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INFORMACE
OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s akcemi, které plánujeme
v brzké době uskutečnit. Naší prioritou je akce ČOV II., což
znamená dobudování kanalizačních přivaděčů v obou obcích
na čistírnu odpadních vod a tím se vyhnout problémům se
státní inspekcí životního prostředí z důvodu nevyužití
kapacity čistírny. Tato akce je v současné době ve stádiu
příprav projektové dokumentace u firmy INEX Kroměříž.
Zahájení stavby se plánuje na jaře roku 2009. Hodnota díla
přesáhne 5 mil. Kč.
Dále připravujeme zasíťování a napojení na
čistírnu osm stavebních míst. Jedná se o zokruhování ulic Za
nádražím. V nejbližších dnech nastoupí firma DELTA
Polovice do Medlova. Tato firma provede během dvou
měsíců rekonstrukci cesty. Rozpočet na tuto akci činí 1.700
tisíc Kč. Budeme pokračovat v opravě fasády na obecních
budovách, ve kterých jsou umístěny obchody a zdravotní
středisko. Zároveň bychom tyto budovy připojily na
kanalizační sběrač na ČOV. Budujeme dětské hřiště v parku,
zbývá dodělat dopadové plochy a ohrazení hřiště.
Souběžně s těmito akcemi probíhá příprava
projektové dokumentace na rekonstrukci ulic Wolkerova
a Nerudova. Projekty jsou již ve fázi schvalování, jednu ulici
bychom chtěli zrekonstruovat již na podzim letošního roku,
když to dovolí finanční situace. Celková hodnota díla
přesáhne 2 mil. Kč. Zadali jsme také zakázku k vypracování
projektu na „Využití udržitelných zdrojů energie“. Znamená
to zateplení školy a výměnu oken. Hodnota díla by měla být
asi 15 mil. Kč. Na všechny akce bychom chtěli maximálně
využít dotací.

Jaromír Kunc
místostarosta obce

POŽÁR
ve Zborovicích

Rozsáhlý požár vzplál ve čtvrtek 7.3.2008 odpoledne
v objektu bývalého zemědělského družstva. Hořelo 3000
balíků slámy, které zde uskladnila firma Liberty Trade. Firma
z balíků vyrábí pelety za účelem vytápění.
Z požářiště stoupal velký mrak kouře viditelný již od
Kroměříže. Hoření podporoval navíc i silný vítr. Hasiči se
snažili zabránit rozšíření plamenů ze silážní jámy na balíky
uskladněné v okolí a zarovnané těsně u budov. Pomocí těžké
techniky byly balíky převáženy na bezpečné místo.

březen 2008
V tomto čísle najdete:

 Zpráva ŠKK  Informace z MŠ, DZP a knihoven  Hudba
 SDH Zborovice,  TJ Medlov  Šachy - hra královská
 Karneval 2008  Pět měsíců ve škole
 Pionýrský oddíl „Mláďata“ Zborovice
 TJ Sokol Zborovice  KČT Zborovice  SDH Medlov
 Včelaři  Zahrádkáři  Má vlast v srdci Evropy…
 Ze života naší farnosti  Biskup Gorazd  ZPRÁVIČKY
 Osobnosti Zborovic  Zborováček  ZUŠ Zdounky
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“Tři na lavičce” – Petr Nárožný, Ladislav
Trojan a Květa Fialová hráli ve Zborovicích

Zasahovalo 14 hasičských sborů se 22 vozy.
Profesionální sbory: Morkovice a Kroměříž, dobrovolné sbory:
Zborovice, Medlov, Zdounky, Morkovice, Koryčany, Rataje,
Kroměříž, Roštín. S požárními stříkačkami PS-12 se dostavily
sbory Troubky, Hoštice, Nětčice, Medlov. Hašení probíhalo
dvěma směry: od Podlavčí
- voda z rybníků a z objektů
zeměd.družstva.
Až do pátečního poledne požár kontrolovalo všech
14 sborů, po poledni zůstali jen dobrovolní hasiči. K dispozici měli
3 cisternové vozy a 1 stříkačku PS – 12. Sbory Zdounky, Rataje
a Roštín zajišťovaly kyvadlovou dopravu vody. Členové SDH
Zborovice sloužili nepřetržitě v třísměnných hlídkách. V sobotu
byla zrušena dodávka vody z Podlavčí. Foukal vítr, který
prohořívající slámu stále rozdmychával
a nadále hrozilo
nebezpečí rozšíření požáru. Hromady hořící slámy se postupně
rozhrnovaly, aby
všechna prohořela. To vše pod stálým
dohledem velitelů zásahu. V neděli byla sláma z volného
prostranství shrnuta do silážní jámy, kde postupně dohořívala.
Obecní úřad Zborovice spolu s majitelem firmy Liberty Trade
zajišťoval hasičům pitný režim /čaj, minerálky/ a stravu po dobu
zásahu. Obecní úřad také zajistil 200 l benzinu do stříkaček PS –
12. Dobrovolní hasiči byli v pracovní dny uvolněni ze zaměstnání.
Ušlý výdělek bude kompenzován refundací mzdy.
Zprávu o požáru zaznamenala i média: televize Nova, ČT1
i denní tisk /Dnes/. Škoda je odhadována na milion Kč.
Velké poděkování patří především všem hasičům
a ostatním složkám i jednotlivcům, kteří se na likvidaci
požáru podíleli.
I. Růžičková, kronikářka obce
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ZPRÁVA ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE
aneb
Jak to je a bude s kulturou ve Zborovicích
Školská a kulturní komise při Obecním úřadě ve
Zborovicích si dala hned na své první schůzce za úkol pozvednout
kulturní činnost v obci a také vyšší angažovanost spolků
a sdružení na společensko kulturním dění.
Komise pracuje v tomto složení:
předseda:
Lumír Cheryn – za OÚ Zborovice
členové:
Pavel Nosek – za SDH Zborovice
Mgr. Lenka Sakařová – za Pionýr
Mgr. Marcela Hanáková – za ZŠ Zborovice
Mgr. Valerie Úradníková – za ZŠ Zborovice
Ivana Balášová – za MŠ Zborovice
Hana Chytrá – za TJ Sokol
Zdeněk Bršlica – za SDH Medlov

představení pro děti „O červené Karkulce“, se kterým k nám přijel
loutkový soubor „Říše loutek“ z Kroměříže. Všech 80 malých
i velkých diváků prožilo hezké odpoledne a určitě se již těší, s čím
k nám kroměřížští přijedou zase za rok.
V únoru byl jako již tradičně velmi populární ples školy
a týden po něm dětský karneval, na kterém organizačně velmi
pomohla spoluúčast pionýrů. Všichni obdivovali krásu masek
a někdy i důvtip, se kterým byly vytvořeny. Je radost se dívat na
plný sál skotačících dětí. Odměnou všem byly sladkosti za splnění
úkolů při soutěžích a také bohatá tombola.
K dalším akcím, které již dopředu slibovaly skvělý kulturní
zážitek, patřilo jistě divadelní představení „Tři na lavičce“, které
k nám přijeli v polovině března zahrát herci Petr Nárožný, Květa
Fialová a Ladislav Trojan.
Školská a kulturní komise připravuje hodový koncert
se Stříbrňankou dne 24.8.2008, dále pak také podzimní koncert
nebo zábavnou show a rovněž i posezení s cimbálovou muzikou
u vínečka či vánoční koncert opět v lidovém duchu.
Závěrem bych rád poděkoval všem, co se podíleli,
pomáhali a budou dále pomáhat na všech akcích, které
ve Zborovicích a Medlově byly a budou. Také by jistě byli všichni
členové ŠKK vděčni za případné náměty, návrhy a připomínky ze
stran spolků a sdružení i jednotlivců.
Lumír Cheryn, předseda ŠKK

Anežka Machourková
Ivana Růžičková
Po předchozí komisi převzala dobře zaběhnuté akce,
jako jsou dětský karneval nebo Zborovickou notičku, či dnes již
evergreeny v podobě vánočního a hodového koncertu. Co ale ve
Zborovicích chybělo byla možnost navštívit kvalitní divadelní
představení nebo koncert populárních umělců. S tím jsme se
museli vypořádat v rámci rozpočtu, který nám nebyl nijak
navýšen, ale ani ponížen. Také je tu problém s technickým
vybavením jediného sálu ve Zborovicích – sokolovny.
I s omezenými technickými prostředky a za pomoci pronajaté
zvukové aparatury se určitě vydařil listopadový koncert Vládi
Hrona. Pravda, mistrovi nebylo zrovna v naší sokolovně teplo, ale
my, co jsme na „studený odchov“ zvyklí a bylo nás tam celkem
240, jsme si nestěžovali. Navíc po pár minutách se každý už
zahříval smíchem při vtipech nebo imitacích známých umělců
a politiků a také hezkou muzikou.
Dnes již mohu konstatovat, že problémy s topením
v Sokolovně byly vyřešeny a neměly by se do budoucna opakovat.
Toho byl svědectvím vánoční koncert s dechovou hudbou
Mistříňanka s lidovým vypravěčem. Návštěva 140 platících diváků
z velké většiny ze Zborovic a Medlova dokázala, že změna kapely
nemusí znamenat změnu návštěvnosti. Myslím, že i rozsvěcení
vánočního stromu před obecním úřadem je oblíbené a bude se
konat každoročně i do budoucna. V lednu se konalo loutkové

Když školka spolupracuje s rodiči

Své příspěvky, návrhy i připomínky do
dalšího zpravodaje zasílejte buď
elektronickou poštou na:
zpravodaj-zborovice@email.cz
nebo odevzdávejte na OÚ Zborovice,
do knihovny či členům ŠKK (nejlépe
v elektronické podobě – disketa, CD).
Za Vaši spolupráci předem děkujeme!
-redakce-

Spolupráce s rodiči má u nás dlouholetou tradici. Každý rok pořádáme akce pro děti
a jejich rodiče. Nejčastěji jde
o tématicky laděná odpolední setkání, která si každá třída plánuje sama. Na podzim jsou to podzimní tvořivé dílny, následují mikulášské
hrátky, které nám v roce 2007 příjemně zpestřili i členové místních hasičů. Velké oblibě se těší vánoční besídky, které paní učitelky nepojaly
v ryze tradičním duchu, ale z vánočního pásma písní, básní, tanečků děti plynule přešly k dílně s vánoční tématikou. Celou vánoční náladu
pak umocnila ochutnávka vánočního cukroví, které maminky upekly pro své děti. Než byly děti s pracemi hotovy, nastal čas pro nadělování
dárků.
Tělesnou zdatnost a obratnost upevňujeme při společném cvičení v tělocvičně „Mámo, táto, cvičte s námi“. Už tradičními se stávají
velikonoční tvořivá odpoledne, která skýtají nepřeberné množství námětů na zpracování. Využíváme také svátek matek, den dětí
a ukončení školního roku. Ze společných akcí jsme za léta pořádali odpolední výlety, turistické vycházky a opékání špekáčků.
Dobré vztahy podporují partnerskou vzájemnost, která se samozřejmě promítá v atmosféře školy i třídy. A dobré vztahy tvoří nejen
„pochvaly“, ale také prodiskutování případných „bolístek“. Základem je skutečnost, že rodiče ví, že můžou přijít
a prodiskutovat svůj problém a názor. Spolupráci s rodiči považujeme za nesmírně důležitou. Společné akce vytvářejí prostředí důvěry a tím
roste i prestiž školy. Řada dětí stráví ve školce více času než jejich rodiče v zaměstnání, proto by si rodiče měli být jisti, že je jejich dítě
v dobrých rukou odborníků.
Z připravovaných akcí Mateřské školy Zborovice se můžeme těšit na:
 výlet do hvězdárny v Prostějově
 turistiku do Chřibských lesů s ukončením na Kamínce
 naučnou stezku ekologického centra Divoky

 návštěvu hradu Buchlov
 ukončení školního roku
MŠ Zborovice
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Jak plyne život
v Domově pro osoby se zdravotním
postižením (DZP) ve Zborovicích
Měsíc
leden
2008
jsme
zahájili
rekondičním
a resocializačním pobytem ve Velkých Karlovicích společně
s klienty DZP Kvasice,Chvalčov a Barborka Kroměříž. Tento pobyt
byl hrazen z projektu SROP a spolufinancován EU. Účast na
akcích v rámci integrace má kladný vliv na psychický i zdravotní
stav našich klientů.
Dále se náš klient Stanislav Kročil s doprovodem
zúčastnil zimní speciální olympiády ČHSO v Krkonoších v Horní
Malé Úpě. V běžeckých lyžařských disciplínách obsadil 1. a 5.
místo. Byl to pro něj velký úspěch. Tento měsíc jsme ještě
absolvovali zimní sportovní hry na sv. Hostýně, které pořádali SSL
Uherské Hradiště a SSL města Kroměříže. Závodivé disciplíny byly
motivovány pohádkou „Mrazík“. Zdatní sportovci ukázali, co
dokáží na běžkách a ve „psím spřežení“. Skupinka klientů
navštěvuje kulturní akce pořádané školskou a kulturní komisí
obce.
V měsíci únoru nás zasáhla chřipková epidemie, proto
jsme spoustu naplánovaných akcí museli zrušit nebo přesunout
na jiný měsíc. Přesto začátkem měsíce na ostatky domov navštívil
průvod masek s medvědem, klienti si s nimi zatancovali a pobavili
se. V rámci zájmové činnosti si klienti zasoutěžili ve vědomostní
soutěži „Riskuj“ a v pexesu. Vítězové byli po zásluze odměněni
sladkostmi.
A co v březnu a dubnu? Kulturní programy v domově
„Bavíme se všichni“ a „Ta naše písnička česká“ od uměleckých
agentur. Do MŠ Zborovice šli klienti zahrát pohádku
„O kohoutkovi a slepičce“, kterou také společně s tancem
předvedli při besedě s důchodci na sokolovně. Navštívíme
hasičský záchranný sbor v Kroměříži a máme naplánováno
spoustu dalších akcí. Samozřejmě začneme, tak jako všichni
občané, i my s jarním úklidem parku domova.
Pokud chcete vědět, jak jde život v našem domově,
můžete nás navštívit na webových stránkách www.ouss-uh-cz
nebo www.zborovice-unas.cz , ale také přímo v našem domově.

Hudba o Vánocích
v kostele sv. Bartoloměje
Při vánočních bohoslužbách 24. a 25. 12. 2007 zazpíval
Smíšený chrámový sbor dospělých pod vedením Jiřího
Jablunky 4 části vánoční mše od Frant. Maňase, a to Gloria,
Graduale, Offertorium a Benedictus. Na závěr přednesl
trojhlasou novoroční koledu J. I. Linky s názvem
„Den přeslavný“. Na varhany téměř třicetičlenný sbor doprovázel
ing. Svatoslav Prachař. Sbormistr děkuje nejen jemu, ale i všem
členům sboru za obětavost a trpělivost, se kterou chodí na
zkoušky i vystoupení. V letních měsících bude opět sbor
nacvičovat skladby na hodovou mši sv. k uctění památky
sv. Bartoloměje.
Již tradiční a hojně navštěvovaný Vánoční koncert
u jesliček se konal v kostele 26. prosince 2007 odpoledne.
Program uváděl pan Svat. Prachař. Vystoupil DPS Zborováček
(o sboru více na str. 10) a žáci našich obcí, kteří navštěvují ZUŠ
Zdounky: bratři Tomáš a Daniel Sokolínští, Aneta Náplavová,
Michal Scheichenost, Sabina Jakšová, Martina Mrhálková
a Andrea Savčáková ze Zdislavic. Mají tak dán prostor, aby je
slyšeli nejen rodinní příslušníci, ale i ostatní občané. Svým
zpěvem atmosféru dotvořila i Radka Cvoligová, která přednesla
Ave Maria a koledy z cizích zemí. Příjemné odpoledne slavnostně
završila snad nejznámější koleda „Narodil se Kristus Pán“
v podání všech účinkujících i přítomných posluchačů.
AM, JJ

(telefon: 573 369 017, fax: 573 369 018,
email:socialni.uspd.zborovice@ouss-uh.cz)

Ludmila Burešová – vedoucí PSS

Český den proti rakovině
I v letošním roce se naše Pionýrská
skupina přihlásila k této celonárodní sbírce.
Věříme, že budeme vybráni mezi ty, kteří se
opět v polovině května vydají do ulic se
žlutými kvítky, aby jejich prodejem pomohli
v získávání financí na výzkum týkající se
nádorových onemocnění a dalších aktivit, které
pořádá organizátor sbírky Liga proti rakovině.
Již nyní se na Vás všechny obracíme
s prosbou. Pomozte nám i v letošním
roce a zakoupením malého žlutého kvítku
přispějte k úspěchu celé akce.
Chceme pomáhat! Ale bez Vás to
sami nezvládneme!

Děkujeme Pionýři

KNIHOVNY

V knihovně Medlov je 2 154
svazků, z toho 1 826 svazků beletrie a 328
naučných. Pravidelných čtenářů bylo v
r. 2007 46, knihovnu během roku navštívilo
386 čtenářů a vypůjčili si 1 587 knih.
V knihovně Zborovice je 6 566
svazků, z toho beletrie 5 321 a naučné
literatury 1 245. V r. 2007 bylo 150
pravidelných čtenářů. Knihovnu navštívilo za
rok 2 130 čtenářů a vypůjčili si 5 796 knih.
Kromě toho jsou v knihovně 2 počítače
s připojením na internet, které během roku
navštívilo 111 zájemců, většinou mladých do
15 let.
knihovnice J. Jelínková,
I. Růžičková, A. Machourková
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Sbor dobrovolných hasičů Zborovice

Masopustní rej masek – zborovické vodění medvěda

V prosinci minulého roku jsme uskutečnili tradiční
mikulášskou nadílku. Zásahová jednotka se zúčastnila likvidace
požáru přístodůlku na slámu v Domově pro osoby se zdrav.
postižením ve Zborovicích. Poslední den v roce se členové
sboru na besedě rozloučili se starým rokem.
V únoru se konal masopustní rej masek s voděním
medvěda. Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo zimního
braného závodu mládeže v Trávníku s dobrým výsledkem.

TJ Medlov












Dne 15. března se konal sběr starého železa v celé obci.
Členové zásahové jednotky Zborovice pomáhali při
likvidaci rozsáhlého požáru stohu balíků slamy v objektu firmy
Liberty Trade ve Zborovicích. Požár byl tak velký, že členové
zásahové jednotky se střídali v šestihodinových směnách, a to od
začátku požáru 6. března až do 11. března /o požáru více na
str.1/.
I v letošním roce budou hasiči zajišťovat své další
odborné vzdělávání,
výchovu mládeže a dodržování
kulturních společenských tradic. Plánujeme stavění a kácení máje,
v červenci se bude konat na hřišti TJ Memoriál Martina Horáka
a Josefa Pospíšila v požárním útoku. V srpnu bude tradiční
přátelské utkání v kopané a hodová zábava. Soutěžní družstva
mužů, žen a starých pánů se zúčastní různých soutěží v okolních
obcích a v okrese. Družstvo mladých hasičů bude pokračovat
v celoroční soutěžní hře „Plamen“.
SDH děkuje Obecnímu úřadu Zborovice, okolním sborům,
jiným zájmovým složkám a všem spoluobčanům za dobrou
spolupráci, která bude jistě pokračovat i letos.
velitel sboru Miloslav Pecina
starosta sboru Štefan Valigurský

Činnost koncem roku 2007 a začátkem r. 2008:

1. prosince - konala se beseda s „papírovým mužem“ a promítáním videokazet. Akce
proběhla v obecní místnosti a byla poměrně málo navštívena.
26. prosince - turistický výšlap do Věžek /5 turistů/. V hospůdce U Hajnýho se zrovna
rožnilo selátko, dostali jsme také ochutnat.
27. prosince - košt slivovice. Sešlo se 13 vzorků a hodnotilo je 13 porotců. Ceny zajistila TJ
s Romanem Chytrým, občerstvení TJ a Jar. Derka st.. Hodnocení začalo v 19 hodin
a skončilo v 22,30 hod., každý porotce hodnotil jedním až pěti body.
1.místo Roman Chytrý - 52 bodů
3.místo Boh. Dřímal - 48 bodů.
2.místo Hana Brázdilová a Mir. Bajer - 49 bodů
Na tuto akci byla obecní místnost plná, vyšel článek i v Týdeníku Kroměřížska.
2. února připravila TJ pro spoluobčany vepřové hody. Účastníků bylo 30, což je kapacita
obecní místnosti. Přítomní složili finanční zálohu. Podávalo se vařené maso a polévka,
tlačenka a ovar. Všichni byli spokojeni a je zájem o opakování akce.
2. února organizovali sportovci košt domácích klobás. Sešlo se 15 vzorků, všechny byly moc
chutné, takže 20 porotců mělo těžké rozhodování. Pět nejlépe hodnocených bylo od Boh.
Dřímala, Petry Derkové, Pavla Vrány, Milana Foltýna, Romana Chytréhoa B. Dřímalové.
8. února - beseda s cestovatelem Lad. Tvrdým z Popovic, který v r. 2007 navštívil
a částečně i pěšky prošel Pyreneje. Část cesty absolvoval s kamarádem vlakem,
autobusem i stopem. Pohoří prošli po španělské části od Středozemního moře až
k Atlantiku. Celá cesta z Moravy do Španělska a zpět je více než 4500 km.
1. března uspořádala TJ soutěž v luštění sudoku. Soutěžících bylo málo, nejlépe si vedl Milan
Foltýn, který v krátké době vyluštil 4 připravené rozpisy.

KOŠT DOMÁCÍCH KLOBÁS

ŠACHY

http://tjmedlov.ic.cz

Z dalších plánovaných akcí TJ Medlov
připravuje v dubnu brigády na sportovním areálu
a v květnu volejbalový turnaj trojic. Dne 31. května
se bude konat již tradiční dětský den s radiem
Haná. V červnu bude pořádán zájezd do
Adršpachu, 28.června fotbalový turnaj mladých
nadějí. Tradiční hod kladivem a soutěž v pití piva
na čas bude 23. srpna. Na září je plánována
beseda
s
p.
Václavem
Remešem
o letadlech. V říjnu bude každoroční drakiáda
a malování křídou na silnici, v prosinci se mohou
všichni zájemci zúčastnit předsilvestrovského
výšlapu na Brdo. Ze všech akcí jsou pořizovány
fotografie.

B. Dřímal

- hra královská

V listopadu
se
konala
okresní žákovská liga za účasti 42
hráčů z pěti oddílů. V kategorii
starších
dívek
zvítězila
M.
Kuciánová, v kategorii mladších
žáků M. Kucián.

turnaji

Dne
ve

30. listopadu na
Zborovicích zvítězili

Martin
a
Martina
a V. Scheichenost.

Kuciánovi

5.
prosince
proběhlo
v Sokolském domě v Kroměříži
okresní kolo přeboru škol. Turnaje
se zúčastnilo 100 žáků z 24
družstev.
Družstvo
ZŠ
Zborovice ve složení Kucián,
Scheichenost, Sokolínský, Opravil
skončilo na krásném 3. místě.
Družstvo TJ Zborovice je po 8.
kole
krajské
soutěže
v čele
tabulky.
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KARNEVAL 2008
Také v letošním roce uspořádala Školská a kulturní komise
Obecního úřadu ve Zborovicích maškarní karneval –
téma by se dalo nazvat „Z pohádky do pohádky“. V sobotu
23. února se sál sokolovny ve Zborovicích zaplnil účastnícími se dětmi
i jejich rodiči a prarodiči.
Programové zajištění měli i v letošním roce na starosti
členové Pionýra, kteří vypomohli i při zajištění tomboly a dalších

Pět měsíců ve škole
Od říjnového 11. čísla našeho zpravodaje již uplynulo půl období
školního vyučování. Při pohledu do kalendáře, kde mám zapsány
všechny uskutečněné aktivity, se mi potvrzuje, že ve škole jsme
nezaháleli. Velký ohlas sklidila Výroční výstava místních zahrádkářů.
Provázely ji usilovné přípravy prostor školy (výroba a instalace
výtvarných prací), na kterých se výrazně podíleli žáci pod vedením
učitelů. Doprovodný celoškolní projektový den „Plody podzimu“
v pondělí 29. 10. 2007 se vydařil. Založili jsme jabloňový sad na
školním pozemku. Jak o něj pečovat, to se budou žáci učit
s odbornou pomocí zahrádkářů – děkujeme za pomoc panu Váchovi
a panu Šmídovi. V rámci ŠVP bychom rádi obnovili v některých
předmětech výuku základů pěstitelských prací – vždyť přece žijeme
na venkově. Skupina žáků s učitelkami se na konci října vypravila do
Zlína na Zlínského vorvaně 2007, je to soutěžně – zábavný pořad pro
žáky základních škol Zlínského kraje. Reprezentační tým soutěžil jako
o život a naše neveliká škola se v těžké konkurenci umístila na
9. místě z 36 účastníků. 6. listopadu 2007 se ve školní jídelně konala
valná hromada, byli pozvání rodiče všech žáků, při ZŠ Zborovice
vzniklo občanské sdružení KLAPKA. Jeho členové – rodiče žáků,
přátelé a příznivci místní školy, se pustili do spolupráce s námi
a v budoucnu nám budou pomáhat s organizací a financováním
kulturních, sportovních či vzdělávacích akcí. Předsedou sdružení byl
zvolen pan Petr Trávníček. Více informací včetně stanov sdružení
můžete nalézt na webových stránkách školy- www.zszborovice.cz .
Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 jsme pro žáky VII., VIII. a IX. třídy
připravili projekt „Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví“. Naše
škola je v okrese Kroměříž svojí účastí v tomto projektu
vyhlašovaném nadací Člověk v tísni ojedinělá. Žáci viděli film „Kauza
Uherské Hradiště“ a besedovali s přímými účastníky dění 40. a 50. let
a novodobým válečným veteránem. Ve druhé polovině listopadu žáci
absolvovali výchovný koncert, připravovali výrobky na Vánoční
jarmark, pozvali jsme maminky, aby přišly do školy s námi zdobit
vánoční perníčky.
Pro devátou třídu jsme zorganizovali testování – žáci absolvovali
testy SCIO v rámci projektu Zlínského kraje „Optimalizace přijímacího
řízení“. Ověřili si dovednosti v českém jazyce, matematice a své
obecné studijní předpoklady (aktuální běžná cena balíčku testů je
660,- Kč, škola zajistila všem testy zdarma). Osobní výsledky žáci
obdrželi s pololetním vysvědčením.
Pan učitel Růžička a žáci Michal Trávníček a Petra Bilíková
převzali 28. 11. 2007 na Ministerstvu kultury v Praze diplom za 1.
místo v celorepublikové soutěži „Má vlast v srdci Evropy – poznej ji
a chraň“ za práci kroužku Mladých historiků – projekt o historii
Zborovic a Medlova (více čtěte na str. 8). Poslední listopadový den
byl sváteční. Na návsi se rozsvěcoval vánoční strom, vystoupil školní
pěvecký sbor Zborováček, který vede Jiří Jablunka. Sbor zpestřuje
i další školní a obecní akce (např. vánoční koncert v místním kostele).
V předvánočním čase školou chodil Mikuláš, anděl a čert.
V odpoledních hodinách 13. 12. se vyzdobená škola vonící cukrovím
a jehličím opět otevřela veřejnosti a každý, kdo chtěl, mohl přijít
a podívat se, jak děti hrají jednoaktovku o narození Ježíška (kterou
napsala a režírovala paní učitelka Pohunková), přednáší vánoční
pásmo (žáky připravila paní učitelka Úradníková). Na stáncích
Vánočního jarmarku byla bohatá nabídka výtvarných výrobků
(s dětmi pracovaly zejména paní učitelky z 1. stupně a paní
Vaňáková). Vystoupil Zborováček a vpodvečer si koledy zazpíval
i celý pedagogický sbor a další zaměstnanci školy. Děkujeme všem,
kdo přišli podělit se s námi o vánoční atmosféru.

5
pracích, mikrofonu a moderování se ujala p. uč. Úradníková, o občerstvení
se postarali manželé Bršlicovi a hudební doprovod pan Bajer. Poděkování si
jistě zaslouží všichni, kteří se
podíleli na přípravě i samotném
průběhu karnevalu v letošním roce.
Věříme, že jste se bavili
a už nyní bychom chtěli tak trošku
připomenout karneval, který nás
čeká zase za rok. Vyhlášené
téma „Zvířátka kolem nás“ se vám
určitě bude líbit. Tak na viděnou
za rok!
- lk -

Byli jsme také na předvánočním koncertě žáků ZUŠ Zdounky.
Druháci a páťáci navštívili v Muzeu Kroměřížska výstavu o věcech
kolem nás.
V lednu se ve škole všichni soustředí především na známky.
Přesto – odpoledne 16. ledna 2008 jsme volili „miss a missáka“
školy. 22. ledna se 9 žáků zúčastnilo krajského kola přeboru škol
v šachu (jedno družstvo obsadilo výborné 3. místo v mladší
kategorii). 22 žáků ze VI. až IX. třídy jelo na lyžařský výcvikový kurz
v Koutech nad Desnou. Žáci III. a IV. třídy absolvovali povinný kurz
plavání.
Ve čtvrtek 7. února 2008 se konal zápis dětí k povinné školní
docházce, paní učitelky připravily „pohádkový zápis“ – napětí
předškoláků z první vážné životní situace mírnily všude přítomné
pohádkové postavy (žáci vyšších ročníků školy). Mezi nimi děti
plněním požadavků učitelek pohodově prokazovaly svou školní
zralost. Do 1. třídy bylo zapsáno 16 žáků.
Jako každý rok se i letos škola výraznou měrou zapojila do
přípravy a organizace plesu. Na jeho pořádání se dále podílela
školská a kulturní komise obce, Mateřská škola Zborovice a KLAPKA,
o. s. Děkuji všem štědrým sponzorům, kteří přispěli ke zdaru plesu.
Vzhledem k vysoké návštěvnosti a spokojenosti přítomných lze
konstatovat: Je škoda, že je „Školní ples“ ve Zborovicích jediný
v sezoně. Týden po plesu v sokolovně proběhl karneval, program
tradičně připravili Pionýři, moderovaly jej paní učitelky.
Březen probíhá ve znamení celoškolního projektu „Březen –
kultura
a my“. Zahájila jej prodejní výstava knih. Žáci ve
vybraných hodinách a ve svém volném čase pracují na literárních a
výtvarných příspěvcích do školního kola soutěže na téma „Jarní
probuzení“. Projekt vyvrcholí vyhlášením nejlepších prací ve čtyřech
věkových kategoriích. Některé paní učitelky s přihlášenými žáky
jezdí do Městského divadla Zlín na odpolední divadelní představení
pro nejmenší diváky (dvě věkové skupiny, každá má 4 představení
za sezónu). Vyjde 2. číslo školního časopisu „Škola na papíře aneb
Silný kafe“. Žáci naší školy také vystoupili na besedě pro seniory.
A co se připravuje? Projekt žáků VII. třídy ke Dni učitelů, projekt ke
Dni Země, akce k dopravní výchově, mezinárodní projekt – Družební
setkání v Tesárskych Mlyňanoch, žákovská akademie ke Dni matek
(bude se konat v neděli 11. května 2008), naučné exkurze pro žáky
(např. Dukovany – Dalešice, Bratislava), projekt Den v ZOO, pro
velký úspěch bude opět sportovní den s rodiči.
Ve škole začal pracovat další, nový kroužek: Malí zahrádkáři.
Jeho specifikem je, že jej nevedou zaměstnanci školy. Děkuji paní
Zdence Cvoligové a paní Silvii Dostálové za projevený zájem a přeji
jim radost z práce s dětmi a vytrvalé nadšení pro věc. Chci
poděkovat i panu Miloslavu Pecinovi, který je pro nás spolehlivou
oporou vždy, když potřebujeme cestovat, což bývá často, chceme
totiž, aby škola byla pestrá.
Mezi tím vším, o čem píši výše a co dnes samozřejmě patří
k základnímu vzdělávání, probíhá i běžná výuka. Snažíme se naše
žáky vzdělávat tak, aby obstáli, až naši školu ukončí. Děláme vše
pro to, aby uměli, znali a zároveň mohli mít pěkná vysvědčení.
Učitelé plní své povinnosti a věnují své odborné práci mnoho času
a energie. Kdo naši práci nechce vidět nebo ji chce vidět černě, toho
by nepřesvědčil ani podrobnější výčet činností. Kdo najde pro
zborovickou školu dobré slovo a nebojí se je nahlas říci, tomu
děkuji. A pokud zatoužíte zkusit si „odučit“ jednu vyučovací hodinu
– můžeme se domluvit, můžete si vybrat třídu i předmět a přijít si
pedagogickou práci vyzkoušet na vlastní kůži.

Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy
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Pěknou tradicí našeho pionýrského
oddílu se stává každoroční pořádání turnaje
v pexesu. V období předvánočním se opět sešli
všichni milovníci této stolní hry. A že je pexeso
skutečně hrou pro všechny, o tom jsme se letos
zase přesvědčili.
Do soutěžního zápolení se
zapojili účastníci ve věku 6 – 15 let a i letos
se ukázalo, že právě při této soutěži věk vůbec
není rozhodujícím kritériem. Více než tři desítky
účastníků sváděly v zapůjčených prostorách
(školní třída - děkujeme) nelítostné boje. Finálové
utkání pak bylo bedlivě sledováno dalšími, již
vyřazenými, hráči, zatímco někteří další dali
přednost tomu zahrát si jen tak nějakou tu
nesoutěžní hru navíc.
Další ročník turnaje již zná svého vítěze
– tentokrát se vítězkou stala v době turnaje
teprve devítiletá Verča Cherynová, která
úspěšně prošla bez porážky celou soutěží. Těm,
kteří se umístili na prvních příčkách ještě jednou
blahopřejeme, všem ostatním děkujeme za účast.
A už teď se těšíme na setkání při některé
z dalších akcí, které nás čekají v jarním období.

-lk -

Součástí celoroční činnosti
Pionýra jsou i víkendové pobyty dětí.
Tyto aktivity jsou otevřené členům
i nečlenům sdružení. Ani v letošním
roce tomu není jinak.

Pionýrské
víkendovky

Podzimní prázdniny prožila skupinka dětí spolu s vedoucími na základně
v Rajnochovicích, stejná základna se stala útočištěm i v období před Velikonocemi,
kdy se děti a jejich starší kamarádi vypravili „Za velikonočním zajíčkem“.
Program jednotlivých akcí je vždy něčím jiný, aby se děti mohly v průběhu roku
seznamovat s činnostmi z různých oborů. Zatímco podzimní víkendovka byla více
zaměřena na poznávání turistických znalostí a dovedností (pohyb v terénu, odlévání
stop, práce s mapou…), jarní víkend je více „o přírodě“ a rukodělných činnostech.
Samozřejmě, že na žádném z pobytů nechybí hry i drobné soutěže, ale především
zábava v kolektivu kamarádů a v neposlední řadě také získávání dovedností ze
sebeobsuhy a učení se práci v kolektivu a pro kolektiv.
Na víkendových pobytech, stejně jako při všech ostatních akcích
v průběhu roku, se dětem věnují proškolení vedoucí a instruktoři, kteří v oddíle sami
vyrostli a teď se něčemu z toho, co znají a umějí, snaží naučit ty poněkud mladší.
- lk -

Zajímavé odkazy na webové stránky:
 PIONÝR ZBOROVICE:
http://mladata-zborovice.blog.cz
 MODELÁŘSKÝ KROUŽEK ZBOROVICE:
http://www.mk-zborovice.ic.cz
 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ZBOROVICE-MEDLOV:
http://www.mszborovicemedlov.wz.cz

Moravská
brána
Jde o postupovou soutěž
mladých muzikantů – zpěváků folk
a country žánru. Do právě uplynulého
ročníku se zapojila také Zuzka Sakařová z
našeho pionýrského oddílu Mláďata.
Zatímco někteří další členové se
snažili o dosažení co nejlepších výsledků
v republikovém finále závodu Pionýrská
stezka, ona jen s kytarou a vlastními
písničkami se vydala na podzim bojovat
do oblastního kola Chřibsko-podkarpatské
oblasti, které se konalo v Blatnici pod
sv. Antonínkem. Uspěla a získala tak
možnost účastnit se před vánocemi
republikového finále této soutěže v Brně.
I pro republikové finále zvolila své vlastní
písničky a podle mínění poroty vybrala
dobře. Svým výkonem se mezi ostatními
rozhodně neztratila. Nedosáhla sice na
medailová umístění, ale její výkon byl
oceněn pozváním do výběrového letního
kempu mladých muzikantů v Lipnici.
Přejeme
hodně
úspěchů
a děkujeme za reprezentaci.
-lk -

POZVÁNKA
N A PR Á Z D N I N Y

I v letošním roce pořádá Pionýr letní tábor pro děti.
Osmidenní tábor se uskuteční koncem července v Rajnochovicích.
Tábor je otevřený pro všechny děti ve věku 6 – 15 let, jedinou
podmínkou je zdravotní způsobilost dítěte – potvrzení vydává lékař.
O děti se po celou dobu pobytu na táboře starají
proškolení pracovníci, je zajištěn celodenní program, který je
uzpůsoben vždy věku a schopnostem účastníků tábora. Součástí
programu je celotáborová hra, výlety a výpravy do okolí, koupání
v bazéně,
soutěže
a
hry,
získávání
nových
poznatků
a dovedností z různých oblastí činnosti. Ubytování je ve
dvoulůžkových podsadových stanech s podlážkou a poličkou na
nezbytné drobnosti. Stravování dětí je zajištěno 5 x denně, pití
k dispozici po celý den.
Pokud uvažujete o programu na část prázdnin Vašeho
dítěte, pak i Vám nabízíme možnost účasti na letošním letním
táboře.
Bližší informace získáte na blogu oddílu (fotografie
z uplynulých ročníků, možnost spojení e-mailem, možnost kladení
dotazů apod.) nebo nás můžete kontaktovat v době oddílových
schůzek – v pondělí v klubovně, případně osobní konzultací
u vedoucí tábora.
-lk -
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110. výročí založení
Sokolské župy Hanácké
Kroměříž

KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ
ZBOROVICE
Od podzimu do března 2007 se konalo 10 výletů, např.:

V tomto roce bude župa Hanácká Kroměříž slavit 110. výročí
svého založení. K tomuto výročí budou po celý rok probíhat kulturní
a sportovní akce.
 17. května - zahájení oslav divadelním představením
souboru Sokola KM hrou: „S tvojí dcerou ne,“ autorem je
kroměřížský rodák - režisér a herec Antonín Procházka.
 24. května - druhý ročník volejbalového „Turnaje Jaroslava
Kozlíka“, smíšených družstev konaných v Podzámecké zahradě.
 21.- 22. června - účast cvičenců z župy Hanácké na
„Malém sletu v Liberci“.
 15. října - vzpomínková oslava u desky Miroslava Tyrše
na Masarykově náměstí.
 23.října - sokolská tělovýchovná akademie s účastí cvičenců
z jednot župy Hanácké v Kulturním domě v Kroměříži - večerní
představení divadelního souboru Sokola KM a zároveň derniéra
hry „S tvojí dcerou ne“.
 22. listopadu - divadelní představení Vídeňské omladiny
konané v Sokolském domě Kroměříž.
V září bude také u této příležitosti vydán Almanach Sokolské
župy Hanácké. V něm bude sepsána historie a současnost všech
tělovýchovných
jednot
spadajících
pod
župu
Hanáckou.
I TJ Zborovice bude mít zde svoji kapitolu.

TJ Sokol

Z historie TJ Sokol Zborovice
Pan Jaroslav Vrána uschovával listinu z r. 1911. Jedná se
o dotazník, který každá sokolská jednota musela vyplnit pro výstavu,
která se konala v r. 1912 u příležitosti VI. všesokolského sletu.
V dotazníku jsou předepsány kolonky s otázkami, které musely být
doplněny.
První zmínka o tělovýchovné jednotě Sokol začíná v roce 1894.
Jednota ve Zborovicích byla založena na ustavující schůzi 9. 2. 1894
z iniciativy pokrokového učitele Adolfa Adámka, starosty p. Kuciána
a pánů Roubala a Adamíčka. Schůzi v místním obecním hostinci řídil
nadučitel F. X. Kedrudek. Přihlásilo se 14 mužů ke cvičení a 6 členů
bylo přispívajících. Tato TJ byla po Kroměříži, Hulíně a Morkovicích
čtvrtou jednotou v kroměřížském okresu. Začátky nebyly snadné,
nebyla tělocvična, kde by se mohlo cvičit. Cvičilo se tedy na malém
prostranství u obecní sýpky, nářadí se muselo pořizovat po částech
a bylo uloženo na sýpce. I přes tyto potíže se činnost zdárně
rozvíjela. V roce 1896 darovala kroměřížská jednota Zborovicím
prapor. V jednotě vznikl dramatický kroužek, který např. v letech
1906 – 1911 sehrál 13 divadelních představení, z toho dvě ve
prospěch hasičského sboru. V divadelním archivu bylo 50 prací
českých i přeložených. V r. 1908 byl založen mužský pěvecký soubor,
který měl 8 členů.
Pravidelná cvičení se konala ve stodole, od r.1911 v budově
měšťanské školy a na školním dvoře. Cvičení vedli většinou učitelé,
cvičenců bylo 17 ve věku 18 – 40 let. Zápisné do jednoty bylo 1 Kč,
měsíční členský příspěvek 20 haléřů. V roce 1910 měla jednota 55
členů – 35 mužů a 20 žen. V r. 1909 uspořádali sokoli výlet do
Kroměříže, kde navštívili mlékárnu a psych. léčebnu. Sokol měl
vlastní knihovnu, ve které bylo 30 svazků.
V listině není uvedeno, kdo dotazník vyplňoval. Paní Vránová
předala také dvě fofografie: jedna je z 20.7.1924, kdy se konalo ve
Zborovicích první veřejné cvičení k 30. výročí založení Sokola, druhá
je z r. 1929 a jsou na ní seřazeni členové Sokola na návsi před
dřívější hasičskou zbrojnicí, kde očekávali příjezd T. G. Masaryka.

o 27.10. - Brdo - čtvrté výročí otevření rozhledny
o 28.10. - autem do Francovy Lhoty, pěšky na Čubův kopec,
na Pulčinské skály a do Lidečka.
o 10.11. - autem do Mohelnice, pak trasa Podolí, věznice Mírov,
Křemačov, Mohelnice, délka 18 km.
o 1.12. - Štramberk, Lichnov, Kopřivnice, kolem Bílé hory
na Štramberskou Trúbu, kde byla mikulášská akce.
o 15.12. - Roštín, Brdo, Vlčák, Stupava, Střílky
o 30.12. - 17. ročník výstupu na Brdo. Trasa: Roštín, Kamínka,
Bunč, Hubertka, Brdo, zpět po hřebeni na Malé Brdo
a do Roštína.
o 13.1. - autem k hospodě TREMP na silnici č. 50, potom trasa
Buchlov, Buchlovice, Smraďavka a zpět k hospodě
- délka túry 15 km.
o 26.1. - v kulturním domě ve Střílkách se konala výroční schůze.
Předsedkyní byla zvolena paní Ludmila Burešová,
pokladní Hana Šprňová ze Střílek, členem výboru
František Hanák. Tento den byla trasa ze Střílek na
Stupavu a zpět přes střílecký hrad.
Zúčastnilo se 29 turistů.
o 9.2.
- Studénka, Albrechtičky, Košatka, Jistebník, Studénka.
o 23.2. - kolem Blanska: Blansko, Olešná, Šebrov, Svinošice,
Blansko.
Klub
má
dvě
nová
okrasná
razítka,
která
navrhl
a vypracoval pro tiskárnu pan Vlad. Holubec. Razítka jsou velmi pěkná.
Doufáme,
že
jsme
popisem
svých
výletů
nalákali
i další spoluobčany na výšlapy za zdravím a za krásami naší vlasti.

František Hanák

Nová okrasná razítka
KČT Zborovice 

SDH MEDLOV
Během zimních měsíců uspořádali hasiči několik akcí.
První pátek v listopadu se jako každý rok konal světluškový
průvod. Sešly se děti nejen místní, ale i z okolí, se svými lampiony
prošly vesnicí k hasičské zbrojnici, kde byl připraven velký
ohňostroj. Zábava pokračovala dětskou diskotékou, pro odvážné
byla připravena soutěž ve zpěvu. Odměnu dostali všichni.
Začátkem prosince obešli hasiči vesnici s mikulášským průvodem,
aby nadělili dětem dárky, které jim připravili rodiče.
V sobotu 2. února 2008 zopakovali starou tradici –
ostatky neboli vodění medvěda. Průvod masek vyšel z hasičské
zbrojnice a prošel všemi uličkami Medlova.
Pomáhali také při likvidaci požáru slámy ve dnech 6. – 11. března
ve Zborovicích.
Dne 29. března bude proveden sběr starého železa a 26.
dubna se bude konat jako každý rok turnaj v hasičském sportu
„O pohár starosty obce“.
Zd. Bršlica
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Včelaři ve Zborovicích a v Medlově
Včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti. Kromě získávání včelích
produktů – medu a vosku, se později začala využívat mateří kašička, včelí jed a pyl. Včela
medonosná se podílí na zajištění cizosprašného opylení hmyzosnubných rostlin z 95%,
u hospodářských plodin zvláště řepky ozimé, ovocných stromů a jetelovin se zvyšují výnosy
až o 50%. Včelstvo je vysoce organizované hmyzí společenstvo, v období vrcholného rozvoje,
tj. v létě, je tvoří jedna matka, 500 trubců a 60 000 dělnic. Je výsledkem přizpůsobování se
podmínkám ve vývojové době asi 80 milionů let.
Včelařství v obou našich obcích má téměř stoletou tradici. V současné době chová
včely 14 včelařek a včelařů, kteří obhospodařují 130 včelstev. Včelaři z Medlova a ze Zborovic
jsou spolu s včelaři okolních obcí sdruženi v organizaci ČSV ve Zdounkách, zde navštěvují
schůze, odborné přednášky, popřípadě tématické zájezdy. Každý včelař odebírá odborný
časopis. Naši včelaři úspěšně představili své produkty a potraviny z medu na zahrádkářské
výstavě ve Zborovicích na podzim roku 2007.
Velké starosti včelařům přidělávají nemoci včel, nejzákeřnější jsou varroáza
a mor včelího plodu. Zatímco proti moru se nemůžeme bránit léčivy, postižená včelstva musí
být spálena, před varroázou se důsledným dodržováním veterinárních pravidel můžeme
ochránit. Právě tato nemoc však v letošním roce značně zdecimovala včelstva, v některých
oblastech naší země až o 80%.
Na závěr se krátce zmíním o medu. Sklenice medu – půl lékárny doma. Med je
příjemná potravina, která vyjasňuje mysl a prodlužuje život. Je však důležité kupovat med
přímo od včelaře, takzvaně ze dvora, protože jen zde, na rozdíl od různých supermarketů,
máme jistotu, že koupíme nefalšovaný přírodní produkt. Stará včelařská moudrost praví, že
nejzdravější potraviny jsou med a slivovice.

„Pokud by zmizely na Zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života,
bez včel by nebylo opylení, žádných rostlin, žádných zvířat, žádných lidí“
- prohlásil o tomto neuvěřitelném hmyzu Albert Einstein.
Ing. Milan Neckař, zborovický včelař
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Dne 17.2.2008 proběhla na moštárně výroční
členská schůze zahrádkářů. Předseda organizace ve své
zprávě seznámil přítomné s činností organizace a prací
výboru. Hospodář podal zprávu o hospodaření a revizor účtů
zprávu o majetku organizace. Z přednesené zprávy vyplynulo,
že úkoly, které byly v plánu činnosti na r. 2007, byly splněny,
a to jak v dovozu umělých hnojiv, sadbových brambor,
ovocných stromů a bobulovin jakož i vaření povidel
a moštování.
Byly uspořádány tři zájezdy do divadel a jedna
odborná přednáška. Zúčastnili jsme se výstav ovoce
v Kroměříži a ve Zdounkách. Vlastní výstavu k 45. výročí
založení organizace ve Zborovicích a Medlově jsme uspořádali
ve dnech 28. a 29. října ve škole. Byly provedeny práce na
údržbě zeleně v Medlově, u moštárny, vyřízeno povolení
k užívání studny, zajištěno pravidelné vymetání komínů
a revize elektrozařízení a el. vedení v moštárně.
Ve schváleném plánu činnosti a k tomu finančním
plánu chceme realizovat vybudování fekální jímky /místo
dosud používaného septiku/, rekonstrukci WC a přeložku
sacího potrubí ze studny k čerpadlu v budově moštárny. Dne
29. února 2008 byly započaty výkopové práce, ve kterých
budeme pokračovat každou sobotu dopoledne do konce
1. pololetí t.r., na tyto práce zveme všechny své členy. Dne
26.2. jsme dovezli pro zájemce umělá hnojiva a přijímáme
objednávky na ovocné stromky ze Střílek.
Děkujeme všem, kteří pomáhali zajistit úkoly r. 2007 a také
Obecnímu úřadu Zborovice za jeho podporu naší činnosti
v obou obcích.

za výbor ZO ČZS Zborovice-Medlov
Ing. V. Vácha

Má vlast v srdci Evropy
– Poznej ji a chraň
Tak se jmenuje soutěž pořádaná Památkovou komorou ve
spolupráci s Českou radou dětí a mládeže pro školy a sdružení dětí
a mladistvých, které se zajímají o historii a památky místa ve kterém žijí
a vyrůstají. My, členové kroužku Mladých historiků ze ZŠ Zborovice
pod vedením pana učitele Růžičky, jsme se do soutěže aktivně zapojili
a nutno dodat, že se nám to vyplatilo.
Dne 28. listopadu 2007 se v zasedací síni ministerstva kultury
v Praze konalo vyhlášení druhého ročníku této soutěže na které byla
pozvána i malá skupinka zástupců našeho kroužku. Spolu a panem
učitelem jsem do Prahy cestovala já a můj spolužák Míša. Využili jsme
toho, že se vyhlašování konalo až v odpoledních hodinách a prošli jsme si
Prahu, kde už začínaly přípravy na Vánoce. Neopomenuli jsme ani pár
významných pamětihodností našeho hlavního města a po pár hodinách
jsme se mírně promrzlí vydali na Maltézské náměstí k budově MK, kde se
měli sejít všichni nominovaní soutěžící. Po uvedení a usazení do
Nostického paláce následovalo představení všech soutěžících, hostů
a sponzorů. A pak už se mohlo začít vyhlašovat. Všechny práce byly
opravdu kvalitní a propracované, s dobrým nápadem. A jak jsme se
umístili my? Čekalo na nás zasloužené 1. místo v naší kategorii získané
prací nazvanou Historické a kulturní památky Zborovic a jejich ochrana.
Projektu jsme se věnovali asi rok, přesto jsme byli mírně v šoku za takové
umístění. Pan učitel také neodešel s prázdnou, dostal čestné uznání za
vedení našeho kroužku při práci na tomto díle. A tak jsme, ač se nám
nechtělo, s mírným předstihem opustili prostory Nostického paláce
a spěchali na náš přímý spoj domů. Vyčerpaní, ale spokojení jsme si ještě
užili projížďku večerní Prahou a potom nám už nezbývalo nic jiného, než
se těšit domů a do školy povyprávět všechno, co jsme za ten den zažili
a pochlubit se výbornými výsledky za naši usilovnou práci.

Petra Bilíková, IX. třída ZŠ Zborovice
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Ze života Římskokatolické
farnosti sv. Bartoloměje
Drazí bratři a sestry, drazí spoluobčané!
Pokusím se ohlédnout za několika
posledními měsíci v naší farnosti sv. Bartoloměje.
V polovině října jsem dlouhodobě
onemocněl, a tak se v naší farnosti musíme
spokojit s vypomáháním druhých kněží. Dík patří P. Mgr. Radomíru
Němečkovi, faráři ve Zdounkách, který ve Zborovicích nyní vyučuje
náboženství. Také jsem vděčný kněžím, kteří vypomáhají o nedělích
sloužením mší svatých a při pohřbech. I když se tato situace velmi
znatelně dotýká chodu všech farností, které spravuji, vzhledem
k velkému nedostatku kněží to jinak nejde.
Na druhé straně je to i příležitostí k intenzivnějším prosbám
a modlitbám za nová kněžská povolání a duchovní obnovu rodin.
Vždyť letošní rok budou pro celou olomouckou diecézi svěceni pouze
tři novokněží. Možná je to ale i určité varování, že ani kněz nevydrží
všechno. Studené a vlhké kostely a mnohdy velmi náročné podmínky
se na zdraví kněží mohou velmi znatelně podepsat. Teprve pak
si možná spousta lidí uvědomí, že je daleko snadnější tyto podmínky
ve farnostech knězi usnadňovat, než si pak marně shánět jiného
faráře. Prozatím nejsem schopen říct, jak se můj zdravotní stav
vyvine, ale do budoucna už nebudu schopen spravovat Litenčicko
a budu moci sloužit pouze ve vytopených kostelech.
I přes moji nemoc bych byl rád, aby letos začala alespoň
další fáze opravy kostela. Měla by se udělat nová elektroinstalace
a ozvučení. Staré elektrické rozvody již nevyhovují předepsaným
normám a protipožárním předpisům. Oprava je poněkud
komplikovaná i tím, že vnitřkem kostela není možné sekat drážky pro
kabely a vše se musí vést vnějším pláštěm kostela. Vevnitř jsou boční
oltáře a stěny zdobeny umělým mramorem, a ten se nesmí poškodit.
Rekonstrukce vnitřního prostoru farního kostela by byla nakonec
završena novou výmalbou. Protože se bude v kostele stavět lešení, je
ekonomičtější provést elektroinstalaci i výmalbu zároveň. Náklady na
opravy budou kolem 500 tisíc Kč. Veškeré opravy by začaly po
Velikonocích a měly by se zvládnout do konce června. Tím by se
kompletně dokončila vnitřní oprava chrámu Sv. Bartoloměje. Věřím,
že s Boží pomocí i našim přičiněním bude farní kostel skutečně
důstojným místem setkání s Bohem i s ostatními věřícími.
Závěrem bych chtěl všem farníkům i spoluobčanům popřát
požehnané a milostiplné prožití celé velikonoční doby.
S pozdravem a přáním Božího požehnání
Váš farář P. ThDr. Josef Vysloužil, PhD.



ZP R Á V I Č K Y

Barbora Kocmanová se s partnerem Tomášem Mikuličkou
zúčastnili mistrovství ČR ve standardních tancích, které se konalo
v únoru v Třinci a ve finále obsadili krásné 6. místo.



Eva Šutová, která závodí v atletice 400 m překážek –
dorostenky, byla v této disciplině první na mistrovství ČR
a jedenáctá na mistrovství světa. Byla nominována na sportovce
roku 2007 v okrese Kroměříž!



Fotbalisté TJ Pilana Zborovice obsadili v okresní soutěži
o sportovce roku 2007 první místo ve skupině „Skokan roku“.



Máme u nás i výborné hráče taroků. Na tarokovém turnaji
v Počenicích při účasti 120 hráčů obsadilo zborovické družstvo ve
složení Karel Foltýn, ing. Svat. Prachař, Ant. Surynek druhé místo. Jen
o půl bodu jim uniklo první místo. Na turnaji v Kroměříži byl pan Karel
Foltýn první mezi 60 hráči. Skupiny 4 hráčů na turnajích losuje počítač.
Každý hráč začíná s 50 Kč v jednokorunových mincích, hraje se několik
kol, ale nakonec se všechny vyhrané peníze vrací původním majitelům.
Takže finančně žádný „karbaník“ nevyhraje ani neprohraje.



Mladí modeláři se v listopadu zúčastnili soutěže na letišti
v Kroměříži. V kategorii H /házedla/ obsadil Martin Trávníček
2. místo. Kroužek mladých modelářů se v současné době připravuje na
krajskou soutěž, která se bude konat v květnu.



Dne 30. 11. 2007 byl slavnostně rozsvícen vánoční strom.
Účast občanů byla velká, náves byla celá zaplněna. Celou akci uváděl
předseda školské a kulturní komise pan Lumír Cheryn. Zahajovali
trubači – žesťové kvinteto ZUŠ Zdounky. Vystoupení dětí mateřské
školy doprovázela p. uč. M. Hradečná na akordeon. Dětský pěvecký
sbor ZŠ Zborováček pod vedením J. Jablunky vystoupil poprvé v novém
školním roce po částečné obměně členů, kdy někteří žáci odešli a noví
přišli, takže se sbor musí znovu sezpívat. Celá akce byla zakončena
ohňostrojem.

Díky starého člověka
Často se lidé ptají, zda je pravda, že biskup Gorazd, který byl
popraven za Protektorátu za ukrývání parašutistů, kteří spáchali atentát na
zastupujícího říšského protektora, byl farářem Církve čsl. husitské ve Zborovicích.
Ano, je to pravda. Jeho vlastní jméno je Matěj Pavlík, jméno Gorazd přijal až
po vysvěcení na biskupa jako jméno biskupské. Původně byl římskokatolickým
knězem v psychiatrické léčebně v Kroměříži. Byl jedním ze zakladatelů a prvních
organizátorů Církve čsl. na Moravě. Do Zborovic nejprve jen zajížděl za svým
bratrancem Karlem Pavlíkem, který byl ve Zborovicích římskokatolickým kaplanem
a později také přestoupil do Církve čsl..
Od 7. března do 5. května 1921 se Matěj Pavlík ve Zborovicích usadil a stal se prvofarářem zdejší
obce Církve čsl.. Jeho působení však nebylo dlouhé, neboť brzy na to byl zvolen biskupem Olomoucké
diecéze CČS a přesídlil do Olomouce. Na biskupa byl vysvěcen srbskou pravoslavnou církví a delegáti zdejší
náboženské obce ho na cestě do Srbska doprovázeli až na maďarskou hranici. Později, už jako biskup,
přešel do pravoslavné církve a stal se jejím obnovitelem v Československu. Odešel do Prahy. Jeho
nástupcem ve Zborovicích se stal již zmíněný Karel Pavlík, který zde působil jako farář až do r. 1923, kdy
odešel na nové farářské místo do Brna. Biskup Gorazd ukončil své kněžské působení v Praze mučednickou
smrtí. Dne 11. června 1942 se dověděl o úkrytu parašutistů v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje na
Zderaze, po jejich smrti byl 25. června 1942 zatčen, 3. září stanul před stanným soudem a 4. září byl
popraven. Vypráví se, že mučednickou smrt mu předpověděla cikánka z čar na dlani jeho ruky.
Biskup Gorazd zůstává ve vděčné paměti zdejší náboženské obce. Za zmínku také stojí, že za
svého pobytu v Srbsku vyjednal biskup Gorazd stipendia pro české studenty na srbských pravoslavných
učilištích. Ze Zborovic této možnosti využil student Josef Šamánek /později farář CČSH v Poděbradech
a v Kyjově, dnes už zemřelý/, který s několika jinými odjel studovat do Srbska. Když však vypukla
tzv. „pravoslavná krize“, která trvala několik let, vrátil se ze Srbska a dostudoval bohosloví v Praze.

Mgr. Olga Medková, duchovní CČSH

1. Blahoslavení, kdo mají porozumění pro
mé klopýtající nohy a zchromlé ruce.
2. Blahoslavení kdo chápou, že mé ucho
se musí namáhat, má-li vnímat vše,
co se k němu mluví.
3. Blahoslavení, kteří vědí, že mé oko je
zkalené a mé myšlenky se stávají
pomalými.
4. Blahoslavení, kdo se na chvilku zdrží
s přátelským úsměvem na rtech,
aby se mnou porozprávěli.
5. Blahoslavení, kdo mi dávají najevo, že
ještě mám cenu a že nejsem ponechán
sám sobě.
6. Blahoslavení mladí, kteří
se ke mně nechovají hrubě
a neslušně.
7. Blahoslavení, kdo mi svou
dobrotou ulehčují dny,
které mi ještě zbývají
na cestě do věčného
domova.
O. Medková
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Arne
Linka

Z jeho skladatelské tvorby:
ČTYŘI INVENCE PRO KLAVÍR /1957/,
SYMFONIETA PRO VELKÝ ORCHESTR op. 2
/1963/, ZBOROVICKÁ POLKA pro dech.
orchestr, STARÁ ZÁMECKÁ HUDBA pro
basklarinet a klavír /1967/, HANÁCKÉ PÍSNĚ
pro sóla, sbor, klavír a trubku /1968/,
ZAPOMENUTÁ NOKTURNA pro klavír op. 13,
ELEGIE PER ORGANO E CLAVICEMBALO
op. 24 /1983/ a další.

OSOBNOSTI
ZBOROVIC

Náš region se může chlubit několika osobnostmi v oblasti kultury, které stojí za to
zmínit i v tomto zpravodaji. Jednou z takových osobností totiž bezesporu je přímo náš rodák
- klavírista, skladatel, hudební teoretik, kritik a propagátor muzikoterapie, pedagog,
doc. PhDr. Arne Linka, CSc.
Pocházel z rozvětvené kantorské generace, narodil se 6. února 1938 ve
Zborovicích a ve Zdounkách žil se svými rodiči od prvního roku svého života. Měl absolutní
sluch. S prvními hudebními krůčky začal již ve třech letech. Absolvoval hudební školu Moravan
v Kroměříži. Studoval gymnázium v Kroměříži a v roce 1955 byl přijat na Státní hudební
a dramatickou konzervatoř v Brně. Současně navštěvoval přednášky hudební vědy na
Masarykově univerzitě v Brně. Aspiranturou na JAMU v Brně získal vědeckou hodnost
kandidáta věd o umění a následně se stal profesorem brněnské konzervatoře. Měl titul doktor
filozofie v oboru hudební teorie a dějin hudby, stal se odborným asistentem na JAMU v Brně.
Současně externě působil na Pedagogické fakultě MU v Brně. Docenturou na JAMU v Brně
završil své odborné vzdělání. Během celého svého života se aktivně věnoval skladatelské
tvorbě pro veškeré druhy hudebních nástrojů, úpravě lidových písní a psaní skladeb pro
pěvecké sbory, s nimiž velmi úzce spolupracoval. Jako muzikantská osobnost (vynikal
především v oblasti improvizace)
vystupoval v nesčetných programech české televize
a rozhlasu. Celoživotní zkušenosti zaznamenal i v odborných publikacích s hudební,
pedagogickou a muzikoterapeutickou problematikou /1997 - KAPITOLY Z MUZIKOTERAPIE/.
Zemřel náhle 6. března 1999 v Brně. Letos by oslavil jubileum 70-ti let.
Čest jeho památce!
připravil Jiří Jablunka
Použitá literatura: RYŠAVÝ, Šimon: SVĚT HUDBY Arne Linky

Dětský pěvecký sbor

CO VÁS ČEKÁ V
při ZŠ Zborovice
Již druhým školním rokem existuje ve zborovické škole pěvecké
těleso, které si říká Zborováček… Zpočátku nenápadný pokus o rozšíření
zájmových aktivit v ZŠ se záhy proměnil v užitečný a oblíbený nepovinný
předmět, který dnes navštěvuje dohromady 22 dívek a 2 chlapci od III. až
do IX. třídy. Pravdou je, že i když je nás víc než na samotném začátku
v říjnu 2006, nemálo „skalních“ zpěváčků z loňska vystřídala téměř desítka
„nováčků“. I tak jsme se ale pustili do práce a už jsou za námi vidět další
pokroky.
Po vánočním maratonu (vystoupení při rozsvícení stromku na
návsi, školní vánoční jarmark, vánoční koncert v kostele) jsme dali
dohromady jarní repertoár na březnové SETKÁNÍ S DŮCHODCI a školní
projekt JARNÍ PROBUZENÍ. Blíží se květen, s ním naše další vystoupení při
Akademii ke Dni matek a možná další koncerty. Scházíme se nyní v nepříliš
příznivou dobu pro děti – většinou v sobotu dopoledne a máme za sebou
dopolední velikonoční soustředění ve škole, které bylo moc fajn. Rádi
bychom se chtěli více cítit jednotně a hezky, a tak se těšíme na nová
připravovaná trička či jiné stejnokroje s logem sboru. Máme proto radost
nejen z každé „korunky“, která se pro nás najde, ale už jen také z pocitu,
že děláme dobrou věc a máme nadšené publikum – Vás, kteří nás
posloucháte! Navíc jsme se stali registrovanými členy Unie českých
pěveckých sborů se sídlem v Praze…
Chcete-li se o nás dozvědět víc, navštivte naše webové stránky
www.smart-web.cz/sbor. Těšíme se na další setkání s Vámi, ať už
kdekoli!
A kdo vlastně jsme? Seznam členů sboru k 20.3.2008:

Petra Adamíková
Lenka Indráková
Vendula Remešová
Klára Badanková
Sabina Jakšová
Klára Řezáčová
Lucie Daňková
Nikola Kolesárová
Andrea Savčáková
Michaela Grechová
Veronika Králíková
Anežka Šmídová
Adéla Chytilová
Markéta Navrátilová
Petr Tomeček
Nikol Cherynová
Kateřina Nosková
Lucia Tyčiaková
Veronika Cherynová
Erika a Iveta Rajchovy
Marek Vítek
(možná k nám přibude a vrátí se k nám Lucie Derková)
Aneta Náplavová
- to je „ZBOROVÁČEK“ se svým sbormistrem Jiřím Jablunkou

?

Již tradičně připravuje Základní
umělecká škola ve Zdounkách pestrý
kulturní program pro následující měsíce
posledního čtvrtletí školního roku 2007/2008:

Koncert učitelů a bývalých absolventů naší školy
připravujeme na pátek 18. dubna 2008 večer.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT sedmi letošních absolventů
ZUŠ se bude konat v polovině května 2008 v sále školy.

11. ročník FESTIVALU mládežnických dechových orchestrů se
uskuteční ve Sportovní hale Zdounky v neděli 18. května 2008

odpoledne.

Měsíc červen patří jako každý rok výchovným koncertům pro
žáky MŠ a ZŠ, dále se budou konat talentové přijímací zkoušky,
něco jako „zápis do ZUŠ“ – jak do oboru hudebního, tak výtvarného.
Kromě zmíněných akcí připravujeme i DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
O všem budete pravidelně informováni prostřednictvím plakátů
a pozvánek, navíc můžete podrobnější informace a aktuality nalézt
na webových stránkách školy: http://zuszdounky.starport.cz.
Pokud máte nějaké dotazy či zájem o studium, můžete nás
kdykoli navštívit, nebo kontaktovat (tel.: 573 365 282,
e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz)
Jiří Jablunka, učitel ZUŠ
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