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Úvodník starosty
Vážení čtenáři našeho zpravodaje, stejně jako
v minulém čísle Vás vítám při čtení tohoto nového
vydání. V krátkém úvodníku Vás chci informovat
o událostech, které Vám možná v tom všem aktuálním
dění utekly. Jedná se o několik podstatných změn ze
strany obce, a to jak nová obecně závazná vyhláška
o odpadech, kterou se mění výše poplatku ze stávajících
550,- Kč na 650,- Kč (z maxima 1200,-), přičemž toto by
mělo alespoň trochu snížit výši ztráty, kterou naše obec
díky nízkým poplatkům každoročně generuje. Pro Vaši
informaci, za rok 2020 bylo na poplatcích vybráno 605
tisíc Kč. Náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu
byly 1,21. mil. Kč, ztráta za rok 2020 byla tedy 606 tisíc
Kč, které mohly být využity pro investování do rozvoje
obce, například opravou některého z chodníku, opravou
kanalizace nebo využity pro zlepšení podmínek ve školce
nebo ve škole… Podařilo se nám koupit nemovitost čp.
183 v ulici Wolkerova. Tato nemovitost by měla být
zdemolována a následně na pozemku vybudováno
parkovací stání pro obyvatele dané ulice. Pro obyvatele
Nerudovy ulice bude v příštím roce vybudováno dalších
přibližně 6 parkovacích míst, a to v návaznosti na
neustále se zvyšující počty vozidel v jednotlivých
domácnostech. Při prvním větším sněžení v letošním
roce, byli pracovníci obce vysláni na provedení zimní
údržby komunikací, která ovšem nemohla být provedena
v některých částech naší obce tak, jak by bylo potřeba,
a to z důvodů odstavených vozidel bránících provedení
řádné údržby. Po osobní kontrole ve večerních hodinách
bylo zjištěno jen ve Zborovicích přes 70 vozidel, která
byla odstavena způsobem bránícím provedení řádné
údržby. Tímto důrazně apeluji a žádám občany, aby si svá
vozidla parkovali na svých pozemcích, případně na

parkovištích, která jsou určena pro parkování vozidel
a brali ohled na své sousedy, kteří často nemohou kvůli
bezohlednosti řidičů užívat veřejné prostory svobodně.
Stejně jak tomu bylo na posledním, XXVII. veřejném
zasedání, i když nerad, Vám musím sdělit, že na kulturní
akci – divadle, uspořádaném kulturní komisí při obecním
úřadě byla návštěvnost více než mizivá. Z celkového
počtu 1453 občanů bylo 15 platících návštěvníků, kteří se
kulturní akce zúčastnili… Rozsvícení vánočního stromu
proběhlo bez doprovodného programu s odkazem na
platná opatření vydaná vládou. V posledním 52. vydání
zpravodaje jsem Vám představil plán investic do konce
roku 2021. Již nyní je jasné, že se tato investice z důvodů
odvolání proti rozhodnutí o povolení místa pro
přecházení u masny podané paní Miluší Drobilovou
a panem Romanem Gotfridem letos neuskuteční.
Předpokládám, že v příštím roce bude tato investice
o poznání dražší, ale uvidíme, snad se s vývojem cen
pletu. Do konce letošního roku bychom měli mít kladné
rozhodnutí o povolení výstavby polyfunkčního domu,
který by výrazně ulehčil přístup k lékařské péči
a knihovně nejen občanům našich vesnic, ale i ostatním
pacientům, kteří u nás mají poskytovatele lékařské péče.
S touto zprávou Vás chci požádat závěrem, nechejte se
prosím očkovat proti onemocnění covid, chraňte sebe.
S blížícími se svátky klidu, míru a pohody Vám chci
tímto popřát za celé zastupitelstvo obce Zborovice
poklidné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví a štěstí
do nového dvojkového roku 2022.
Vítězslav Hanák

Mateřská Škola
Toulavý autobus
byl název akce v rámci projektu MAP ORP Kroměříž II,
který přijel až do Zborovic, do naší mateřské školy. Cílem
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bylo seznámit ředitele a učitele škol s „Učením venku“
v přírodních zahradách.
Na vlastní oči se účastníci mohli přesvědčit, že příroda
je všude okolo a v ní se dobře učí nám i našim dětem.
Naše cesta k učení venku je čistě přirozená, protože
příroda a pobyt venku děti láká.
Čím jsou děti mladší, tím jsou podmínky pro učení
venku přirozenější a bohatší. Výuka tak probíhala
tentokráte na zahradě školy, jindy v lesíku, parku
i u rybníka, vždy spolu s výtvarnou výchovou, pracovními
činnostmi, čtením…

Při výchovně vzdělávacích aktivitách na téma „Živá
a neživá příroda“, „Co do přírody patří a nepatří“,
„Stromy“, „Vodní tok“, „Netradiční výtvarné materiály“
a polytechnika jsme všem představili prostory pro výuku
venku a také některé ze vzdělávacích programů.
Viděli, že učení venku je názorné, třírozměrné, pestré.
Přináší mnoho nových podnětů nejen pro smysly, ale
i pro myšlení. Spojení se skutečným světem přináší
dětem pocit smysluplnosti, roste u nich uspokojení
z vlastního učení. Kontakt s přírodou zlepšuje dětskou
pozornost a soustředění.
A výsledek? Co se děti naučí skrze zážitky venku, se
v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje.
Celé akci byli přítomni i zástupci obce, pan starosta
Vítězslav Hanák, který závěrem poděkoval všem
zaměstnancům Mateřské školy Zborovice za velmi
dobrou práci a účastníkům „Toulavého autobusu“ popřál
hodně úspěchů v nové pedagogické práci.
Hana Klabalová

Halloweenské odpoledne
Podzim je u nás v mateřské škole jedno
z nejoblíbenějších období, nejen díky krásně zbarveným
stromům a babímu létu, ale hlavně kvůli oslavám
Halloweenu, na který se každý rok těší děti i paní
učitelky. Tomuto svátku jsme věnovali poslední říjnový
týden, kdy se děti dověděly, jaký je jeho pravý význam,

odkud pochází, vyrobili jsme si duchy, vydlabali dýni
a hráli spoustu strašidelných her.
Vyvrcholením našich oslav byla Halloweenská výstava,
na které se pravidelně podílí děti s jejich rodiči. Jako
každý rok i letos si všichni zúčastnění dali záležet a byli
velmi kreativní, díky tomu se nám před mateřskou školou
rázem objevilo nespočet děsivých, zajímavých, ale
i roztomilých strašidýlek z dýní a nejrůznějších přírodnin.
Každý, kdo se na Halloweenské výstavě podílel, byl
odměněn diplomem a sladkou odměnou. Týden
Halloweenských oslav jsme ukončili společným, zábavně
strašidelným odpolednem, kterého se účastnili všichni
zaměstnanci naší školky, děti, jejich rodiče i prarodiče.
Akce byla zahájena lampionovým průvodem plným
čarodějnic, kouzelníků, kostlivců i upírů. Po návratu na
školní zahradu byla pro děti nachystána stanoviště, kde
plnily různé strašidelné úkoly, musely se proplést
pavučinou, aniž by se dotkly pavouka, pokusit se zamést
myš danou cestičkou, projít halloweenským bludištěm
dle plánku a další. Za každý zvládnutý úkol dostaly razítko
na kartičku a po úspěšném splnění všech stanovišť byla
pro každého účastníka nachystána odměna a pamětní
list.

Halloween jsme v letošním školním roce prožili opět
společně a naplno. Spokojenost dětí byla vidět na jejich
rozzářených očích a elánu při plnění úkolů. Tímto
děkujeme všem zúčastněným a už nyní se těšíme na další
společné akce.
Adéla Chytilová, učitelka MŠ

Ve škole
Se zimou přišel zase čas adventu a také konec
kalendářního roku. Snad všichni se ohlížíme a hodnotíme
uplynulý rok. Každý z nás má svoje priority, zážitky
a vzpomínky. Nám ve škole se podařilo během letošního
podzimu pro žáky uskutečnit mnoho akcí i náročných
projektů, za kterými je skryto úsilí a mnoho práce
pedagogů a žáků.
Se začátkem adventu máme všichni spojený tradiční
Den otevřených dveří s Vánočním jarmarkem u nás ve
škole. Vždycky nás potěší, že si ušetříte trošku času
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a přijdete se za námi podívat a popovídat si. Proto je nám
velice líto, že jsme Vás nemohli ve škole přivítat i letos.
Rádi bychom Vám alespoň touto formou přiblížili
některé naše zážitky, a především bychom Vám chtěli
popřát hodně štěstí a zdraví do nového roku. Budeme se
na Vás těšit.
Vladimíra Jáchimová

Ukliďme obec Zborovice
Dne 1. 10. 2021 se žáci naší školy zúčastnili akce
Ukliďme Česko, kdy se zaměřili na obec Zborovice.
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, jež
probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár
místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek. Celou akci organizovali žáci
9. třídy, kteří rozdělili třídám k úklidu jednotlivé části
obce. Uklízelo se na školní zahradě, před školou, ulice
Sokolská, hřiště, park, nádraží, potok a ulice Lesní. Celé
akce účastnilo 80 žáků a nasbírali celkem 300 kg odpadu.
Nejlepším sběračem se stala 8. třída, která nasbírala
celkem 142 kg odpadu. Kuriózním nálezem se pochlubila
5. třída, která našla mikrovlnou troubu. Likvidace odpadu
se ujala obec Zborovice. Od obce jsme dostali pytle,
jednorázové rukavice a před školu nám zastupitelé
vyjednali přistavení traktorové vlečky. Za tuto pomoc jim
patří velký dík. Celá akce se vydařila. Doufáme, že si
všichni vezmou k srdci radu, že odpad v žádném případě
nepatří do přírody, ale na místa přímo určená k ukládání
odpadu. Přírodě musíme pomáhat, a ne si ji ničit.
Kamila Obdržálková

Naše dopravní soutěž
Dne 8. 10. 2021 proběhla na naší škole akce s názvem
OK KOLO. Jedná se o dopravní soutěž, kde se vítězové
rekrutují ze tří disciplín. Jednou z disciplín je zdravověda
– žáci procházejí znalosti ze základů první pomoci. Další
disciplínou jsou standardizované testy z pravidel
silničního provozu. A „královskou“ disciplínou, na kterou
se všechny děti těší, je jízda zručnosti, proto v tento den
většina dětí přijela do školy na kole se správně seřízenou
cyklistickou přilbou na hlavě.

Žáci a žákyně 1. a 2. ročníku na školním dvoře
absolvovali přednášku o správné výbavě kola a při jízdě
zručnosti si kromě kola mohli „osedlat“ i své oblíbené
koloběžky. Potom je ve třídách paní učitelky
zjednodušeně seznámily s pravidly silničního provozu
a děti si některé dopravní značky mohly vymalovat na
připravených pracovních listech.
Žáci 3. až 5. ročníku absolvovali zdravovědu a testy
pravidel silničního provozu společně se svými vyučujícími
ve třídách, v učebně na školním dvoře pak přednášku
s praktickou ukázkou správného vybavení kola
a samozřejmě jízdu zručnosti. Každý chtěl připravenou
trasu projet co nejlépe, ale některé překážky byly pro
mladší děti náročné, a tak nasbíraly více trestných bodů.
Žáci druhého stupně (6. – 8. ročník) již byli podrobeni
přísnému testování ze zdravovědy, pravidel silničního
provozu i jízdy zručnosti, protože ti nejlepší mohou dále
postoupit do okresního kola, které by mělo proběhnout
na jaře.
V rámci koronavirových opatření proběhlo
vyhodnocení jednotlivých ročníků ve třídách, tři nejlepší
z každé třídy obdrželi diplom a sladkou odměnu.
S organizací na školním dvoře pomáhali panu učiteli
vybraní žáci 9. ročníku, za což jim patří poděkování.
Chlapci dokonce zvládli některým dětem i opravit jejich
kola či koloběžky. Celá akce proběhla za slunečného, ale
poměrně chladného počasí a naprosto bez úrazu.
Romana Cherynová

Halloween party
Kdo by rád neslavil svátek strašidel a duchů
Halloween?
Na party jsme se začali s nadšením připravovat již dva
týdny předem. V obou odděleních školní družiny vznikali
pavouci, netopýři, duchové a různá strašidýlka, kterými
jsme později vyzdobili tělocvičnu. Pro vytvoření
atmosféry se děti pustily do dlabání dýní, které nás pak
hlídaly u vchodu do školy.
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V toužebně očekávaný den si děti přinesly kostýmy
a posléze se proměnily v upíry, čarodějnice, duchy,
kostlivce i dýně a rozpoutaly pravou nefalšovanou
Halloween party. Strašidelná výzdoba všechny účastníky
této akce přímo motivovala k plnění úkolů v soutěžích
a hrách. Nechyběl ani odpočinkový koutek, kde si mohl
každý vytvořit dýni z papíru nebo vyluštit halloweenskou
křížovku. Bohaté občerstvení přispělo k dobré náladě,
stejně jako diskotéka. A dětské úsměvy napovídaly, že se
oslava líbila.
Pro velký úspěch podobnou akci v příštím roce určitě
zopakujeme.
Marta Koplová, vychovatelka ŠD

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
V podzimním období se kroužek mladých hasičů
i nadále připravoval v oblasti požárních činností
a dovedností. Vedoucí mládeže připravila pro děti během
října sobotní sportovní odpoledne ve venkovních
prostorách sokolovny. Své dovednosti a znalosti si
zopakovali při malé orientační hře obcí, kde měli na
jednotlivých stanovištích plnit zadané úkoly. Každý
z účastníků byl za svoji šikovnost a znalosti z požární
tematiky obdarován věcnými cenami, sladkostmi
a k zakousnutí byly i výborné palačinky. V zimním období
budou mladí hasiči ve schůzkách pokračovat, a to při
venkovních aktivitách, v prostorách klubovny,
v sokolovně, a pokud situace dovolí, tak i v tělocvičně ZŠ.
30. října 2021 jsme zorganizovali, za podpory obce
Zborovice, pro děti a rodiče „Lampionový průvod obcí“.
Ve venkovních prostorách sokolovny si děti mohly opéct
špekáčky a získat malou tombolu. Průvod byl ukončen
velkým ohňostrojem.

masek s voděním medvěda. Před velikonočními svátky
zorganizujeme velikonoční turnaj ve stolním tenise pro
dospělé v sále sokolovny. Věříme, že nám
epidemiologická situace dovolí všechny zmiňované akce
uskutečnit.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Přestože je covid-19 stále součástí našich životů
a nemůžeme fungovat jako dříve, byla naše podzimní
činnost hojnější. První pátek v listopadu se uskutečnil
tradiční Světluškový průvod, který jsme trochu inovovali.
Sraz byl u hasičské zbrojnice a šlo se po vedlejší cestě do
areálu TJ Medlov, kde se uskutečnil velký ohňostroj. Děti
dostaly balíček s odměnou a mohly si s rodiči opéct
špekáček a dát si teplý čaj. Odvážné děti využily možnosti
projít si připravenou stezku odvahy. Za pomoc děkujeme
rodinám Šigutovým a Nedbalovým. Poděkování patří
rovněž i Obecnímu úřadu Zborovice za finanční podporu.
Poslední pátek v listopadu se měla konat výroční
schůze, kterou jsme museli kvůli zhoršující se situaci
stejně jako všechny okolní sbory zrušit.
První pátek v prosinci (3. 12. 2021) se děti v Medlově
za své hříšky zodpovídaly sv. Mikuláši, který procházel
naší vesnicí i s 2 anděly a několika čerty.
V průběhu letošního roku došlo k doplnění chybějící
výzbroje a výstroje zásahové jednotky – v létě jsme
pořídili přilby a obuv, na konci roku jsme se dovybavili
zásahovými obleky. Děkujeme obecnímu úřadu
a zastupitelstvu za podporu a pořízení této výbavy.
Letos se naši hasiči věnovali také opravám hasičské
zbrojnice – usadila se nová kadibudka, postavila nová
základna, udělaly se nové dveře na půdu, položilo lino ve
vstupní místnosti a natřela střecha. Za tuto práci patří
poděkování všem, kteří přiložili ruku k dílu.
V sobotu 26. 2. 2022 by se měl uskutečnit masopustní
průvod. Během měsíce března chceme provést sběr
starého železa.
Jedná se o poslední zpravodaj v tomto roce, proto
všem přejeme šťastné a pokojné prožití svátků
vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2022.
Pavel Machourek, starosta sboru

DZP Zborovice – Svatba
4. prosince jsme s našimi členy zorganizovali
Mikulášskou nadílku v celé obci.
V příštím roce zorganizujeme 29. ledna 2022 tradiční
XIII. ročník hasičsko-myslivecký ples v sále sokolovny ve
Zborovicích. 26. února uspořádáme Masopustní rej

Důkazem toho, že i takzvaně řečený podzim života se
dá krásně prožít v rovnoprávném vztahu muže a ženy se
stala skutečnost, že 14. 8. 2021 vstoupil do svazku
manželského náš bývalý spoluobčan Josef Škvařil. Sňatek
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s dlouholetou přítelkyní Alenou Zouharovou proběhl na
radnici v Uherském Hradišti. Ve slovácké metropoli spolu
spokojeně žijí již několik let v Chráněném bydlení.
Popřejme jim do manželství jen dobré, ať jsou sobě
vzájemnou oporou dlouhá léta a na Zborovice si vždy
uchovají pěkné vzpomínky.

Zdeňka Černá, vedoucí oddělení v DZP Zborovice

Kráčíme dál a dále…
Turisté se začátkem září vydali na Koryčansko. Trasa
vedla z Koryčan po žluté značce k rozcestníku Nad
Zavadilkou, pak po NS Po Hranici k restauraci Kameňácká
myslivna. Po občerstvení jsme pokračovali po zelené
značce na Zavadilku a po žluté zpět do Koryčan.
V termínu 22. – 25. září jsme uskutečnili čtyřdenní zájezd
do Českého lesa. Ubytováni jsme byli v hotelu Game
v Klenčí pod Čerchovem.

Během těchto dnů jsme absolvovali naplánované
trasy – vyšli jsme na vrchol Čerchov s rozhlednou Kurzova
věž; zastavili se u pomníku J. Š. Baara; navštívili jsme také
jeho muzeum v Klenčí pod Čerchovem; při další trase
jsme došli ke kapličce Dobrá voda u Draženova
a pokračovali na Hrádek k pomníku J. Koziny a další.
Poslední den zájezdu jsme se zastavili v Domažlicích,
prohlédli jsme si Domažlice z věže. Na náměstí jsme
zhlédli slavnostní příjezd sv. Václava se svou družinou na
koních a spoustu krásných historických kočárů

s koňskými spřeženími. Po celou dobu zájezdu jsme měli
slunečné počasí.
V říjnu jsme se vypravili do Hostýnských vrchů, šli
jsme z Hlinska pod Hostýnem přes Chomýž a Brusné na
Rusavu, potom po žluté značce na Grapy a Bukovinu a po
modré značce na sv. Hostýn. Zde byla myslivecká pouť
s velkou účastí myslivců a se zvěřinovými specialitami.
Tradičně jsme se vydali 28. října na Brdo k 17. výročí
rozhledny Brdo a ke Dni vzniku samostatného
československého státu.
V měsíci listopadu jsme putovali z Počenic přes Uhřice
na národní přírodní památku a poutní místo Křéby.
Odtud jsme šli po cyklo do Morkovic.
V prosinci plánujeme výšlap do Dolnomoravského
úvalu. Půjdeme z Veselí nad Moravou na rozhlednu
Radošov až do Lipova. Na závěr roku se zúčastníme
Předsilvestrovského výstupu na Brdo. Trasa povede ze
Zástřizel přes Vlčák na Brdo, zpět k Roštínské kapli a do
Roštína.
V současné době připravujeme kalendář našich
turistických tras a zájezdů na rok 2022.
Ludmila Burešová

Podzim u zahrádkářů
Letošní podzim připravil pro zahrádkáře a ovocnáře ve
Zborovicích a Medlově slušné výsledky sběru zeleniny,
ovoce a květin. Ovoci se dařilo, zejména peckovinám
a jádrovinám. Podzim připravil více suchého počasí se
sluncem, což bylo příznivé zejména pro dozrávání
jádrovin, těch druhů, které přečkaly období dešťů na jaře
a v létě nepadaly z titulu začínající hniloby. Dařilo se
i jahodám a bramborám.
Od začátku podzimu zajišťovali zahrádkáři zpracování
ovoce, zejména jablek – drcení a moštování. Povidla se
nevařila. Poslední podzimní aktivita výboru ZO ČZS bylo
zajištění dovozu ovocných stromků v počtu 18 kusů
a 1 kus sazenice borůvek.
Na konci měsíce listopadu a v prosinci bude
zpracována celková inventura majetku ZO.
V průběhu roku byla zajištěna objednávka výměny
oken, dodavateli zaslána záloha na postupnou realizaci
výměny oken v budově moštárny.
Příjemné prožití svátků vánočních s přáním zdraví
a pohody v roce 2022 přeje zahrádkářům a i občanům
Zborovic a Medlova výbor základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Zborovice a Medlov.
Josef Šmíd
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TJ Pilana Zborovice
Fotbalová mládež
Podzimní část sezóny máme za sebou. Naštěstí
proběhla bez jakýchkoliv epidemiologických omezení.
A mohla být konečně podle našich představ.
V první řadě bych chtěl poděkovat všem rodičům
a ostatním rodinným příslušníkům, kteří podporují naše
děti a věnují spoustu času a úsilí, aby umožnili dětem být
vždy přítomni na tréninku, zápase nebo turnaji. Je to
velmi důležité a bez vás by to opravdu nešlo. Největší dík
ovšem patří našim dětem. Byla radost se dívat na hřiště
plné nadšených dětí. Jejich přístup k tréninku těšil určitě
každého trenéra v dané kategorii. Od toho se pak
odvíjely výkony v soutěžních utkáních. Naše pohledná
hra přinesla i výsledky. Po podzimní části nám patří:
Místo Body Skóre
Starší žáci
2.
23
73:21
Mladší žáci
1.
30
93:7
Starší přípravka
1.
30
199:37
Mladší přípravka
1.
24
134:36
O odměnu za podzimní výkony všech kategorií se
postaralo vedení našich klubů společně s partnery klubu,
když byl 11. 11. vypraven autobus na utkání české
fotbalové reprezentace do Olomouce. Zájezd byl určen
pro všechny hráče a trenéry a byl zcela zdarma. Shodou
okolností vedl v tomto zápase naši reprezentaci jako
hlavní trenér zborovický rodák Jiří Chytrý (jinak asistent
trenéra). Pod jeho vedením jsme byli svědky 7 gólů do
sítě Kuvajtu. Tímto přejeme i Jirkovi spoustu dalších
úspěchů a děkujeme, že si přišel plácnout s našimi
nejmenšími, pro které to byl obrovský zážitek.

Po podzimní části jsme bez přestávky naskočili do
zimní přípravy. Bohužel hned ze začátku nás trošku
zbrzdil zdravotní stav některých z nás. Pokud ovšem
situace dovolí, budeme pokračovat v trénincích. Pro
trénink budeme využívat převážně umělé trávy ve
Zborovicích a Zdounkách a také halu ve Zdounkách nebo
sokolku ve Zborovicích.
Jiří Kocourek, trenér mládeže

Muži
Vážení přátelé, dne 31. 10. 2021 byla ukončena
podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022. Naše
A mužstvo je po vynikajících výkonech na 1. místě
tabulky 1.B třídy skupiny C. Mužstvo z 13 utkání prohrálo
jediné a má 36 bodů, skóre 56:13. Náskok na druhého
v tabulce činí 10 bodů, takže cílem pro jarní část soutěže
je udržení prvního místa a postup do 1.A třídy Zlínského
kraje. Naše B mužstvo je po podzimní části na 5. místě
tabulky III. třídy skupiny B, se ziskem 18 bodů a skóre
49:22. S výkony a výsledky všech mužstev panuje
naprostá spokojenost. Zimní příprava začne 7. 1. 2022.
Novinkou pro fanoušky byly autobusové zájezdy na
venkovní utkání A mužstva. Na každý výjezd byl autobus
plně obsazen a u fanoušků se tato možnost vidět
i venkovní utkání našeho mužstva setkala s velmi kladnou
odezvou. Tyto zájezdy byly financovány střídavě partnery
klubu, obecním úřadem a vlastními prostředky TJ. Tímto
Je potřeba poděkovat partnerům klubu KVARCITSTAV
a ELEDA i obecnímu úřadu, potažmo kulturní komisi za
realizaci.

Další novinkou je družstvo stolního tenisu, které hraje
pod hlavičkou TJ Pilana Zborovice okresní soutěž. Každou
středu od 17 hodin je možnost tréninků pro děti. Tak kdo
se chce zapojit nebo si zkusit tento sport, nebojte se
přihlásit v sokolovně každou středu od 17 hodin.
Kontaktní osoba – pan Jaroslav Hlaváč, tel: 602 577 136.
I po konci podzimní části sezóny sportovci nezahálí.
V listopadu proběhl sběr železného odpadu v obci, bylo
uklizeno a vyčištěno hřiště s umělým povrchem, uklizen
a zazimován areál hřiště a kabiny.
Výbor TJ rozhodl, že plánovaný rockový ples
fotbalistů, který se měl konat 20. 11. 2021, byl z důvodů
zhoršující se epidemiologické situace a slabému zájmu
občanů přeložen na 12. 3. 2022. Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti.
Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu v čele
s panem starostou za podporu. Všem partnerům klubu,
firmám: KVARCITSTAV, ALFA BLADES, PILANA SB, ELEDA,
Stavebniny BAU, EMIT – CZ, Zemní práce na Moravě,
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Hospůdka na hřišti, Soukromý zemědělec Ing. Jaroslav
Olšina, Kadeřnictví GRACE, VAK Kroměříž, DALU, MMS
Company Limited a Aircraft Invest za jejich finanční
podporu bez, které by nebylo možné udržet všechna
mládežnická družstva, tak i družstva mužů, dvě družstva
šachistů a družstvo stolního tenisu. Děkujeme.
Jelikož se blíží Vánoce a Nový rok, tak všem občanům
přeji klidné a pohodové prožití svátků vánočních a do
nového roku hlavně hodně zdraví.
Marek Šprňa, předseda klubu

Slivovica, která nevoní
Výjimečně se stává při špatně založeném kvasu, že
nám do něho vleze plíseň. Bývá viditelná pouhým okem,
ale ti pěstitelé, kteří mají šedý zákal, vidí všechno OK. No,
jak se ta potvora plesnivá tam dostala. Možností je moc.
Tož třeba špatně očištěné ovoce, myši v bečce. Není se
čemu divit. Jednou kamarádi zakládali kvas a koštovali
starou slivovicu. Na druhý den Franta hledal blůzu od
montérek a peněženku. Všechno našel až při nalévání
kvasu do kotle. A tak jak zasejete, tak sklidíte, ale těžko
budete piť s chutí, když to uděláte, jak psáno. Když plíseň
je na vrcholu, tož dá se temu eště pomoct. Než koláč
klesne ke dnu odeberte pořádnou vrstvu a vyhoďte. Ty
dva litry slivovice oželíte. Pokud neprovedete záchranu
kvasu, destilát chytne podivný buket. Někde jde
o takovou pachuť hraničící s pitelností. Vím z vlastní
zkušenosti, že takový destilát ničím nenavoníte. Tož to
můj fotr pálil slivovicu každé rok. Ve dvaasedmdesátém
jsme pálili v Popovicích. Už při prvním pálením otvírali
okna a chodili čuchat ven, jestli nejde smrad
z nedalekého kravína. Ne, tak voněl náš destilát. Po první
štamrpli bylo v hubě cítit zkažená vajca a ty smrdí
pořádně. Druhou štamprlu už si nikdo nedal. Fotrovi stály
všechny tři vlasy na hlavě, házel vinu na mě. A tak doma
bylo 30 litrů jakési tekutiny s příchutí fekálu. Autor
a majitel destilátu nakoupil kila aktivního uhlí, bylinky,
hrozinky, nic nepomohlo a agresivita odéru byla ještě
silnější. Půl litru beru do práce na košt, hlásím tatovi.
Klidně vem dva litry, věděl, že takové gořky se jen tak
nezbaví. Ani horníci v Ostravě to nechtěli. Ve fabrice se
mnou dělal nějaký Franta Harásek, přišel, jestli nemám
prázdnou flašku. Dal jsem mu tu od té voňavé. Čuchal
k hrdlu a říká: „Člóvěče, co v tém bylo?“ Ani za rok vůně
nevyprchala. Takový kvas je lepší vylít a zaorať.
Ještě je tu jedna chuť z máslové plísně. Tož tato plíseň
když proleze celým kvasem, výsledný destilát má chuť

a vůni toho, co leží ráno na silnici u kulturáku po
vinobraní. Podle struktury směsi se dá identifikovať, co
měl kdo k večeři. Máselnou plíseň poznáte podle bílýho
povlaku na povrchu kvasu. Čím více obsahuje kyseliny
máselné, tím destilát chutná míň.
Pokud se vám stane to, o čem píšu, tak kvas ani
nepalte. Škoda peněz a když budete kupovat slivovicu,
tak vždy koštujte přímo z toho, co platíte. Tož na zdraví!
Jak je to se sušenýma trnkama, prý jsou léčivou
pochutinou. Nějaký vědec prohlásil, prý čistí organismus
a zbavují tukových vrstev hyzdících přední část těla. Moja
babička se chtěla na starý kolena zalíbit hajnýmu.
Sušených trnek měla na kachlových kamnech na dva
roky. Vědci doporučovanou dávku 10 dkg na den
přehnala a ta ji pěkně prohnala. V 10 letech jsem
nechápal, proč pořád lítá do latríny na dvoře a nejde do
lesíka za hajným. Hajný Tihelka čekal marně, tož pověřil
tehdejšího adjunkta na praxi Frantu Boháčka, aby vyřídil
Heleně, že čeká u Špalka v chropyňské hospodě.
Jak to tenkrát dopadlo, nevím. Dobrou náladu ji to asi
nezkazilo, neboť sušené trnky uvolňují hormony dobré
nálady – endorfiny. Při dalším výzkumu vědci zjistili, ti,
kdo užívali sušený trnky, měli vyšší hustotu kostní dřeně
a pevnější kostru. Asi to bude pravda. Moja babka
mockrát spadla s fůry sena, a taky ji přejelo auto
a žádnou zlomeninu nikdy neměla. Podobné proháněcí
účinky mají vařené trnky – povidla, tož když chcete jet
s děckama na výlet, radši jim namažte chleba se sádlem.
To ale není všecko. Pokud budete furt pojídat sušené
trnky nebo vařené povidla, prý fungují proti rakovině
střev.
Já už mám na stole vařený koleno. Tož bacha na
sušený a vařený trnky.
Přišel mezi nás covid-19. Při jedné návštěvě stréca se
ptám, jestli se byl testovať na covid. „Neblbni, já se
otestuju sám.“ Jak mně vyprávěl recept, tak píšu.
Odborníci říkali, když máš covid, nemáš čuch. Tož
jsem nalil velikou štamprlu, aby se vůně řádně rozlila do
prostoru a čuchal, krásná vůňa mě, chlapče, ovanula. Tož
asi covid nemám, když to cítím. Za další prý možu ztratit
chuť. Sliny se mně sbíhaly do huby, jak psovi na uherák.
Štamprlu hážu do útrob na jeden hlt. Teplo ba až horko
ve mně zalilo. Krásná chuť na jazyku ovládla moje
chuťový buňky. Pro jistotu dávám ještě jednu. Zdá se, že
chuť určitě mám aji po druhé dávce ba eště větší jak po
té první. Nakonec je to moja slivovica, tož jsem dávky
tuploval až na dno půllitru. Ráno mě pobolívala palica,
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říkává se, že čím ses pokazil večír, tož tím se ráno poprav.
I stalo se a zatím covid nemám. Operátorka domácnosti
měla poznámky o lumpovi, a že nám těch 40 litrů
nevydrží ani do jara. Radím jí, ať se modlí za skončení
covidu, abych nemusel slivovicu dokupovat. Bylo krásný
ráno tož pravda, proč ho nevidět dvakrát. Kdo nemá
slivovicu, ať jde na test radši k doktorovi nebo na
očkování
Jak jsem slyšel, tak bylo psáno.
Sepsal Miroslav Regent

Vašíček Boleslav
Šubčíková Marie
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.

Kalendář akcí
Leden

Společenská kronika

So 29. 1. Hasičsko-Myslivecký ples

Únor

V období od prosince 2021 do března 2022 oslaví
významné životní jubileum tito spoluobčané:

So 12. 2. KK – Dětský karneval
So 26. 2. SDH Zborovice – Rej masek

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

Leden
Foltýn Karel
Surýnková Růžena
Dostálová Marie
Raclavská Alžběta
Surynková Božena
Harásková Pavlína
Sochorová Ludmila
Bartošová Vlasta
Mrhálek Ladislav

Únor
Jelínková Ludmila – 95 let
Matysík Jaroslav
Tesařík Stanislav
Stahlová Božena
Král Radoslav
Novotný Stanislav

Březen
Holubcová Vlastimila – 93 let
Vítková Božena – 92 let
Marejková Mária
Grech Staniclav
Gröplová Josefa

Březen
So 12. 3. TJ Pilana – Rockový ples
So 26. 3. KK – Divadelní představení
Změna termínů vyhrazena

Poděkování
Děkujeme pracovníkům z pracovní skupiny pana Plška
z Obecního úřadu Zborovice za pomoc při přesunu
nábytku v našem bytě dne 29. 10. a 10. 11. 2021.
Za uvedení do provozu děkujeme panu Machovi.
manželé Váchovi
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