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Úvodník starosty
Od vydání zimního čísla Zpravodaje se událo několik
celospolečenských událostí napříč, dalo by se
poznamenat nejen celou republikou, ale i celou Evropou.
S napětím, stejně jako všichni občané, sleduji dění na
Ukrajině a stejně jako ostatní doufám v brzké urovnání
tohoto Evropského konfliktu. Myslím, že jsem daleko od
pravdy, i když s patřičnou nadsázkou poznamenám, že od
vypuknutí bojů na Ukrajině vymizelo onemocnění covid.
Ne, nevymizelo, je tu s námi stejně jako v době vydání
posledního Zpravodaje v prosinci.
Stejně jako koncem roku, i v současné době
netrpělivě očekáváme posun ve věci stavebního povolení
polyfunkčního domu, jež naše obec stále naléhavěji
potřebuje. Naší obci bylo vydáno souhlasné rozhodnutí
se stavbou, ale i přes to, se jeden z účastníků řízení proti
rozhodnutí odvolal. Nyní je na úřednících krajského
úřadu prostudovat přes 70 stran česko-slovenského
odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a posoudit
oprávněnost
podaného
odvolání.
Je
dost
pravděpodobné, že začátkem května nebo června
bychom mohli zahájit stavební práce.
Koncem
února
byly
dokončeny
vjezdy
k nemovitostem na ulici Hlavní, Wolkerově a Sokolské,
které byly prováděny za finanční spoluúčasti zájemců ve
výši 700,- Kč/m2, byla dokončena oprava chodníku v ulici
Nádražní a dlouho očekávaná bezbariérová úprava
vchodu do obecní sokolovny. Začátkem března byly
zahájeny práce na prodloužení chodníku pod Pilanou,
které budou ukončeny do konce měsíce května. Na
přelomu února a března byla výběrovou komisí
sestavenou z členů zastupitelstva obce a projektantů
doporučena z nabídek společnost, která bude realizovat
rekonstrukci kanalizace a komunikací v ulicích Za

Duben 2022

Nádražím od dubna do konce června s cenovou nabídkou
přesahující 25 mil. Kč. Začátkem měsíce byly zahájeny
práce spojené s rekonstrukcí WC TJ Medlov „Na Žabáku“,
tyto by měly být dokončeny začátkem srpna tak, aby bylo
možno využít nově rekonstruovaných prostor k pořádání
tradičních hodů. Práce spojené s rekonstrukcí v areálu TJ
Medlov jsou stanoveny do výše 1 mil. Kč.
Hospodaření zřizovaných organizací bylo podpořeno škola částkou 2.760 tisíc Kč a školka částkou 845 tisíc Kč.
Spolky, jednoty a organizace, které v naší obci provozují
činnosti, byly podpořeny následujícími částkami: TJ
Pilana Zborovice 330 tis., SDH Zborovice 307 tis., SDH
Medlov 150 tis., Církev československá husitská 50 tis.,
římskokatolická církev 50 tis., myslivecký spolek
Zborovice Medlov 50 tis., zahrádkáři 41 tis., pionýři 25
tis., Klapka při ZŠ Zborovice 10 tis. a turisté částkou
10 tis. Kč, tedy obdobně jako v minulém roce.
Pro letošní rok je plánováno několik investičních akcí
spojených se zlepšením kvality života občanů, ať již
vzpomenu snížení prašnosti komunikací u RD čp. 176
a 73, RD čp. 428, 434 a 439, RD čp. 78, 75, 94 a 199
spočívající v pokládce asfaltového povrchu, výsadbu
stromů a keřů u nového chodníku pod Pilanou.
Samozřejmostí je, že nesmíme v péči o naši obec
zapomínat ani na další pokračující obnovu veřejného
osvětlení, která se připravuje na ulici Hlavní, Wolkerova,
Nerudova a části ulice Lesní a části ulice Sportovní.
U projektantů je nyní zpracování rekonstrukce
nevyhovující ulice Lesní od ulice Hlavní po vlakový
přejezd. Začátkem března byl odsouhlasen projekt
rekonstrukce šaten TJ Pilany Zborovice, který, pokud
bude realizován, bude muset být realizován s využitím
podpory. Stejně jako u adaptace garáží na novou
hasičskou zbrojnici.

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
Vážení občané, při psaní tohoto úvodníku jsem
vzpomněl na slogan vyjádřený jedním z našich prezidentů
o „blbé náladě“ ve společnosti. Myslím, že pokud dočtete
řádky výše až do těchto míst, nebude to naštěstí se
všeobecnou náladou až tak špatné, jak se často
prezentuje, nejen v médiích.
Přeji Vám všem slunečné, mírem, láskou a zdravím
naplněné přicházející jaro.
Vítězslav Hanák

Pokrok nelze zastavit
Ve vzdělávání hledáme stále nové cesty, jak děti
zaujmout a motivovat, aby se chtěly dozvídat další
poznatky a bavilo je to.

Mateřská Škola
Jaro na vsi
Tak nevíme, ale snad už to jaro brzy přijde. Vylezly již
první krokusy, zpívají kosi a tu svou zvukovou nádheru
posílají do světa všem pro radost. S žížalou v zobáku pak
odlétají kousek dál na jarní dostaveníčko.
Příroda se začíná probouzet.
Pomozte nám, se rozloučit se zimou a ve vsi přivítat
jaro, zavzpomínat si na další tradice a zvyky venkova.
Celá akce proběhne ve čtvrtek 31. 3. 2022 v 15:15 hodin
před budovou mateřské školy.
Nejprve dopoledne s dětmi vyrobíme „MORENU“, pak
odpoledne se uskuteční vystoupení dětí mateřské školy
s písněmi, básněmi a hrami. Posléze pak naši „MORENU“
s rodiči i veřejností vyneseme ze vsi, kde ji spálíme. Zpět
do vsi přineseme první jarní lítečko a celou akci společně
ukončíme na hřišti TJ Zborovice.

Součástí akce bude i jarní jarmark výrobků dětí
a zaměstnanců mateřské školy.
Jaro je totiž letos šance na nový začátek. Dostáváme
jeho prostřednictvím sílu a možnost nastavit znovu
pravidla našeho života.
Tak otevřeme svá okna i srdce dokořán a užijme si
šťastné a veselé jaro.
Srdečně všechny zveme.
Hana Klabalová

V naší MŠ se snažíme jít cestou přirozeného
vzdělávání a učení přenést do přírody. Je to pro děti
atraktivní. Naše zkušenost ukázala, že vzdělávání dětí
venku je pro ně zajímavější, bohatší a komplexnější.
Proto tak často pobýváme nejen na naší krásné přírodní
zahradě, ale i v okolním přírodním prostředí.
Vzdělávání je neustále inovováno využíváním
moderních didaktických technik a učebních pomůcek,
pro dnešní generaci nepostradatelné. Tablet, telefon,
počítač je pro dnešní děti běžná součást života. Ovládat
je umí od útlého věku.
Děti vyžadují samy technické vymoženosti. Proto
máme i v naší MŠ k dispozici elektronické Albi tužky,
3BOX, notebooky, a nově byla pořízena zřizovatelem
Obcí Zborovice interaktivní tabule. V blízké době bude
zakoupena i druhá tabule, aby je mohly využívat děti
v obou našich třídách.
Práce s interaktivní tabulí je vhodným doplňkem
výchovy a vzdělání v předškolním věku, pokud je
využívaná v rozumné míře pro různé věkové kategorie
dětí. Dnešní zrychlená doba je náročná na informace
a vyžaduje zasvěcení dětí do techniky již před vstupem
do ZŠ, kde ji uplatní v dalším stupni vzdělávání.
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Využíváme především zpracované interaktivní
výukové programy „Barevné kamínky“ a „iŠkolička“.
Všechny velmi dobře navazují a doplňují Školní vzdělávací
program MŠ Zborovice. Rozvíjí myšlení, kreativitu,
tvořivost, logické uvažování, grafomotoriku, logopedii,
a také cvičí paměť, trpělivost, pozornost, pohybové
aktivity,
předčtenářskou
a
předmatematickou
gramotnost.

i o tom, co obnáší práce myslivce. Mohli si také
prohlédnout mysliveckou výstroj a výzbroj.

Myslím, že pan Novotný žáky velmi zaujal nejen svým
poutavým vyprávěním, ale je i možné, že se s některými
setká v mysliveckém sdružení.
Kamila Obdržálková

Nebezpečí kyberprostoru
Že může být virtuální svět nebezpečný, se dozvěděli
žáci 8. ročníku na Střední zdravotnické škole v Kroměříži,
kde se zúčastnili přednášky s názvem Nebezpečí
kyberprostoru.
Učitelky si také připravují vlastní aktivity, které jsou
zaměřené na plnění úkolů a dosažení cílů vyplývajících
z RVP PV MŠMT.
Víme, že interaktivní tabule nenahradí lidský kontakt
a přenos zkušeností, ale rozhodně obohatí naši práci
a možnosti rozvoje dětí dalšími směry a přinese nám
nové nápady.
Ivana Balášová

Základní Škola
Les ve škole
V lednu se v 8. třídě uskutečnil projektový den Les ve
škole. Celým projektem nás provázel pan Petr Novotný,
myslivec z Mysliveckého spolku Zborovice-Medlov. Žáci
se dozvěděli spoustu informací ze života zvířat v lese. Na
vycpaných preparátech si zopakovali stavbu těla těchto
živočichů. Vyslechli mnoho zajímavého o myslivosti

Během poutavého výkladu bylo žákům sděleno, že
kyberprostor přináší velké možnosti a ulehčuje život, ale
na druhou stranu přináší velké množství nástrah a rizik.
Také se dozvěděli, že hlavním prostředkem zneužívání
elektronických prostředků je kybernetická šikana
(kyberšikana).
Přednášku
obohatili
pořadatelé
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o videoukázky z filmu V síti. Přednáška byla nejen velmi
zajímavá, ale i poučná.
Kamila Obdržálková

Volby do školské rady
Dne 17. února 2022 proběhly v budově školy volby do
školské rady na období 2022-2024.
Za zákonné zástupce nezletilých žáků byla zvolena
paní Romana Šubčíková, za pedagogické pracovníky paní
Mgr. Ladislava Dvořáková.
Za zřizovatele byla jmenována zastupitelstvem obce
Zborovice paní Mgr. Zdeňka Kuciánová.

Žonglérská dílna
Koncem ledna jsme v naší školní družině přivítali pana
Sadilu, který k nám přijel se svou „Žonglérskou dílnou“.
Pan Sadila nejprve v tělocvičně dětem představil
rozmanité žonglérské pomůcky. Předvedl nám je
a vysvětlil, jak se s nimi zachází a co se s nimi dá naučit.
Poté si všichni mohli tyto zajímavé pomůcky sami
vyzkoušet. Děti se ujaly všeho, co bylo k dispozici
a postupně zkoušely, co zvládnou a k čemu mají odvahu.
Tělocvična se rázem změnila na cirkus.

Každý se báječně bavil, žonglovalo se tu s míčky,
kužely, šátky, hůlkami i kruhy. Zkoušeli jsme roztáčet
žonglérské talíře, děti trénovaly rovnováhu na balanční
desce, skákacích tyčích a na pedálu. Velký úspěch sklidila
různá šlapadla, jednokolky a minikolo. Zábava nebrala
konce, a tak děti během krátké doby byly schopné
roztočit na proutku talíře nebo aspoň ujet na jednokole
krátkou vzdálenost. Program byl prokládán společnými
hrami a hudebním doprovodem pana Sadily na píšťalu.
Všichni byli nadšeni a myslím, že si tuto dílnu
náramně užili.
M. Koplová a M. Hebnarová, vychovatelky ŠD

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Od začátku letošního roku, z důvodu pokračujícího
šíření koronavirové pandemie, byla omezena činnost
našeho hasičského sboru, naplánovaný hasičskomyslivecký ples byl zrušen.
I přes stávající situaci a dodržování protiepidemických
nařízení se členové sboru zapojují do údržby hasičské
zbrojnice, hasičské techniky, výstroje a výzbroje.
Kroužek mladých hasičů se nadále připravuje v oblasti
požární činnosti a dovedností, navštěvují školní
tělocvičnu a klubovnu v sokolovně. Vedoucí mládeže
zorganizovali pro děti během února návštěvu kina
v Kroměříži na film „Tajemství staré bambitky 2“.

Mladí hasiči se také opět zúčastní výtvarné soutěže
„Požární ochrana očima dětí“, jejímž vyhlašovatelem je
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
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spoluobčanů se vyšlo podívat a měli pro maškary
připraveno
různorodé
občerstvení.
Samozřejmě
nechyběly typické koblížky. Všem děkujeme za
spoluúčast na této tradici a v příštím roce se k nám
můžete přidat.

Členové našeho sboru zorganizovali 26. února 2022
Masopustní rej masek – vodění medvěda ve Zborovicích.
Dále připravujeme velikonoční turnaj ve stolním
tenise pro dospělé v sále sokolovny, přednášku o Požární
ochraně pro mateřskou školu, tradiční Stavění Máje,
Pálení čarodějnic, mši za sv. Floriána a Kácení Máje
spojené s dětským odpolednem na hřišti.
Soutěžní družstva mužů a žen se zúčastní požárních
soutěží, družstvo mladých hasičů bude plnit celoroční hru
Plamen a zúčastňovat se soutěží.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Ještě na sklonku roku 2021 došlo k další opravě
hasičské zbrojnice – v celém objektu (včetně knihovny)
byla udělána kompletně nová elektroinstalace. Původní
hliníkové rozvody s jedinou zásuvkou na celou zbrojnici
byly dlouhodobě nevyhovující.

Od začátku roku pomáháme SDH Zborovice
s přípravou mladých hasičů. O jarních prázdninách jsme
společně vzali děti do kina na pohádku „Tajemství staré
bambitky 2.“
V dubnu by nás měl čekat sběr železa, plánovaný na
sobotu 9. 4. 2022, ale o přesném datu budeme občany
informovat místním rozhlasem. Pokud máte železný
odpad, můžete jej nachystat před dům a my Vám jej
odvezeme.
Na konci dubna většinou pořádáme soutěž O Pohár
starosty obce. Bohužel ani letos se soutěž konat nebude
(možná v náhradním termínu, o tom bychom Vás včas
informovali). V areálu TJ Medlov jsme vyrovnávali terén
a zatím na něm není travnatý porost. Půda by se při
soutěži brzy rozbahnila.
Na začátku května máme v plánu vyčištění požární
nádrže.
S jarními měsíci začíná i soutěžní sezóna. Po dvouleté
odmlce se těšíme na soutěže pořádané v blízkém
i vzdálenějším okolí. Soutěžní družstvo plánuje účast na
soutěžích Podhostýnské ligy v požárním útoku.
Pavel Machourek, starosta sboru

KČT nezahálí

V letošním roce jsme uspořádali tradiční masopustní
průvod, který se konal 26. 2. 2022. Sice průvod nebyl
nejpočetnější, ubylo „nehasičských“ účastníků, ale hodně

Letošní rok jsme zahájili 8. ledna trasou ze Zborovic ke
studánce „Hejtmance“, okolo kaple sv. Antoníčka do lesa
k Nětčické kapličce. V restauraci „Bez lípy“ v Nětčicích
jsme se občerstvili a pokračovali do Zdounek. Zde jsme
prošli zámecký park a vlakem pak jeli domů.
22. ledna proběhla po roční pauze s pandemií Covid19 naše výroční členská schůze. Sešli jsme se v hojném
počtu, probrali jsme veškeré zprávy, předali vyznamenání
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oceněným členům a také jsme schválili Kalendář
turistických akcí a zájezdů na rok 2022.
5. února jsme absolvovali trasu ze Zborovic po žluté
značce do Věžek, přes Bajajku do Bojanovic a odtud dále
do Bezměrova. Turisté z Chropyně šli do Bezměrova
a zpět pěšky. Setkali jsme se na železniční zastávce,
předali si různé informace a zazpívali. Pak někteří turisté
šli do Kroměříže pěšky, ostatní jeli vlakem.

jej budeme pořádat. Snad příští rok. Abychom našim
občanům alespoň částečně nahradili tuto akci, tak jsme
předběžně domluveni s hasiči, že bychom v červenci
společně uspořádali letní taneční zábavu. Uvidíme, snad
to epidemiologická situace dovolí.
Přes zimu se jinak věnujeme lovu divokých prasat
a zejména pak naší hlavní činností je péče o zvěř, které
v pro ni nepříznivých klimatických podmínkách
předkládáme v krmných zařízeních seno, oves, řepu,
plevy a sůl.
V červnu máme v plánu uspořádat veřejný závod ve
střelbě na asfaltové terče pro střelce z našeho okolí. Na
tuto akci tak v předstihu srdečně zveme všechny naše
spoluobčany, pro které bude připraveno bohaté
občerstvení.
Pavel Boukal

Šachový oddíl
Chaloupka Open 2021
19. února jsme vyrazili na trasu z Polichna a to po
zelené a Maršovské NS na Barák a po žluté a Havřické NS
do Uherského Brodu.
Na letošní rok máme, kromě sobotních tras,
naplánované 2 jednodenní a 2 čtyřdenní zájezdy. Pevně
věříme, že je uskutečníme, že již nebudou žádná
omezení. Kalendář akcí je vystaven ve vitríně u turistické
mapy.
Ludmila Burešová

Co nového u myslivců
Podzimní lovecká sezóna zahrnovala dvě společné
lovecké akce. První jsme uspořádali na Martina, kdy jsme
absolvovali 5 lečí, přičemž se nám podařilo ulovit jednu
lišku a jedno sele. Druhou akcí pak již byl tradiční
Štěpánský lov, kdy jsme jednu leč udělali v Medlově na
bažanta a škodnou a pak tři leče v lese na divočáky.
Tentokrát jsme ulovili 4 bažanty. Na divoká prasata se
nám nepodařilo narazit. Při této příležitosti bych pak
chtěl poděkovat našim kamarádů a sympatizantům, kteří
nás při těchto akcích přišli podpořit jako honci. Jejich
úloha a pomoc je při společných lovech nenahraditelná.
Začátek roku 2022 nám v naší činnosti nepřál, když
jsme z epidemiologických důvodů nemohli uspořádat již
tradiční Hasičsko-myslivecký ples, který je svým
rozsahem největší kulturní akcí v naší obci a těší se veliké
oblibě u našich občanů, kteří se již na podzim ptají, zda

Po více jak roce jsme opět zasedli k šachovnicím na
tradičním turnaji Chaloupka Open Roštín. Letos to bylo
opět skvěle připravené díky Petrovi Krejčímu a Mojmírovi
Prachařovi. Bohužel startovní listina skončila na čísle 10.
Mojmír na zahájení všechny účastníky přivítal a vyjádřil
přesvědčení, že letošní sezona, která má začít v říjnu po
roční přestávce, přece jenom odstartuje.
Po zahájení zasedlo k pěti šachovým stolkům 10
borců, aby změřilo své síly v dvojkolovém klání. Letošním
vítězem se stal Petr Petřík s 15,5 body, stříbrnou pozici
zaujal vítěz z roku 2020 Mojmír Prachař s 13 body
a bronz opět vybojoval skvěle hrající Roman Sas s 11,5
body. Bramborová medaile tentokrát zůstala Karlu
Štenclovi, který zaostal za stupněm vítězů pouze o půl
bodu tedy s 11 body.
Další pořadí: Petr Krejčí s 10 body, Míra Nezdařil
s 8 body. Velmi solidní výkon předvedli naši mladící
Roman Šebestík 7,5 bodů a Jirka Indrák 7 bodů. Konec
tabulky uzavírali Jirka Mojžíšek s 5 body a kapitán B-čka
Vlastik Nezdařil s 0,5 bodem.
Příjemnou atmosféru doplnil skvělý Pavlův guláš
a tlačenka. Taky jsme ochutnali, jak se komu minulý rok
podařila slivovička. Ceny zajistili sponzoři, zvláště pak je
třeba poděkovat Mirkovi Nezdařilovi, který každý rok
sponzoruje poháry pro 1-3 místo. Věřím, že tradice bude
i nadále pokračovat a příští rok určitě nás bude v Roštíně
více.

6/12

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov

Bleskový turnaj na Štěpána 2021
Jak jinak 26. 12. 2021 jsme se sešli na Štěpána
k tradiční bleskovce v hospůdce Na Hřišti. Účast byla
letos velmi hojná a za stoly usedlo 17 hráčů. Kromě
domácích borců přijeli i kamarádi z Holešova, Kroměříže
a Postoupek. Opět se prokázalo, jak kluci z Kroměříže
umí blicat. Palmu vítězství si tentokrát překvapivě, ale
zaslouženě odnesl Karel Štencel , který získal skvělých 14
bodů. Stříbro patřilo Pavlovi Petrželovi z Holešova se
ziskem 13,5 bodu. Favorit soutěže Petr Petřík tentokrát
dosáhl „pouze na bronz se ziskem 12,5 bodu“. První hráč
Zborovic pak na místě bramborovém byl Mojmír Prachař
s 11,5 body.

5. KUBÍN Tomáš 10b 6. MOJŽÍŠEK Jiří 10b 7. ZAJÍČEK
Radek 9,5b 8. PRACHAŘ David 9b 9. KREJČÍ Petr 9b 10.
NEZDAŘIL Miroslav 8,5b 11. ŠTENCEL Martin 8b 12.
FOLTÝN Karel 5,5b 13. INDRÁK Jiří 5,5b 14. PETŘIVALSKÝ
Jiří 3,5b 15. NEZDAŘIL Vlastimil 2b 16. KUCIÁN Jaromír 2b
17. KUCIÁN Martin 2b.

Skvělá a přátelská nálada nás provázela celým
turnajem, který zahájil Míra Nezdařil, jménem všech
přítomných pogratuloval prezidentovi oddílu Jardovi
Kuciánovi k jeho šedesátinám.
Jako každým rokem se Mojmír Prachař zhostil
vedením turnaje na jedničku plus. K této atmosféře
přispělo významnou měrou i pěkné prostředí hospůdky,
milá a rychlá obsluha, ceny sponzorů a skvělá klobáska.
Po vyhlášení výsledků a předání cen jsme si popřáli
vše nejlepší do roku 2022 s nadějí, že se za rok opět
sejdeme, abychom si zahráli a hlavně se pobavili.

Soutěž družstev – sezona 2021/2022
Krajská soutěž – západ
Jako každou sezonu naše Ačko začalo výborně. Jasné
vítězství v Kunovicích 5,5 : 2,5. Ve druhém kole přišla
studená sprcha, kdy jako favorité jsme prohráli doma
s Bojkovicemi 4,5 : 3,5. Ve třetím kole jedeme do Boršic
pouze v sedmi hráčích a přesto vítězíme 5:3, po remíze
v derby se Sulimovem jsme v pohodě. A opět vysoká
prohra s favoritem z Holešova, který přijel v kompletní
sestavě 6:2. Pozlovice v dalším kole požádaly o odklad
z důvodu nemocnosti svých hráčů. Do Holešova
vyjíždíme ve velmi silné sestavě, na všech šachovnicích
máme převahu, ale jak to bývá ve sportu, někdy to
prostě nestačí a prohráváme v té době s posledním
mužstvem tabulky 5:3. V Dolním Němčí se naopak
dostáváme do situace, kdy soupeř má v sestavě
mezinárodního mistra a další velmi kvalitní hráče. Boj
trvá až do 14,30 a my si odvážíme nejtěsnější porážku
4,5 : 3,5. V tabulce jsme sice na 10 místě, ale máme
o zápas méně a další hratelné soupeře. Věříme, že
zvládneme následující utkání a budeme bojovat o střed
tabulky.

Regionální přebor Kroměříž
Před covidem naše Bčko získalo v sezoně 2019/2020
titul přeborníka. V Dobrých výkonech pokračuje i v této
sezoně. Jelikož se přihlásilo pouze 10 mužstev, hraje se
devět kol. Po osmém kole jsme na velmi pěkném
4. místě. V posledním kole zajíždíme do Holešova.
Jedinou prohru utrpělo Bčko v od EMKaD Holešov B
v prvním kole. Do Lutopecen jsme jeli dokonce pouze
v šesti a přesto jsme remizovali 4:4. S Bystřicí pod
Hostýnem B jsme zabojovali a získali tří body v poměru
4,5 : 3,5. Následovala remis se Sulimovem B a celkem
pohodové vítězství v domácím prostředí s Litenčicemi
5:3. Následovala spanilá jízda do Rusavy, kde jsme jasně
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zvítězili 6:2 a pak dvě plichty 4:4 se Slavií Kroměříž
a Pravčicemi. Třináct bodů před koncem soutěže je velmi
dobrý výsledek.
Miroslav Nezdařil

TJ Pilana Zborovice
Zimní příprava začala 7. 1. 2022 na víceúčelovém
hřišti ve Zborovicích. Tréninky probíhaly pravidelně
3x týdně, vždy pondělí, středa, pátek.
V rámci zimní přípravy se A mužstvo účastnilo zimního
turnaje v Chropyni a odehrálo na tomto turnaji utkání
s Pivínem výhrou 8:2, s Beňovem prohra 3:4. Následovala
utkání s Chropyní a Tovačovem. Přípravná utkání
s Boršicemi 12. 3. a s Kvasicemi A ze dne 19. 3. 2022 se
odehrála na našem hřišti, a to s přihlédnutím na počasí
a stav hrací plochy.

Od 17. 2. do 20. 2. proběhlo soustředění obou
mužstev na Čeladné a bylo odehráno další přípravné
utkání ve Vítkovické aréně s mužstvem Záblatí, výsledek
utkání 1:1. Kádr A mužstva byl posílen o tři výrazné
posily, a to o Ondřeje Slaměníka, Tomáše Juru a Patrika
Malošíka.
B mužstvo v rámci přípravy čtyři utkání. Prvním
soupeřem 26. 2. v Chropyni na UT bylo mužstvo
Lutopecen, dále 5. 3. Troubky a 27. 3. mužstvo Rataj.
19. 3. odehrálo naše mužstvo charitativní utkání
s Moravskou Novou Vsí, kde byl zástupcům klubu předán
šek s finančním obnosem, který byl díky fanouškům,
partnerům a fotbalovým klubům TJ Pilana Zborovice, TJ
Zdounky a FC Morkovice vybrán na loňském turnaji
mužů. Moravská Nová Ves je jedna z obcí, která byla
v loňském roce zasažena tornádem, které poničilo
i sportovní zázemí v obci. Finančním darem podpoříme
rodiče a mládež tamního klubu tak, aby děti mohly
i nadále sportovat a mít nejnutnější zázemí k dispozici.

Všem, kteří přispěli na dobrou věc, děkujeme!
Předzápasem tohoto utkání byl zápas A mužstev Zborovic
a Kvasic, který se odehrál od 13:00 hod.
12. 3. pořádala TJ Pilana „Fotbalový ples“. Na plese
zahrály kapely Motus, Cumbal, Velryba. Bohatá tombola,
zabíjačkové hody, losování hlavní výhry ze zakoupených
zpravodajů – cenu věnovala firma Kvarcitstav. V rámci
plesu proběhlo vyhlášení nejlepších hráčů všech
kategorií. Všem, kdo jste se přišli pobavit, děkujeme
a těšíme se na další společné sportovní i kulturní akce.
Zahájení sezóny proběhne dne 26. 3., kdy od 15 hodin
přivítá naše A mužstvo Tlumačov. B mužstvo zahájí
sezónu dne 3. 4. v 15:30 zápasem v Zahnašovicích. Cílem
A mužstva je, i vzhledem k posílení mužstva a 10
bodovému náskoku v tabulce, jednoznačně I.B. třídu
vyhrát a postoupit do IA. třídy Zlínského kraje. U B
mužstva se předpokládá, že se bude pohybovat ve
vrchních patrech tabulky.
Za finanční podporu klubu na tento kalendářní rok
děkujeme obci Zborovice a partnerům klubu, firmám
KVARCITSTAV, ALFA Blades, Pilana SB, Zemní práce na
Moravě, Aicraft Invest s.r.o., MMS Company Limited
s.r.o., Jaroslav Olšina soukromý zemědělec, VAK
Kroměříž, EMIT – CZ, Stavebniny BAU, Hospůdka na hřišti
i všem ostatním drobným, ale pro klub důležitým
sponzorům, kteří nás v průběhu roku podporují na námi
pořádaných akcích a sportovních kláních.
Marek Šprňa, předseda TJ

Fotbalová mládež
S rokem 2021 jsme se rozloučili další podařenou akcí,
a to "Silvestrovským fotbálkem". Po tom, co nám uvolnili
hřiště naši muži, začal tvrdý boj v podání našich
nejmenších.

Jejich soupeři nastoupili v silném složení z řad rodičů
a trenérů. Po hodinové bitvě utkání skončilo remízou. Na
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hřiště se potom dostala starší kategorie, kterou přijel
podpořit výběr z HS Kroměříž. Utkání bylo opět velmi
vyrovnané a hrál se krásný fotbal. Celý den provázela
skvělá atmosféra a užili jsme si spoustu legrace. Akce to
byla velmi vydařená a doufáme, že příští silvestr se
potkáme ve větším počtu. U skvostných kousků cukroví,
nacpaní zabíjačkovým kotlíkem, si rodiče připili
výborným svařákem od mistra pana Dvořáka nebo zdroji
z vlastních zahrádek. Společně se pak rozloučili
s minulým rokem a popřáli všechno nejlepší do roku
nového.

Nový rok už byl opět ve znamení ostré zimní přípravy.
Už v prvním týdnu začaly tréninky všech kategorií.
Všechny kategorie trénují 2x týdně. Postupem času už
trenéři domlouvají přátelské zápasy nebo turnaje. Za
zmínku stojí starší přípravka (ročník 2012), která
v trianglu v Kojetíně nastoupila proti o rok starším
klukům a zvládla všechny zápasy bez jediné porážky,
velká gratulace.
Ročník 2011, doplněný o 4 hráče ročníku 2012, se
zúčastnil turnaje v Němčicích nad Hanou a zcela
zaslouženě vybojoval první místo bez jediné porážky,
také velká gratulace.
Mladší přípravka se zúčastnila halového turnaje
v Holešově a zde obsadila 4. místo- gratulujeme.
Mladší žáci mají za sebou přípravné zápasy na umělé
trávě. Jejich soupeři byly týmy z krajského přeboru, a to
Kozlovice a Holešov. V obou případech naši žáci
nadělovali a soupeře přehráli vysokým rozdílem branek,
a to 12:0 a 18:3. V sobotu 19. 2. proběhl triangl
v Morkovicích. Soupeřem byl tým Morkovic, Koryčan
a Drnovic. Všechny zápasy skončily shodně 5:1 ve
prospěch našeho týmu.
Školička svůj přípravný zápas odehrála se spoluhráči
ze Zdounek. V utkání byly vidět krásné fotbalové situace
a bylo vidět, že se v příštích letech máme na co těšit a na
čem stavět. Budeme se těšit na Vaši návštěvu a případné
zapojení do našeho klubu. Všichni jste srdečně vítáni.

V přípravě nadále pokračujeme, ať jsme připraveni na
začátek jarní, mistrovské části sezóny.
Jiří Kocourek, trenér mládeže

A léta běží…
Člověku k stáru ubývá času na setkání s blízkými
a příbuznými, ale přesto si někdy vzpomene a řekne sám
sobě „Musím je navštívit“. A tak, při občasných
návštěvách mojeho „stréca“, tak se mu říkalo,
vzpomínáme na mnoho všelijakých humorných příběhů
z dob našeho mládí. Při jednom vzpomínání povídá „Ty
pořád píšeš, tak o nás napiš“. Moc se mně nechtělo, a tak
povídám „Mám moc jiného psaní, ty nemáš co dělat, tak
sedni a piš“. Tenkrát už byl vdovcem. Zamyslel se
a povídá „Víš, já už blbnu, to prostě nejde, neumím
sepsat vzpomínky“. „Nevadí, nějak to sepiš a já tomu
dám kabát, přepíšu příběhy do čtecí podoby“. Tenkrát
mu táhlo na devadesátku, Božena půl roku odpočívala na
hřbitově a jak se záhy ukázalo, ani mu už mnoho času
nezbývalo. Brzy šel za ní, přece ji tam nemohl samu
nechat. Tak abych zachoval paměti pro generace příští,
usedám ke stolu a tužka píše vzpomínky a zážitky
z dětství o lidech, které mám nejraději, i když je vzala
zem.
Vstupujeme do příběhu, který se skutečně udál více
jak před padesáti lety.
Krajina začínala vonět jarem, na stráních voněly fialky,
v zahradě kvetly krokusy, blížily se Velikonoční svátky.
Lidi blbli s úklidem všeho možného harampádí, které
nashromáždili během roku a na nic ho nepotřebovali,
baby musely mět umytá okna – proč zrovna na
Velikonoce, to jsem dodnes nepochopil, a napečený
cukroví. Tak tomu muselo být i u stréca Mirka. Tetka
Božena gruntovala celý barák a pekla výborné cukroví.
Měl jsem tenkrát 14 dní před svatbou a moje nastávající
už bydlela semnou ve starém domku, který nám
propůjčila moje babička, Taja, jak ji všichni oslovovali.
Přestěhovala se do jiné lokality u mlýna nedaleko lesa,
ale ve stejné hanácké vesnici Břest, a ten byl svědkem
tragikomického příběhu v sobotním odpoledni před
Velikonocemi.
Na dvorku našeho propůjčeného obydlí stál starý
prasečí domek, říkali mu Krmík.
Tetka Božena vyslala stréca k nám, aby zjistil, v jakém
stavu je dřevěný domek, ve kterém před lety děda a Taja
chovali prase sídlící v přízemí, a v patře nocující slepice.
Dorazil v teplém sobotním odpoledni k nám. Seznámil se
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s mojí nastávající ženou a pak začal rozhovor. Božena
blbne s pořádkem a on má zbudovat důstojnější obydlí
pro králíky, a to zrovna dva dny před svátkem. Tož jdu se
podívat na ten Krmík, dá-li se použít. Jdeme společně
zhodnotit stav dřevostavby. Hodnocení bylo kladné, stačí
jen převoz k němu na zahradu. Božena bude radostí bez
sebe, a také byla, nebudeme ale předbíhat běh událostí.
Stěhování nebylo tak jednoduché, jak se zprvu zdálo. Pod
šopou stál malý vozík, říkali mu žebřiňák, byl
zmenšeninou velkého vozu pro svoz snopů obilí
k mlátičce. Po odstranění žebřin vznikl kabriolet, vůz byl
tedy připraven. Značné úsilí jsme museli vyvinout, než se
nám podařilo Krmík o rozměru 3x3m a váze nejméně
3 tuny vyprostit z původního místa do volného prostoru
dvorku k vozíku. Přitom bylo nutno vykácet vzrostlou
jabloň, zbourat pětimetrový plot do zahrady včetně
branky. Všude kolem byla hrozná spoušť, začínáme
pochybovat o správnosti naší činnosti.
„Strécu, až přijde matka na revizi, bude velký
průšvih.“ „Bude, ona o tom ani neví, já se jí neptal“.
Seděl sklesle na kabrioletu a kýváním hlavy vyjadřoval
souhlas. Bylo mě ho líto, a tak povídám „Víš co, musíme
se posilnit, ať dílo dokonáme“. Odcházím pro litr domácí
slivovice dvaapadesátky. Dáváme po kalíšku a vrháme se
do práce jak lvi. Podařilo se nám Krmík položit na
kabriolet a zkoušíme projet mezi zdí domu a kozím
chlívkem. Někde se stala chyba, průjezd byl o pár
centimetrů menší než náš náklad. Projet se nám
nepodařilo, a navíc se náklad „šprajcl“ v úzkém průjezdu.
Nebylo možné jet tam, ani zpět, a ještě prasklo zadní
loukoťové kolo prožrané červotočem, a to byl definitivní
konec. Zvyšujeme dávky slivovice a je nám čím dál více
všechno jedno. Na řadu přichází destrukční nářadí,
sekera, kladivo, krumpáč a další pomůcky. Za půl hodiny,
posilněni vynikající slivovicí, bylo vše rozebráno na desky,
trubky a průjezd byl volný. Provádíme třídění materiálu
za stálého odměňování slivovicí. Nepoužitelný materiál
pálíme na zahradě. U ohně nasáváme atmosféru
nadcházejícího jarního večera. Přikládáme na oheň,
popíjíme slivovici a sedíce na rozbitém kabrioletu
zpíváme lidové písně a je nám krásně. Nic netrvá věčně,
pro stréca přichází syn vyslán Boženou. Při pohledu na
naše černé ksichty, vrávorající postavy, všude samá
spoušť, jak se říká „Boží dopuštění“ bylo mu jasný, co se
přihodilo. Upozorňuji ho, jak dopijeme slivovici, půjdeme
domů. Ono to nešlo, stréc se ožral prvně v životě, byl
skoro abstinent, tak netušil, co slivovice s člověkem

nezkušeným dokáže. Mladý musel s námi zpívat
a přikládat na oheň. Sedíme u ohně a je nám strašně
milo, ale jen do té doby, kdy přichází Božena. Zavelela
hlasem hodným velitele pluku – dom! Hlásím tetce, že
půjdeme, až dohoří oheň. Její zlověstný pohled
vyjadřoval vše. Jak se říká, dostáváme pořádný kartáč,
nám to bylo jedno. Stréc zanotoval „Lásko, bože lásko,
kde ťa ludé berů“ a Božena zuřila „Drž hubu“. Stréc se
nemohl postavit na nohy, naložila ho na dvoukolák a jeli
domů přes celou ulici s trčícíma nohama kupředu z káry
a stále zpívajícího „Na horách nerosteš, doma ťa
nesejů...“. To Břest ještě nezaznamenal. „Taková ostuda“
bědovala Božena tlačíc káru před sebou.
Zůstávám osamocen. V alkoholickém opojení mám
nápad, zajedu informovat Taju o dnešní události. Jak
jsem dojel a co tam vyváděl, nevím. Cesta zpět proběhla
až po zahradu dobře, bez havárie. Na okraji zahrady byl
vápenný důl plný vápna, kterým fotbalisti lajnovali hřiště
a já vápenným dolem prošel i s motocyklem. Určitě šlo
o nevšední podívanou, vůbec nebylo lehké se vyprostit
z mazlavého vápna a opustit důl. Moje nastávající málem
chtěla volat policajty při spatření bílé postavy blížící se
zahradou kolem dohořívajícího ohně s jakousi obludou
po boku – pionýr obalený vápnem. Dál už nevím nic.
Ráno bylo kázání zakončeno rozkazem, ať rychle jdu
zahladit bílou stopu od vápna táhnoucí se přes celou naši
zahradu na dvůr. Tenkrát moje Jaruš měla obavy, aby nás
sportovci neobvinili z krádeže vápna. Místo sobotní
tragédie odpovídalo výbuchu dělostřeleckého granátu
největšího kalibru. Při pohledu na tu zkázu mě rozbolela
hlava. V zahradě ležel vrak žebřiňáku, na kterém si Taja
tak kdysi zakládala, přestože s ním nikdy nejela. Byl
dobrý tak pro zápřah osla a toho neměli. Odpoledne
přichází Taja zkontrolovat škodu, která byla způsobena
na jejím majetku naší činností. Z mojí večerní návštěvy
měla vidění. Její syn alias stréc si vyslechl kázání, za který
se nemusel stydět ani biskup. Já byl obviněn ze
zpronevěry majetku, tetka Božena mně půl roku vyčítala,
jak jsem znemožnil jejího chlapa před celou ulicí a moje
nastávající, Jaruš, zvažovala o zrušení svatby, která měla
být za 14 dnů. Prohlásila, že za rok známosti si se mnou
užila dost. Nakonec svatba byla, strýc a já jsme byly za
abstinenty, ani pivo nebylo. Králíkům zůstalo staré
ubytování, neboť z rozebranýho kurníka nebylo možné
použit nic. Většina materiálu shořela u zpívajícího ohně.
A ti sousedé, co tenkrát stáli za záclonami a sledovali
přepravu zpívajícího pasažéra, už také dávno odpočívají
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na hřbitovech. Jen údržbář hřiště nemohl pochopit
rozvrtaný vápenný důl. Chodil po dědině a vykládal, že na
hřišti asi do vápna spadl divočák a divil se, že vůbec
vylezl.
V současnosti na událost vzpomínají jen strécovy
děcka a přímý účastník akce.
Sepsal Miroslav Regent

Společenská kronika
V období od března do června 2022 oslaví významné
životní jubileum tito spoluobčané:

Členové Sociální komise navštěvují jubilanty po
předchozí domluvě s oslavencem od 75 let.
Jubilanti jsou uvedeni, pokud nevyslovili nesouhlas.

Rok 2021
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2021 je 1445. V roce
2021 se narodilo 16 dětí a zemřelo 20 občanů.
Rok
2016
Narozeno 10
Zemřelo 18
Rok
1869
1880
1890
1900
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2009

Duben
Váchová Zdenka
Nepraš Alois
Stoklasa Jaroslav
Večerková Božena
Šamánek Jaroslav
Tesařík Jaroslav
Štolfa Pavel
Horáček Ladislav

Květen
Vránová Věra
Matysíková Věra
Polášková Zdeňka
Pastyřík Jan
Ševečková Jana
Tomečková Marie
Pokorný Vladislav
Hajduková Jana
Nováková Helena
Ševčík Jan
Šamánek Miroslav
Jurník František
Chytrá Ludmila

2017
15
19

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

2018
16
24
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2019
11
18

2020
19
22

Obyvatel
1588
1581
1574
1567
1555
1522
1488
1497
1485
1462
1467
1445

M
792
790
783
788
794
780
760
757
748
734
729
708

2021
16
20
Ž
796
791
791
779
761
742
728
740
737
728
738
737

Kalendář akcí
Duben
So 9. 4. SDH Zborovice – Turnaj ve stolním tenise
So 16. 4. KČT – Chřiby
Pá 22. 4. SDH Zborovice – Přednáška v MŠ
Pá 22. 4. Sociální komise – Beseda se seniory
So 30. 4. KČT – Morkovský véšlap
So 30. 4. SDH Zb. – Stavění máje a pálení čarodějnic

Červen

Květen

Mikelová Marie
Náplavová Ludmila
Štastná Jarmila
Drábková Drahomíra
Štefková Marie
Stoličková Marie
Sokolínský Jaroslav
Vítek Milán
Dostálík Vladimír

Ne 1. 5. SDH Zborovice – Mše - sv. Florián
So 28. 5. SDH Zborovice – Kácení máje
Změna termínů vyhrazena

Zde uvedení jubilanti jsou seřazeni od nejstarších,
uvedení oslaví 70, 75 nebo 80 a více let.
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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 občanům
Upozorňujeme na zákaz pálení klestí a vypalování
trávy. Hrozí nebezpečí požáru.

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