnují i brigádnické činnosti během
roku. Na trasách, které absolvují, sbírají odpadky a čistí
les od nepořádku. Koncem měsíce června se pustili do
zvelebení studánky „Hejtmanky“ po dohodě se starostou
obce. Posekali trávu, studánku vyčistili, natřeli dřevěný
plot kolem ní a opravili nástěnku s pověstí o studánce
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„Hejtmance“. Průběžně další měsíce chodili kolem
studánky sekat trávu a upravovat celé okolí.

A kam jsme vyrazili? V měsíci červnu jsme uskutečnili
jednodenní autobusový zájezd na Kohútku a Portáš. Větší
část účastníků vyrazila na trasu ze slovenské strany
z Kasárne přes Velký Javorník, rozhlednu Stratenec, Malý
Javorník a Stolečný vrch na Portáš a Kohútku.
Další turisté se pohybovali v okolí Kohútky a Portáše.
Celý den bylo nádherné slunečné počasí, zájezd se nám
vydařil.
Začátkem července jsme se vypravili do Bílých Karpat.
Ze Sehradic jsme šli po NS Luhačovským Zálesím přes
Petrůvku, Ještí do Luhačovic. Za krásného slunečního
počasí jsme ušli 14 km. U přehrady jsme navštívili stánky
„Slavnosti piva“, zavítali jsme do pavilonu „Vincentka“ na
léčivou vodu a prošli kolonádu.
Přes prázdniny jsme se věnovali individuální a rodinné
turistice.
Ludmila Burešová

X. Memoriál Jiřího Bodejčka
Ve dnech 11. a 12. září 2021 pořádal Okresní
myslivecký spolek Kroměříž a Myslivecký spolek
Zborovice – Medlov jubilejní X. Memoriál Jiřího Bodejčka
– lesní a barvářské zkoušky jezevčíků a teriérů, který se
konal za účasti hejtmana Zlínského kraje, pana Ing.
Radima Holiše.

Tento memoriál je již tradiční kynologickou akcí
konanou ve Zborovicích, na počest našeho člena,
kamaráda a velkého kynologa, pana Jiřího Bodejčka,
který se významnou měrou zasloužil o rozvoj kynologie
jak u nás ve Zborovicích, tak i v celém okrese Kroměříž,
potažmo Zlínském kraji. Akce je pořádána na vysoké
úrovni, a je uznávána i několika kynologickými kluby,
které jí pro nejlepší účastníky umožňují udělení titulů
CACT a res. CACT. Zájem o tyto zkoušky mají účastníci
z celé naší republiky, přičemž memoriál je během
několika málo dní plně obsazen a další zájemci musejí být
z kapacitních důvodů odmítáni.
Tento memoriál je složen ze dvou zkoušek, Lesních
a Barvářských, přičemž v sobotu probíhají Lesní zkoušky
a v neděli Barvářské zkoušky. Psi, kteří úspěšně absolvují
obě dvě zkoušky, jsou pak vyhodnoceni v celkovém
pořadí pro Memoriál Jiřího Bodejčka.
Letošnímu ročníku přálo výborné počasí, jednotlivé
disciplíny byly perfektně nachystány a zázemí pro
jednotlivé účastníky, rozhodčí a širokou veřejnost, bylo
rovněž špičkově připraveno.
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Na zdárný průběh těchto zkoušek pak dohlížel sbor
rozhodčích, pod vedením vrchního rozhodčího pana
Vratislava Dvořáka.
První den se zkoušek zúčastnilo 17 psů (15 jezevčíků,
a 2 teriéři). Jeden pes neobstál a zkoušky nedokončil.
Druhý den se zkoušek účastnilo rovněž 17 psů (15
jezevčíků, a 2 teriéři. Všichni psi tentokrát obstáli.
Do výsledků memoriálu se pak počítalo 16 psů, kteří
jej úspěšně absolvovali. Na prvním místě se umístil
jezevčík Eby Ayra z Kamenného dílu, s vůdkyní Alenou
Vranovou a získal titul CACT.
Pro všechny účastníky byly po oba dva dny připraveny
hodnotné ceny a poháry. Sobotní dílčí vyhlášení výsledků
a předávání diplomů a pohárů proběhlo za účasti
hejtmana Zlínského kraje, pana Ing. Radima Holiše, který
nás osobně navštívil a v našem úsilí podpořil.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům
a sponzorům za jejich úsilí, podporu a zviditelnění
myslivecké kynologie, našeho mysliveckého spolku
a obou našich obcí.
Myslivecké kynologii ZDAR!
Pavel Boukal, předseda MS Zborovice – Medlov

Poděkování
Myslivecký spolek Zborovice – Medlov tímto děkuje
všem svým sponzorům a příznivcům, za podporu
X. ročníku Memoriálu Jiřího Bodejčka – lesní a barvářské

zkoušky jezevčíků a teriérů, konaný ve dnech 11. - 12.
září 2021 ve Zborovicích, na chatě U Zajíčka, za účasti
hejtmana Zlínského kraje, pana Ing. Radima Holiše.

TJ Pilana Zborovice
Od července se konečně rozjely amatérské sporty,
včetně fotbalu. K našemu A mužstvu byl angažován nový
trenér, místní rodák a bývalý hráč, Radomír Barnet.
S jeho příchodem očekáváme, že mužstvo posune, co se
týče kvality a předváděné hry zase o něco výše. Mužstvo
bylo postupně posíleno o 4 kvalitní hráče – Macák,
Jičínský, Podaný, Liashuk. Naše mužstva mužů odehrála
několik přátelských utkání, na která navázala první kola
pohárů. Naše A mužstvo v rámci poháru Zlínského kraje
vyřadilo postupně mužstva I.A třídy Kunovice
a Osvětimany a až ve třetím kole vypadlo po výborném
výkonu s A mužstvem Morkovic, které hraje krajský
přebor, po výsledku 3:4. Naše B mužstvo v prvním kole
Okresního fotbalového svazu podlehlo Lutopecnám 2:3.
8. srpna se rozběhla mistrovská utkání, zatím je
odehráno 5 kol. Naše A mužstvo, po postupu do I.B třídy
Zlínského kraje, si vede skvěle a vede tabulku! B mužstvo
v rámci III. třídy okresní soutěže je zatím na 8. místě.
Takže panuje spokojenost. Snahou TJ je, aby fanoušci
chodili na zápasy a fandili. Na domácích zápasech
A mužstva jsou i nadále slosovatelné zpravodaje k utkání
a pokaždé vždy tři šťastní vylosovaní vyhrají ceny od
našich partnerů. Novinkou je možnost autobusových
zájezdů na venkovní utkání A mužstva. Prvním letošním
výjezdem našich fanoušků byl zápas o první místo ve
Starém Městě. Tímto bychom chtěli umožnit fanouškům
fandit v hojném počtu i na venkovních zápasech.
Mimo pořádání všech utkání, jak mládeže, tak mužů,
uspořádala TJ v pátek 27. 8. hodovou diskotéku. Dále
koncem prázdnin jsme uspořádali nohejbalový turnaj na
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hřišti u sokolovny. Turnaje se zúčastnila družstva dvojic
a trojic. Všem děkujeme za účast a pohodovou
atmosféru.

A nyní bychom rádi pozvali občany na zábavu
s názvem „Rockový ples“, který se uskuteční 20.
listopadu. Na něm se budou vyhlašovat nejlepší hráči
všech kategorií a do pomyslné síně slávy uveden první
člen. Budou slosovány všechny zpravodaje, které
fanoušci zakoupili na zápasech o hlavní atraktivní cenu.
Takže nezapomeňte si programy schovávat a vzít sebou
na ples. Na plese zahrají čtyři skupiny, dvě regionální
MOTUS a VITRIOL, z Mostu skupina CUMBAL, která pro
nás složila i hymnu TJ a poslední je pražská skupina
KOBRA party band universal. Srdečně všechny zveme.
Závěrem je potřeba poděkovat všem našim
sponzorům – partnerům, kterých postupně přibývá a za,
které jsme vděčni. Také obecnímu úřadu ve Zborovicích.
Bez jejich finanční pomoci by nebylo možné areál TJ
modernizovat a hlavně hrát fotbal na krajské úrovni!
A všem, kteří se podílejí na chodu TJ.

Kolektiv TJ PILANA ZBOROVICE

Fotbalová mládež
V měsíci červnu jsme rozjeli naplno tréninky a začala
nám naplno letní příprava. Po předčasném ukončení
soutěžního ročníku 2020/2021 se komise mládeže
s podporou OFS Kroměříž rozhodly, že uspořádají turnaje

a společně najdou přeborníky okresu ve všech věkových
kategoriích. Cílem celého „přeborníka“ bylo dopřát
dětem opět pocit ze hry a vítězství, které jim tolik přes
vynucenou pauzu chyběly. Celý turnaj byl rozdělen podle
pěti věkových kategorií – starší žáci, mladší žáci, starší
přípravka, mladší přípravka a školička.
Výsledky o přeborníka okresu Kroměříž:
Starší žáci 5. místo
Mladší žáci 1. místo
Starší přípravka 1. místo
Mladší přípravka 2. místo
Školička 1. místo
Červenec byl hlavně o přípravě na měsíc srpen, kdy
začínala sezóna 2021/2022.
Novou sezónu opět zahájil turnaj OFS. Všechny naše
týmy, které se turnaje zúčastnily, obsadily ve svých
kategoriích 1. místo a skvěle se naladily na vítěznou vlnu,
kterou si přenesly i do nové sezóny. Díky tomu patří po
3. kole starším i mladším žákům průběžně 1. místo a oba
týmy přípravek ještě nepoznaly hořkost porážky.
V sobotu 11. září se naše starší přípravka zúčastnila
velmi kvalitního turnaje ve Lhotě nad Bečvou. V silné
konkurenci (Sigma Olomouc, Baník Ostrava, Slavia
Kroměříž, Slovácko a Zlín) se naši borci umístili na
krásném osmém místě ze 16 týmů... Děkujeme hráčům
za jejich reprezentaci a rodičům za trpělivost a podporu.
Jiří Kocourek

Příběh z hradu Buchlova – záhadný kámen
V letním odpoledni stojím u vchodu do Berchtoldovy
rezidence, mohli bychom říct na čtvrtém nádvoří hradu
Buchlova. Nad hlavou mi šustí listí v koruně staleté lípy,
která nese jméno po dávném příběhu – lípa neviny.
O popularitu se zasloužilo mnoho autorů píšících
o hradu Buchlovu jako Beneš Bedřich Buchlovan, Alois
Jašek a další. Přesto, že má pověst dvě varianty, odráží
v sobě napjaté vztahy mezi rivaly Jindřichem Prakšickým
ze Zástřizel, toho času pánem na Buchlově a opatem
Jakubem Bilským z Bělé. Na jejich nepřátelství dopláceli
nejvíce poddaní. Ale vraťme se k našemu příběhu, který
mi vyprávěl kamarád, velký znalec Buchlova, a proto není
důvod mu nevěřit. Je zde ještě jedno ale, kdy byla
založena stavba hradu? Možná že už v období Velké
Moravy v myšlence Dobeše Buchlovského. Toto se váže
k r. 1044, jak je uvedeno v historii Tomáše Pešiny
z Čechorodu – Mars Moravius. Tento vladyka měl s Bélou
Konickým, Slavomírem Petrodvorským a „moravským
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tygrem“, tak se říkalo Bohuslavu Hulínskému, vítězit nad
neustávajícími nájezdy uherských hord.
R. 1202 je také uváděno jméno Smila Buchlovského.
V r. 1241 se píše o Vnislavu Buchlovském, kterého
považují za hrdinu při ochraně sv. Hostýna proti Tatarům.
Léta 1270 a 1278 jsou zde bratři vladykové Ondřej
a Jarohněv, kteří mají buchlovické vesnické podíly. Tak
a máme dobu, z které se dá odvodit začátek přestavby
tvrze na hrad někdy mezi 11. a 13. stoletím.
Nebo je zde ještě jedna možnost – pokud bychom
uvěřili pověsti z dob bájných majitelů hradu, která
vypráví o zradě spáchané na templářích kastelánem
Protivou z Buchlova, jenž nastoupil na toto místo r. 1300.
Hrad v této době byl téměř ruinou. Protiva si půjčil
peníze na opravu od templářů. O půjčku požádal
komtura řádu. Během pár let se hrad zaskvěl v celé své
kráse. Aby se Protiva zbavil svých věřitelů, uspořádal pro
ně hostinu a následně Protivova družina všechny
templáře pobila. Protivu ale tížily výčitky svědomí, a tak
po nějakém čase spáchal sebevraždu mečem.
Takže v této době se začalo s hloubením základů pro
mohutné zdivo hradu. Věřilo se, pokud bude do základů
zaživa zazděno zvíře nebo novorozeně, stavba bude
pevnější a přetrvá věky. Tak se stalo i v tomto případě.
Místo označuje u paty základu nevelký kámen
s podivnými znaky a nápisem, někde v místě naproti
vstupu do Berchtoldovy rezidence. Podotýkám, že
nádvoří je pro veřejnost nepřístupné. Podle vyprávění
byla zde zazděna zaživa dcerka neznámé rodičky. Jméno
se už asi dohledat nepodaří.
Něco pravdy na tomto příběhu asi bude, neboť hrad
Buchlov stojí na skále už po staletí a stát určitě ještě
bude.
Že tomu tak bývalo, jsem se přesvědčil při návštěvě
Vrbasova muzea ve Ždánicích. Zde je k vidění zachovalá
kostra chrta, která byla nalezena ve zdivu zámku při jeho
rekonstrukci r. 1926. No, když ji tam nevrátili, snad jim
zámek nespadne.
Sepsal Miroslav Regent

tréninků taekwonda v menší skupince pustili znovu.
Každý, kdo by měl zájem se na taekwondo podívat či si to
vyzkoušet, může přijít na trénink. Tréninky probíhají
každé pondělí od 15.30 do 16.30 v nově vybudované
malé tělocvičně (todžangu) ve sborovém domě Církve
československé husitské, v Sokolské ulici 235.

A co taekwondo vlastně je? Velmistr Hwang Ho-yong,
otec českého taekwonda říká: „Taekwondo je bojové
umění Koreje, které tě neučí pouze se bránit a útočit, ale
nachází v tvém těle i v tvé duši skryté rezervy, odhaluje je
a pomáhá ti zbavit se psychických i fyzických neduhů
moderní civilizace.
Je to umění boje, které se učíš proto, abys mohl
z pozice síly vystupovat na obhajobu spravedlnosti,
morálky a práva, na podporu slabých a utlačovaných,
když již selžou všechny ostatní prostředky obrany.
Tvé ruce a nohy jsou nejen součástí tvého těla, ale
i tvé duše. Nikdy nesmíš zneužít umění svých rukou
a nohou proti své duši, proti jakémukoliv vyznání
a odlišným názorům. Trénuj taekwondo proto, abys
nalezl harmonii těla a duše, abys vždy jednal ve smyslu
životní filozofie taekwondo a svým jednáním nikdy nevrhl
ani náznak stínu na jméno vznešeného posla míru
a spravedlnosti, na korejské bojové umění taekwondo.“
Více
informací
najdete
na:
www.tkdzlinsko.webnode.cz
Lubomír Pliska

Taekwondo ve Zborovicích
V září roku 2020 si mohly děti ve Zborovicích poprvé
vyzkoušet trénink korejského bojového umění
taekwondo. Bohužel nepříznivá epidemiologická situace
nám neumožnila v trénincích dále pokračovat, což trvalo
až do června roku 2021, kdy jsme si mohli konečně
zatrénovat alespoň venku. Od září jsme se pak do

Mateřské centrum ve Zborovicích
Maminky na mateřské dovolené ze Zborovic a okolí
mají možnost scházet se s ostatními maminkami a jejich
dětmi v nově vybudované víceúčelové herně. Ta se
nachází v 1. patře sborového domu Církve
československé husitské ve Zborovicích na adrese
Sokolská 235. Kočárky je možno nechat v chodbě
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v přízemí. Scházíme se pravidelně každé pondělí od 9.30
do 11.30 hod.

Maminky mají možnost popovídat si s ostatními, děti
si rády pohrají s neokoukanými hračkami a naučí se
přirozeně začlenit do kolektivu vrstevníků a socializovat
se. Podle aktuálního počtu a složení je možné s dětmi
hrát kolektivní hry, cvičit, nebo si můžeme zahrát
i maňáskové divadlo. Přijďte se podívat!
Lubomír Pliska

Epidemie cholery ve Zborovicích
Letos v srpnu uplynulo 155 let od cholerové epidemie,
která zasáhla nejen naši obec, ale prakticky celou
Moravu včetně Čech. V roce 1866 probíhá tzv. PruskoRakouská válka, někdy nazývaná válka Němců s Němci.
Naše národy se jí zúčastňují v rámci rakousko-uherské
monarchie. Tato válka vrcholí památnou bitvou u Hradce
Králové, tehdejší Königgratz, porážkou našich, tedy
rakousko-uherských vojsk. Dne 3. 7. 1866 došlo ke střetu
436 000 vojáků, při kterém padlo na straně Rakouska
6 000 mužů, bylo zraněno 8 500 a zajato 22 000 mužů.
Na straně vítězného Pruska padlo 2 000 a bylo zraněno
7000 mužů. Co do počtu zúčastněných, jde o největší
válečné střetnutí na našem území.
Potom už se valí pruská vojska přes Moravu směrem
na Vídeň. U Tovačova dochází ještě k menší bitvě, která
byla vybojována v neděli 15. 7. 1866 v bezprostřední
blízkosti městečka. Průběh bitvy lze shrnout tak, že zde
bojoval rakouský pěší pluk č. 71 s pruským plukem č. 44.
Rakouské ztráty činily 265 mrtvých, 181 pohřešovaných,
299 zajatých raněných a 510 zajatých nezraněných.
Pruské ztráty činí 306 mužů bez dalšího komentáře.
Prušáci zaplavují Moravu včetně Zborovic. V obcích
nastává hrozný zmatek. Mnozí prchali do lesů i s dětmi.
Také mladí kluci utíkali, říkalo se, že Prajzi chytají a do

vojska zařazují mladé lidi. To ovšem nebyla pravda.
Prajzi, jak jim naši hanáčtí předkové říkali, se chovali
vesměs slušně. Vydán byl pouze přísný rozkaz, aby
odevzdány byly dobrovolně všechny střelné zbraně.
Mnohé však nebyly odevzdány, ale ukryty - třeba do
komína. Tam visely až do uzavření míru. Vojsko žádalo
hlavně ubytování, jídlo pro sebe, seno pro koně a koňské
povozy. Prušáci brzy zdomácněli. Zprvu byli nedůvěřiví,
hospodyně musela z každého pokrmu a nápoje napřed
okusit. Jedli hodně a všechno v tuze divokých
kombinacích. Bajonetem sekali homole cukru, který
namáčeli v putýnce kořalky a cucali sladký jed. Někteří
k tomu přikusovali loupané syrové okurky, nebo hltavě
pojídali kusy špeku. Jaký div že na ně přišla cholera, říkali
lidé. Ale cholerou mřelo i civilní obyvatelstvo.
Pamětníci vypravovali, jak rychlý byl průběh nemoci.
Seděl Prajz ve dveřích, pokuřoval z baňaté porcelánky.
Ještě něco žertem pokřikoval za kolemjdoucí dívčinou,
náhle se svinul v klubko, tiskl si břicho, řičel bolestí a válel
se v křečích po zemi. Šlo to z něj zpředu i zezadu, zčernal
a bylo po něm. V naší obci epidemie propuká dne 3. 8.
1866 a trvá pouhý měsíc, i tak umírá 63 lidí. Uvážíme-li že
v té době měli Zborovice asi 700 občanů, pak šlo o 10%
obyvatel. Tehdejší zborovický farář s krásným jménem
Tomáš Láska, který celou epidemii zažil a přežil, působil
zde až do roku 1875, měl asi plné ruce práce. Zemřelí na
choleru nebyli pohřbíváni na hřbitově, ale na Podlavčí, na
malé loučce po pravé straně za křížkem. Zde se již
pochovávalo za první cholerové rány v roce 1831.
První oběť cholery u nás umírá dne 3. 8. 1866. Jde
o pruského vojáka jménem Jakub Láškovský, kanonýr
pruské artilerie, regiment č. 1. věk 26 let toho času
ubytován v čp. 35. Pocházel z města Gdaňsk v dnešním
Polsku.
Dne 13. 8. umírá jeho kolega Johan Bartsch, vojín od
trénu, královský pruský regiment č. 1 ve věku 24 let je
ubytován na čp. 35 a rovněž pochází z Gdaňsku.
Vyznáním je babtista.
První zemřelý z řad zborovických občanů umírá dne
13. 8. Franc Harasek, (36 let, čp. 96).
Dne 14. 8. umírá Franz Kuba (42 let, čp. 35).
17. 8. umírá 6 lidí a to:
Bartholomeus Jura (39 let, čp. 33)
Veronika Šamanek (30 let, čp. 33)
Marianna Mikulášek (19 let, čp. 31)
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Ignatz Harasek (2 roky, čp. 96)
Petronilla Škopec (23 let, čp. 33)
Mariana Hisek (30 let, čp. 36)

Vincenz Kupta (27 let, čp. 30)
Francisca Adamik (70 let, čp. 40)
Mathias Mikulašek (28 let, čp. 3)

Dne 20. 8 zemřelo 5 lidí:
Josef Jeřábek (16 let, čp. 22)
Anton Skoupilík (30 let, čp 73)
Anna Matouščik (43 let, čp. 96)
Franz Navratil (7 let, čp. 16)
Josef Kucian (7 let, čp. 86)

Dne 29. 8 dva lidé:
Josefa Adamik (60 let, čp. 83)
Marianna Kucian (13 let, čp. 86)
30. 8 dva lidé:
Andreas Dostal (43 let, čp. 61)
Josefa Nepraš (17 let, čp. 82)

Dne 21. 8 zemřelo 5 lidí:
Josef Smutny (42 let)
Franc Navratil (40 let)
Elizabeth Sloučik (66 let, čp. 66)
Vulgo Kopeček (60 let, čp. 21)
Brigitta Kočař (70 let, čp. 70)

31. 8 šest osob:
Jacob Hunsler (37 let, čp. 92)
Franz Kucian (42 let, čp. 37)
Agnes Štepančik (14 let, čp. 16)
Josef Skoupilík (71 let, čp. 14)
Štefan Navrátil (6 let, čp. 62)
Josef Kollman (2 roky, čp. 90)

23. 8. umírá Barbara Harasek (čp. 13)
Nejhorší je 24. 8. Tento den odešlo 14 občanů:
Franz Skoupilík (91 let, čp. 66)
Ferdinand Šamanek (3 roky, čp. 33)
Franz Šamanek (12 let, čp. 33)
Agnes Pátek (38 let, čp. 89)
Thomas Pališek (59 let, čp. 94)
Karl Jeřábek (69 let, čp. 22)
Katharina Jeřábek (13 let, čp. 22)
Johan kopeček (1 rok, čp. 26)
Anton Trefil (71 let, čp. 27)
Viktoria Dunaja (30 let, čp. 21)
Francisca Pečet (13 let, čp. 10)
Franz Nepraš (40 let, čp. 82)
Marianna Přecechtěl (73 let, čp. 62)
Eleonora Adamik (29 let, čp. 20)
26. 8. Josefa Skoupilík (34 let, čp. 66)

3. 9. Marianna Štepanek (33 let, čp. 16)
4. 9 dva lidé:
Marianna Navratil (11 let, čp. 62)
Francisca Cherin (23 let, čp. 60)
7. 9 Franz Patek (13 let, čp. 89)
12. 9 Apolonia Kucian (43 let, čp. 44)
14. 9 umírají tři poslední oběti epidemie:
Marianna Kucian (19 let, čp. 30)
Julius Soušek (21 let, čp. 34)
Johan Štepan (22 let, čp. 17)
Jak rychle nemoc přišla, tak i odešla. Zůstává jen
osamělý křížek u bývalé bašty na Podlavčí a dávno
zapomenutý příběh o útrapách našich předků.

27. 8 tři lidé:
Augustin Kopeček (30 let, čp 71)
Francisca Navratil (14 let, čp 10)
Josef Hasala (6 let, čp 83)
Dne 28. 8 šest lidí:
Anastasina Mozga (72 let, čp. 26)
Františka Havranek (46 let, čp. 61)
Marianna Skoupilík (13 let, čp. 73)
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Společenská kronika
V období od září do prosince 2021 oslaví významné životní
jubileum tito spoluobčané:

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

Říjen
Sedláková Františka – 90 let
Stáhl František
Boháček František
Foltýnová Libuše
Tomeček Josef
Prachař Svatoslav
Štenclová Drahomíra
Bartoš Jaroslav

Listopad
Jelínek Miroslav – 94 let
Bajerová Ludmila
Jedličková Ludmila
Horák Josef
Vybíralová Zdenka
Valenta Bohumil
Kulíšková Ludmila
Žalčíková Marie

Prosinec
Vácha Zdeněk – 92 let
Divílková Miloslava – 91 let
Boukal Karel – 90 let
Zehnula Otakar
Černošková Zdenka
Surynek František
Dostálová Jarmila
Králová Jana

Zpracoval Václav Remeš

Zde uvedení jubilanti jsou seřazeni od nejstarších, uvedení
oslaví 70, 75 nebo 80 a více let.
Členové Sociální komise navštěvují jubilanty po předchozí
domluvě s oslavencem od 75 let.
Jubilanti jsou uvedeni, pokud nevyslovili nesouhlas.
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Kalendář akcí
Říjen
So 16. 10. KČT – Hostýnské vrchy
Čt 28. 10. KČT – Brdo
So 30. 10. SDH Zborovice – Lampionový průvod

Listopad
Pá 5. 11. SDH Medlov – Světluškový průvod
So 13. 11. KK – Princové jsou na draka
St 17. 11. KČT – Křéby
So 20. 11. TJ Pilana – Rockový ples
So 27. 11. KK - Rozsvícení vánočního stromku

Prosinec
Pá 3. 12. SDH Medlov – Mikulášská nadílka
So 11. 12. KČT – Dolnomoravský úval
So 18. 12. KK – Vánoční koncert
Čt 30. 12. KČT – Brdo
Změna termínů vyhrazena
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Upozornění občanům
Žádáme občany obou našich obcí, aby do WC
nevhazovali vlhčené ubrousky a přířezy z netkané textilie.
V kanalizaci se tyto nerozpustí a způsobují vážné
problémy na technologii ČOV – dochází k poruchám
kalových čerpadel. Výměna čerpadla probíhá v hloubce
5 m, je fyzicky velmi náročná a opravy čerpadel jsou
finančně nákladné. Děkujeme za pochopení.

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