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Úvodník starosty
Vzhledem k poslednímu vydání zpravodaje obcí před
komunálními volbami, rád udělám průřez práce
zastupitelstva uplynulými 4 roky. Zastupitelstvo se dosud
sešlo na 30 veřejných schůzích, na kterých se usneslo na
vydání dvou nařízení obce, osmi obecně závazných
vyhláškách a řádu veřejného pohřebiště. Všechna tato
právní nařízení si vyžádala změna zákonů, kterým se obec
musela přizpůsobit. Kromě právních předpisů zastupitelé
odsouhlasili několik investičních akcí, díky kterým se
podařilo zhodnotit majetek obce z původních 205,75 mil.
Kč na aktuální hodnotu aktiv 260,45 mil. Kč. Je velkou
škodou, že jsme zatím nemohli občanům nabídnout
alespoň zahájení výstavby potřebného polyfunkčního
domu, ve kterém by byly umístěny bezbariérové
ordinace lékařů, místní knihovna a 5 obecních bytů ve II.
podlaží. Toto bude zřejmě jeden ze stěžejních bodů
nejen předvolebních letáků, ale především následné
práce nastávajícího zastupitelstva. V současné době je
obec vzorně připravena na další roky, pro které je
projekčně zpracována rekonstrukce šaten TJ Pilana
Zborovice, schválena adaptace stávajících autobusových
garáží na hasičskou zbrojnici, územní studie výstavby ve
dvou lokalitách pro celkem 33 rodinných domů,
rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v budově
mateřské školy, adaptace skladu na veterinární ordinaci
nebo například rekonstrukce veřejného osvětlení
v ulicích Hlavní, Nerudova, Wolkerova a Lesní po přejezd.
Je zpracován odborný posudek na stav komunikace Lesní
od ulice Hlavní po železniční přejezd. V dalším období by
bylo vhodné kromě uvedeného zaměřit péči na celkovou
rekonstrukci dosluhující čistírny odpadních vod
a pokračovat s obnovou kanalizací.

Červen 2022

Na „poli“ obecního úřadu se podařila plná digitalizace,
zdařilá rekonstrukce a také především personální
stabilizace pracovníků, a to jak technickohospodářských,
tak zaměstnanců zajišťujících údržbu našich obcí,
umožňující vzájemný zástup tak, aby služby občanům
nebylo nutné omezovat v případě absence jednotlivých
pracovníků.
Za uplynulé období od vydání 54. Zpravodaje obcí
v dubnu byl dokončen chodník pod Pilanou při ulici
Hlavní, byla zahájena rekonstrukce kanalizací
a komunikací v ulicích Za Nádražím, pokračujeme
s rekonstrukcí sociálního zařízení v areálu TJ Medlov, byla
provedena výsadba stromů ve „Štrečce“ a byl založen
ovocný sad v bývalé drůbežárně, jednotkou JSDH
Zborovice byl propláchnut propustek pod mostem
u bývalého kina a zkontrolovány bezpečnostní,
odlehčovací přelivy kanalizace, jednotkou JSDH Medlov
byla vyčištěna požární nádrž v Medlově. Tj Pilana
Zborovice zahájila práce na zkulturnění části areálu
hřiště, turistický oddíl vyčistil studánku Hejtmanku.
V závěru úvodníku bych rád poděkoval zastupitelstvu
obce za aktivní přístup, který všichni vidíme nejen při
procházkách po našich obcích a okolí, ale také ve
srovnání s ostatními obcemi a městy, kde si dovolím
podotknout, že jsme spoustu zanedbaného dohnali,
skutečně potřebné zajistili a řešením některých věcí se
stali jako obec i vzorem pro jiné obce či města.
Vážení čtenáři, dovolte mi Vám popřát příjemné
prožití nadcházejících letních měsíců, speciálně dětem
přeji skvělé vysvědčení a prožití prázdnin bez šrámů.
P. S. v měsíci červnu došlo ke zprovoznění fotogalerie
s názvem „Naše obce v proměnách 2018 - 2022“ na
www.obeczborovice.cz v části Život v obci.
Vítězslav Hanák
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Mateřská škola
A přece se našly…
Při čtvrtečním odpoledni v místním parku jsme
s dětmi zjistili, že se „ZTRATILY KRÁVY“.
Bylo rozhodnuto, že je půjdeme hledat podle jejich
charakteristických stop. Cestou děti plnily zadané úkoly
a s velkou rychlostí vyhledávaly další stopy a směr útěku
krav. Šťastné shledání proběhlo na fotbalovém hřišti. Po
závěrečné společné hře došlo k rozdávání medailí
a sladkostí.
Hana Klabalová

Hasiči v naší vesnici
V pátek 22. 4. 2022 nás v MŠ v rámci spolupráce
navštívili členové SDH Zborovice.

Berušky a filipojakubská noc

Hravou formou děti seznámili s požárními riziky, které
je mohou potkat v každodenním životě a vysvětlili jim,
jak se v těchto situacích bezpečně chovat. Na závěr děti
měly možnost nejen si vyzkoušet hasičskou výstroj
a výzbroj, ale také nahlédnout do hasičských vozidel.
Adéla Chytilová

Vítání občánků
V rámci dlouholeté spolupráce sociální komise OÚ
s mateřskou školou se podílíme na vítání občánků.

na snímcích vidíte pálení čarodějnic se zábavným
sportovním odpolednem rodičů a dětí z této třídy se
závěrečným opékáním špekáčků. Pohodová atmosféra
nás doprovázela po celé odpoledne.
Ivana Balášová

Při této příležitosti děti vystoupily s pásmem básní,
písní a přivítaly tak nové občánky do života.
Adéla Chytilová
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Projektový den – „Včelí království“
Ve čtvrtek 19. 5. 2022 jsme měli v MŠ netradiční
návštěvu včelaře pana Ing. Jiřího Zbořila, který přiblížil
dětem svět včel i záslužnou práci včelařů. Děti se
dozvěděly řadu zajímavostí, zejména to, jak dlouho včely
žijí, jak se dorozumívají, jaké důležité úlohy mají v úlu,
čím jsou užitečné pro nás lidi a také pro přírodu.

Na stanovištích s různými úkoly jsme využili nových
tělovýchovných pomůcek – balančních říčních kamenů,
hrací kostky se zdravotními cviky, hmatových prvků,
chůdiček či skákacích pytlů. Po náročném výkonu byla
přichystána odměna v podobě pikniku a společně jsme si
pochutnali na nejrůznějších dobrotách.
Lenka Kvasničková

Základní škola
Biologická olympiáda
Letos v únoru proběhlo školní kolo biologické
olympiády vyhlašované MŠMT ČR s organizačním
zajištěním České zemědělské univerzity v Praze.
Biologická olympiáda je soutěž ve znalostech přírodopisu
a je organizována v kategoriích a soutěžních kolech.
Tématem 56. ročníku bylo „Jak přežít zimu“. Okresní
kolo kategorie C proběhlo dne 11. 4. 2022 v ZŠ ve
Zdounkách a zúčastnily se ho žákyně 8. třídy Adéla
Pospíšilová a Nela Růžičková. Děvčata obsadila krásné 5.
a 6. místo.

Ochutnávali jsme med a také si prohlédli včelařské
potřeby a dřevěný včelí úl. Na závěr si děti zahrály hru na
včely, splnily zadané úkoly a hlínou společně namalovaly
včelí svět.
Adéla Chytilová

Jógové a sportovní odpoledne
Po dlouhé zimě jsme se všichni nemohli dočkat
jarního počasí, proto jsme při první příležitosti uspořádali
na školní zahradě sportovní a jógové odpoledne pro děti
a jejich rodiče. Společně jsme si užili spoustu zábavy při
rozcvičce, kdy každé dítě s rodičem předvedlo dle návodu
jeden jógový cvik a zapojili se tak všichni zúčastnění.

Okresního kola kategorie D se zúčastnili žáci 7. třídy
Vojtěch Ryšánek a Martin Vrána, toto kolo se konalo dne
22. 4. 2022 opět v ZŠ ve Zdounkách.
Chlapci také obsadili 5. a 6. místo. Všem patří velká
gratulace.
Kamila Obdržálková

Krajské kolo geologické olympiády
I v letošním školním roce proběhla Geologická
olympiáda vyhlašovaná Masarykovou univerzitou v Brně.
Spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita
Karlova v Praze. Tato soutěž zahrnuje oblasti geologie:
mineralogii, petrografii, paleontologii, historickou
geologii, ložiskovou geologii, hydrogeologii, inženýrskou
geologii, environmentální geologii, regionální geologii
a dynamickou geologii.
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Holík - odnesl krásné 2. místo a postoupil do kola
krajského. Dále jsme získali čestné uznání za vypracování
originálního plakátu, který byl součástí dobrovolného
úkolu.
Krajské kolo se uskutečnilo ve čtvrtek 21. 4. 2022
v krásných prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše
ve Zlíně. Soutěž se skládala z testu a poznávačky
vztahující se k lesům ve Zlínském kraji. Tým obsadil
krásné 7. místo v kraji a tím si zaslouží velkou gratulaci.
Kamila Obdržálková

Ukliďme obec Zborovice

Naši školu reprezentovaly žákyně 9. třídy Natálie
Dudová a Dita Nováková. Školní a okresní školo proběhlo
online ve škole a děvčata se probojovala až do kola
krajského, které se uskutečnilo dne 4. 4. 2022
v prostorách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. I když
holky neobsadily první místa, zaslouží si velký obdiv, že
tuto náročnou soutěž podstoupily a něčemu novému se
přiučily.
Kamila Obdržálková

V pátek 29. 4. 2022 se žáci naší školy zúčastnili při
příležitosti Dne Země akce Ukliďme Česko. Zaměřili se na
obec Zborovice. Ukliďme Česko je dobrovolnická
úklidová akce, která probíhá na území celé České
republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a nepořádek. Uklízelo se na školní zahradě, před školou,
ulice Sokolská, hřiště, park, potok a ulice Lesní. Celé akce
se účastnilo 102 žáků a nasbírali celkem 160,5 kg
odpadu. Likvidace odpadu se ujala obec Zborovice, jež
přistavila před školu vlečku traktoru a darovala škole
pytle a rukavice. Za tuto pomoc jim patří velký dík.

Poznej a chraň
Žáci naší školy se zúčastnili 22. ročníku přírodopisné
soutěže družstev „Poznej a chraň“, kterou organizuje
ekologická organizace Čtyřlístek, Soutěž se konala ve
středu 6. dubna (žáci 4.-5. ročníku) a v pátek 8. dubna
(žáci 6.- 7. ročníku) ve středisku volného času TyMy
v Holešově.

Celá akce se vydařila. Doufáme, že si všichni vezmou k
srdci radu, že odpad nepatří do přírody, ale na určená
místa.
Kamila Obdržálková

Z činnosti Pionýra
Letní pionýrský tábor s Vikingy

Letošní téma znělo „Včera jsem v lese byl - lesy ve
Zlínském kraji“. Jednalo se o oblastní kolo, odkud si tým
starších žáků - Vojtěch Ryšánek, Jiří Obdržálek a Jakub

Letošní tábor se uskuteční v termínu 31. 7. - 12. 8.
2022 opět v Rajnochovicích na zapůjčené stanové
táborové základně. Je určen dětem od 6 do 16 let (po
absolvování 1. třídy).
Celotáborová hra nás pozve k Vikingům, s nimiž
prožijeme letošní táborová dobrodružství.
Děti čeká vedle úkolů celotáborové hry především
pobyt v partě kamarádů, v přírodě, různé hry a soutěže,
posezení u táboráku, výpravy pěší i výlet. Ale také podíl
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na zajištění běžného provozu stanového tábora. O děti se
po celou dobu stará tým proškolených pracovníků,
s nimiž se setkávají i v průběhu celoroční pionýrské
činnosti.

Velikonočního turnaje ve stolním tenise na sokolovně ve
Zborovicích. Turnaje se zúčastnilo 18 soutěžících.
V měsíci dubnu jsme provedli sběr železného šrotu v celé
obci. Pro mateřskou školu jsme uspořádali přednášku
o požární ochraně s ukázkami hasičské techniky.
Koncem dubna náš hasičský sbor zorganizoval stavění
máje, poté hasičská mládež s vedoucími připravili na
hřišti TJ pro děti sportovní soutěže. Děti byly odměněny
sladkostmi, opekly si špekáčky a velkou odměnou za
jejich úsilí bylo zapálení vatry s čarodějnicí.

Poslední týdny letošního školního roku uběhnou jako
voda a pomalu budeme balit batohy a těšit se na letošní
táborová dobrodružství, nové zážitky a kamarády.

Květinkový den
Ve středu 11. května se uskutečnil letošní Český den
proti rakovině. Zajištění sbírky se i v letošním roce ujali
v naší obci Pionýři.

Od ranních do odpoledních hodin procházely obcí
sběrači ve žlutých tričkách a nabízeli možnost zapojit se
do sbírkového dne nákupem kvítku měsíčku lékařského.
Letošní sbírka byla vyhodnocena, celkem sběrači prodali
447 kvítků, peníze v celkové výši 11 020 korun byly
odeslány na konto Ligy proti rakovině.
Za celodenní aktivitu si jistě všichni (Didi, Áďa, Lenča,
Ondra, Ráďa i Honza) zaslouží obrovský dík. Velký dík
patří ale také Vám všem, kteří jste i v letošním roce na
tuto sbírku přispěli. Díky!
Lenka Sakařová

Na začátku května se naši zástupci zúčastnili mše za
sv. Floriána ve Zborovicích. Družstvo mladých hasičů se
zúčastnilo požární soutěže ve Zdislavicích.
V rámci oslav 125. výročí založení SDH Zborovice jsme
zorganizovali 1. kolo v požárním sportu pro okrsek
Zdounky-Zborovice na hřišti TJ ve Zborovicích. V průběhu
května se naši řidiči zúčastnili přeškolení řidičů
referentských vozidel na sokolovně ve Zborovicích.
Koncem května jsme provedli kácení Máje.

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
Týden před velikonočními svátky náš sbor, ve
spolupráci s obecním úřadem, uspořádal 7. ročník

V červnu se náš hasičský sbor zúčastnil slavnosti
Božího těla ve Zborovicích.
5/12

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
V těchto měsících se soutěžní družstva mužů, žen,
starších pánů a mladých hasičů zúčastní soutěží
v požárním sportu pořádaných v okrscích ZdounkyZborovice a také v okrese.
Štefan Valigurský, starosta sboru

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
V uplynulém čtvrtroce jsme dle plánu práce
uskutečnili sběr starého železa a vyčistili hasičskou nádrž.
Bohužel nemohla proběhnout dubnová soutěž „O Pohár
starosty obce“. Neumožnila to úprava terénu, který se
vyrovnával a ještě není zatravněný, a opravy toalet, které
probíhají v areálu TJ Medlov.
Zúčastnili jsme se mše svaté věnované patronu hasičů
sv. Floriánovi. Od května započala soutěžní sezona a naši
vesnici často reprezentují 2 družstva mužů a 1 družstvo
žen. Doposud se družstva z Medlova zúčastnila soutěží ve
Zdislavicích, Morkovicích, Zborovicích a Počenicích.

Členové soutěžních družstev se plánují účastnit
dalších soutěží v okolních vesnicích i v Podhostýnské
hasičské lize.
Pokračuje i naše spolupráce s SDH Zborovice
s přípravou mladých hasičů. Kromě pravidelných tréninků
a účastí na soutěžích jsme děti 1. 6. (Den dětí) vzali na
odpolední „minivýlet“ do Kroměříže. Zde jsme si prošli
nově otevřenou naučnou „stezku Veverky Čiperky“, po
které následoval piknik a sladký balíček.

V měsíci srpnu nás čeká uspořádání tradičních akcí
hodového víkendu. Hodová zábava by se měla konat

v sobotu 20. srpna se skupinou Akredys a následující den
mše svatá u místní kapličky sv. Bartoloměje s následným
koncertem Zdounečanky v areálu TJ Medlov. Opět se
pokusíme domluvit i skákací hrad či podobnou atrakci,
aby si hodové dopoledne užily i děti. Závěrem je na místě
poděkovat obecnímu úřadu za podporu při doplnění
výstroje naší zásahové jednotky a soutěžních družstev.
Všem přejeme krásné léto a snad se uvidíme na
plánovaných akcích.
Pavel Machourek, starosta sboru

DZP
V měsíci dubnu se naši imobilní uživatelé dočkali
překvapení v podobě přestavby automobilu.
Do našeho služebního vozu byla instalována plošina,
která umožňuje přepravu imobilních uživatel.

Instalace plošiny a kotvícího systému bylo
financováno Zlínským krajem a provedla ji firma JP
SERVIS a.s. se sídlem ve Štěkeni.
Po celou dobu cesty sedí uživatel ve svém invalidním
vozíku a přeprava je tím pro něj pohodlná a bezpečná.
Díky této úpravě mohou jezdit na nákupy a výlety
i uživatelé imobilní, kteří se dříve dostali do společnosti
jen sanitou nebo autobusem s bezbariérovým přístupem.

Nadšení cestujících je patrné z fotek pořízených
cestou do cukrárny v Kroměříži.
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I cesta může být cíl
Turisté pokračují ve své činnosti a organizují akce dle
svého plánu.
Od března plní část turistů oblastní akci Skalní útvary
Zlínského kraje II a náš odbor zajišťuje během roku
v daných termínech kontrolu na skalním útvaru Kalíšek
a Rozštípená skála (26. 3. a 26. 6. 2022; potom 25. 3. a
25. 6. 2023).
V měsíci březnu jsme šli trasu z Lužic na Slovanské
hradiště Mikulčice a do Hodonína. V dubnu jsme vyrazili
z Lipníku nad Bečvou na hrad Helfštýn, kolem vodopádu
u Podhůry zpět do Lipníku nad Bečvou. Další trasa byla
z Osvětiman k Zoubkově studánce až do Vřesovic.
Koncem měsíce jsme se zúčastnili již tradičního
Morkovského véšlapu.
5. – 8. května jsme uskutečnili zájezd do Krkonoš.
Ubytováni jsme byli na chatě Smetánka v Peci pod
Sněžkou. Při absolvování naplánovaných tras jsme chodili
po sněhu, kterého bylo v Krkonoších ještě hodně. Během
pobytu jsme měli krásné slunečné počasí, takže nám sníh
nevadil. Zažili jsme na něm i spoustu legrace. Zájezdu se
zúčastnilo 40 turistů.

zahrádkách zejména těch, které se vysazují po zmrzlých
dnech v polovině května. Zahrádkáři nečekali na tuto
dobu a vysazovali okurky a cukety obvykle kolem 25.
dubna.
Výbor zahrádkářů na výborové schůzi organizace
koncem měsíce března projednal materiály od
nadřízených orgánů ČZS. Připravené návrhy výboru pro
jednání výroční členské schůze, která se uskutečnila
začátkem měsíce dubna ve společenské místnosti
v budově moštárny. V závěru této schůze byla přijata
opatření zaměřená na zajištění potřeb a činnosti
zahrádkářů v r. 2022.
Jednou z důležitých potřeb v hospodářské činnosti
organizace je výměna části oken v budově moštárny za
plastová, která vyžaduje značné finanční náklady a které
zajišťuje organizace ZO spolu s Obecním úřadem.
V závěrech výroční členské schůze není zapomenuto
na dovoz ovocných stromků a bobulovin, dále na
moštování ovoce a sterilizování pro členy organizace
a občany obou částí vesnice Zborovice.
Udržování zeleně v okolí moštárny bylo zajištěno
v květnu sečením trávy a následným sušením.
Josef Šmíd

TJ Pilana Zborovice
Fotbalová mládež

Tento měsíc jsme provedli první úpravu kolem
studánky Hejtmanky – posekali jsme trávu, vše vyhrabali
a vyčistili.
28. května jsme jeli do Buchlovic a odtud šli na Sv.
Barborku, Břesteckou skálu, Břestek a zpět do Buchlovic.
Ludmila Burešová

Po kvalitní zimní přípravě nám v měsíci dubnu začala
jarní část sezóny. Již od nejmenších hrají děti opravdu
pohledný útočný a kombinační fotbal, který přináší
ovoce. A především se oku diváka musí líbit.
Proto bych rád viděl při zápase plné tribuny fanoušků,
kteří fandí našim malým fotbalistům. Přál bych si, aby se
aspoň někdy přišel podívat každý, kdo má rád děti.
Věřím, že vidět plné hřiště šťastných dětí, které nemusí
myslet na ty hrozné věci okolo a baví se s kamarády, by
zahřálo u srdce každého občana, dokonce i naše
zastupitele nebo starostu. Naše děti si to opravdu
zaslouží!!!

Zahrádkáři v březnu až květnu
V období končící zimy a začátku jara zahrádkáři mohli
užívat zavařených plodů a zavařenin vypěstovaných na
svých zahrádkách v roce 2021. S přípravou na rok 2022
mnozí začali naplňovat zahradní truhlíky pro
předpěstování zelenin pro pozdější výsadbu do půdy na
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Až na nějaké výjimky musíme pochválit děti za
vzornou docházku na trénink a zápasy. Všechny naše
týmy se nacházejí v popředí tabulek a je vidět, že trenéři
i hráči odvádí dobrou práci. Přípravky a školička si vedou
výborně a rozdávají radost v každém utkání. Starší žáci
jsou na prvním místě v tabulce, mladší si dokonce
s předstihem zajistili titul přeborníka okresu již 5 kol před
koncem sezóny. Jarní část se pomalu chýlí ke konci,
a proto už musíme pomýšlet, co bude dál. Do konce
června se budeme připravovat pořád stejným způsobem
- úterý trénink ve Zdounkách, pátek ve Zborovicích.
Víkendové zápasy budou pokračovat dle rozpisu. Se
sezónou se rozloučíme 25. 6. 2022, a to turnajem
mladších žáků na domácím hřišti ve Zborovicích. Na
turnaji se představí nejlepší týmy z okolí. Můžete se těšit
například na HS KROMĚŘÍŽ, KOZLOVICE, HOLEŠOV nebo
třeba SIGMU OLOMOUC ŽENY U15. Doufám, že se
potkáme v ochozech v co největším počtu, společně si
užijeme turnaj, rozloučíme se se sezónou a zatancujeme
si večer na červnové noci. Poté si dáme cca 14 dní od
fotbalu volno, a pak to znovu rozjedeme, ať jsme
připraveni na další ročník 2022/2023.
Jiří Kocourek

Muži
Naše „A“ mužstvo mužů v rozehrané soutěži má tři
kola před koncem 8 bodový náskok a směřuje za
postupem do I.A. třídy krajské soutěže. Což bude jeden s
největších úspěchů naší kopané. Naše „B“ mužstvo na
jaře ještě neprohrálo a je na 3. místě okresní soutěže.
Takže s oběma mužstvy panuje naprostá spokojenost.
Nadále jsou na zápasy „A“ mužstva vypravovány
autobusové zájezdy, které jsou velmi oblíbené
u fanoušků. Za tuto dopravu je potřeba poděkovat
obecnímu úřadu, který se podílí na financování těchto
zájezdů.

Velmi hezkou a povedenou akcí byla cesta na zápas
do Ostrožské Nové Vsi historickým vlakem
„HURVÍNKEM“, kterou zajistil a finančně zastřešil náš
partner firma KVARCITSTAV, za což moc děkujeme.
Chtěli bychom pozvat občany obou obcí na turnaj
mladších žáků, který se uskuteční 25. 6. od 13 hodin a po
něm bude následovat v areálu TJ zábava – červnová noc.
A dále 16. 7. na turnaj mužů – 10. ročník Vašákova
memoriálu, na kterém se od 13 hodin představí mužstva
Kvasice A, Morkovice A, Zdounky a naše „A“ mužstvo. Po
turnaji bude následovat v areálu TJ diskotéka. Bohaté
občerstvení a tombola na obou turnajích je
samozřejmostí.
Co se týče prací v areálu TJ tak hřiště bylo zahnojeno,
bylo chemicky ošetřeno, aby se zabránilo růstu
nežádoucích plevelů. Samotný postřik na hřiště byl
aplikován našim partnerem panem Ing. Jaroslavem
Olšinou, za což mu moc děkujeme. V průběhu června
a července bude zhotoven nový plot a patřičné terénní
úpravy v místech vedle pódia a udírny směrem
k bývalému JZD. Akce bude financována obecním
úřadem a zhotovena svépomocí a firmou KVARCITSTAV,
která provede terénní úpravy a zabetonování základu pro
ztracené bednění. Vznikne další hezký upravený prostor
pro návštěvníky areálu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům,
trenérům všech kategorií od kategorie školička až po „A“
mužstvo mužů za perfektní reprezentaci našeho klubu.
Dále všem funkcionářům, kteří se podílejí na chodu TJ,
manželům Brázdilovým, kteří se starají o chod udírny
a také všem partnerům klubu, bez kterých by nebylo
možné udržovat chod klubu na takové úrovni na jaké
dnes je.
Takže ještě jednou všem díky a sportu ZDAR.
Marek Šprňa

Páni Zoubkové na Zdounkách
Spor Kateřiny Zoubkové s jezuity, poslední příslušnicí
tohoto rodu.
Zdounky, malé městečko, již od roku 1358 leží pod
úpatím severního hřbetu Chřibů na okraji Zdounecké
brázdy. Dominantou Zdounek je starý kostel mnoha
stavebních slohů po několika přestavbách za pět století.
Kdo by neznal nebo alespoň neslyšel jméno Jana Jiřího
Zoubka ze Zdětína. Dodnes je možné spatřit ve
Zdounkách při vstupu do kostela po pravé straně krásnou
plastiku, velmi kvalitně provedené kamenické práce.
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V roce 1570 vyrostla u kostela věž zajímavého tvaru,
stavitelem byl sám Jáchym Zoubek ze Zdětína. Stavitele
připomíná a i jeho manželku třetí v pořadí Alinu
Prusinovskou, pamětní deska nad vchodem ze severní
strany věže nápisem do kamene vytesaným.
Anno. MDLXX urozený a stateczní ritiuz PAN
JOACHYM ZAVBEK A NA ZDVNKACH. PODKOMORZI
MARGKRABSTWI MORAVSKEHO TVTO VEZI KE CTI
A CHWALE PANY. BOHV. A PANNIE MARII. DAL.
POSTWITTI …
Vraťme se k plastice, náhrobku Jana Jiřího Zoubka ze
Zdětína, jemuž a dalším příslušníkům rodu sloužili
podzemní prostory – krypta neboli hrobka. F. V. Peřinka
píše: O kryptě v kostele se nemluví, ale určitě existuje,
neboť o pohřbech Zoubků ze Zdětína se v matrikách píše
o sklípku před hrubým oltářem kam byli pohřbíváni
zdounečtí kněží. Náhrobek s postavou ritíře a jeho dětí
doplňuje nápis: Léta páně 1584 v neděli před povýšením
svatého kníže zemřel urozený pán Jan Jiří Zoubek ze
Zdětína na Zdounkách a v tomto chrámě božím pochován
…
U zemřelých Jáchymových dětí čteme:
Léta 1580 v úterý po neděli dokonal život svůj Jáchym,
syn pana Jiřího Zoubka, jehož to duši pan Bůh ráčil
milostiv býti.
U postavičky malého děvčátka čteme:
Léta 1585 v úterý po neděli dokonala život svůj
Johanka, dcera pana Jiřího Zoubka ze Zdětína, jejiž duši
pan Bůh milostiv byl.
Jak vidět ze záznamu v kameni vysekaném, moc si
toho života tato trojice neužila.
Povíme si něco zajímavějšího. O poslední příslušnici
tohoto rodu Kateřině Zoubkové ze Zdětína. Kateřina byla
velmi slabé tělesné konstrukce, po celý život byla
nemocná a tak žádný ženich se pro ni nenašel. Narodila
se ve Zdounkách roku 1597. Byla silně věřící katoličkou.
Vůbec celá rodina Zoubkových byla velmi zbožná.
Kateřina vešla ve známost zajímavým soudním sporem
týkající se testamentu, ve kterém se poslední členka
starobylého moravského rodu rozhodla celé své jmění
movité i nemovité věnovat jezuitskému řádu na založení
koleje. Protože považovala tento řád za pracovitý
oplývající horlivostí rozmnožení církve svaté ve vyučování
mládeže ve školách. Jezuitům odkázala v poslední vůli
obojí statek Zdounky a Habrovany se vším a všelijakým
příslušenstvím, Zdounky s městečkami a vesnice
Svršovice, Skržice, Soběsuky, Zlámanka, Lhotka, Divoké,

Roštín, Těšánky, Troubky, Rataje, Oujezd, Habrovany,
Nemojany, Luleč s oběma kolaturami v Lulči a na
Zdounkách. A vším právem a příslušenstvím jak jsem já
i moji předkové užívání těch statků byli a další náležitosti.
Jezuité si rychle pospíšili testament z října 1635 zapsat do
zemských desek. Možná měli obavu, aby nebyl jejich
dědičný nárok zpochybněn. Oni dobře věděli proč,
skutečně se tak stalo. Kateřina Zoubková ať už pod
tlakem a výčitkami příbuzných anebo z vlastního uvážení
se v ní hnulo svědomí a sama poslední vůli, která byla ve
prospěch jeziutů sepsána v květnu roku 1636, zrušila
a napsala novou závět ve které osvětluje důvod proč se
tak rozhodla. Vyznávám před svou smrtí, kterak jsem já
náramně ztrápena od tří jezuitů byla, což po smrti mé
všecko s mou vlastní rukou proukáže. Proto opovrhuji
oba dva testamenty pánů paterů jezuitů a takové nic
platiti nemají, protože jsem já od těch k tomu přinucena
byla. V listině z července 1636 uvádí, že mě páteři jezuiti
stále na krku ležejí a mě trápí o moje statky Zdounky
a Habrovany, abych jim také poručila i také jsem to
učinila, ale s velkým přinucením.
A tak tímto dala svým příbuzným z rodu Dubských
důvod, aby zahájili s jezuity o dědictví spor. Spor trval
řadu let (asi 15 let).
Historik Bohumil Fišer říká: „Postup jezuitů v této
záležitosti odpovídá zcela metodě chování se k bohatým
vdovám a dědičkám. Je zde ještě jedno ale, proč rodina
Dubských přichází s nároky až po tak dlouhé době a to v
roce 1681. Baroni Dubští, Jan, Adam a Leopold spříznění
s Kateřinou Zoubkovou se domáhali spravedlnosti
uvedené v druhé závěti. Nabízí se otázka, nebyla tato
druhá závět falzum? Kateřina v této době byla už skoro
padesát let po smrti. Zemřela 15. července 1636
poměrně mladá v 39 letech u jezuitů na koleji v Brně, kde
ji také pochovali. Její ostatky byly převezeny do
Uherského Hradiště. Stalo se tak v roce 1892. Byla
uložena do hrobky vybudované v kostele se všemi
poctami. Je uváděno, že se jednalo o hrobku před
hlavním oltářem v kostele Františka Xaverského. Po
záplavách v roce 1998 byla možnost vstoupit do krypty
před oltářem, kde měla být Kateřina uložena. Ve vstupní
chodbě se schody, která pokračovala komorou
nepoužívanou k pohřbům. Po pravé straně byl vchod do
pohřební komory, kde se nacházelo 23 koster. Ze štítků
se dala zjistit jména některých z nich. Ve východním
křídle byl zazděný vchod. Ani v dalších dvou zkoumaných
kryptách se pozůstatky Kateřiny Zoubkové nenašly.
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Georadar však při průzkumu zjistil dutinu. Krypta byla
patrně překryta stélou v kapli sv. Viktorie. Archeolog Jiří
Pavelčík předpokládá, že právě zde mohli být ostatky
Zoubkové uloženy. Sem však církví vstup povolen nebyl.
A tak Kateřina nikým nerušena spočívá v podzemí
kostela, o jehož vznik se svým majetkem zasloužila. Jak
se jezuitům podařilo uchránit přivlastněný majetek před
soudy. Byli příliš mocní a vystavěli si v Hradišti již celou
kolej, než aby mohli být zbaveni toho, čehož se jednou
zmocnili, dovozuje Bohumil Fišer. Historik Metoděj
Zemek k tomu dodává: Prohrát spor by znamenalo zánik
nové koleje, proto jezuité stejně jako dříve, kdy po
zlistění závěti střežili Kateřinu Zoubkovou na koleji v Brně
až do její smrti roku 1636 využili svého vlivu, nešetřili ani
finančními obětmi a podplácením, aby s konečnou
platností po čtyřiceti letech roku 1711 vyhráli dlouholetý
spor.
Použitá literatura:
Zemek M. – Jezuité v Uherském Hradišti, Brno 1955
Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka J. Jilík,
B. Žižlavský
F. V. Peřinka – Vlastivěda Moravská – Zdounecko
Sepsal Miroslav Regent

Z pohádky do pohádky
byl název dětského nedělního odpoledne s Jirkou
Hadašem, oblíbencem všech dětí.
Kuchaři, mravenci, berušky, myslivci, princezny,
kouzelníci a další pohádkové bytosti celé odpoledne
skotačili v rytmu dětských písní, přednášeli, tancovali
i soutěžili. A tak, jako na správném bále i zde bylo
zajištěno rozmanité občerstvení.
Velmi bohatá tombola závěrem celé akce umocnila
úsměvy na dětských tvářích.

Velké poděkování patří organizátorům a sponzorům.
Celou akci sponzorovala OBEC ZBOROVICE, A.F. SERVIS

s.r.o., MUDr. Zuzana Plesníková, ing. Jaroslav Olšina
a pan Přemysl Drobil.
Všem ze srdce za jejich dary děkujeme.
Kulturní komise

Velikonoční tradice v Medlově
Sice je červen a začíná léto, ale vraťme se chvíli v čase.
Na jaře každý z nás nějakým způsobem oslavil svátky
jara. Minimálně tím, že byl o 2 dny kratší pracovní týden.
Sousta lidí si pod slovem Velikonoce představí
Velikonoční pondělí, pomlázku, kraslice…, ale Velikonoce
netrvají jen jeden den.
V Medlově se aktivně začíná prožívat již na Zelený
čtvrtek. Tradice „klepačů“, která podle některých zdrojů
sahá až do 8. století, se u nás dodržuje dodnes. Říká se,
že na Zelený čtvrtek odletí zvony do Říma, kostely a kaple
utichnou. Připomíná se smutek a utrpení Ježíše Krista.
Místo zvonů obchází chlapci různého věku (většinou
školního) danou vesnici a v době klekání – ráno
v 6 hodin, v poledne, večer v 6 hodin a na Velký pátek
ještě ve 3 hodiny odpoledne (doba ukřižování Ježíše)
a „klepají“. Existují různé trakaře, řehtačky, hrkače…,
u nás však dominují kladívkové klepače. Nejedná se
vůbec o lehký úkol. Kluci se musí sjednotit a klepat do
stejného rytmu. Po obejití celé vesnice, i té naší malé, je
určitě bolí ruce a objeví se nejeden puchýř.

Chlapci se schází v danou dobu u místní kaple, zvolí si
vedoucího, většinou to prý bývá někdo z nejstarších
hochů. Nejstarší i skupinu vedou a dohlížejí na mladší.
Lidé jim jako odměnu dávají peníze nebo sladkosti, které
si pak hoši rozdělí.
Ač má tato tradice křesťanský obsah, účastní se jí kluci
věřící i nevěřící. Říká se, že klepání má i pohanský motiv
a obcházení vesnice s určitým „hlučením“ má odhánět
zlé duchy.
Ať se na tradici podílí každý z jakékoli pohnutky, je
dobře, že se tradice u nás dodržují, neboť jsou pojítkem
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s našimi předky a určitou hodnotou, kterou my
předáváme dál.
Snad se i v příštích letech najdou kluci, kteří doplní
místní klepače a nahradí ty, kteří této tradici odrostou.

Společenská kronika

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

V období od června do září 2022 oslaví významné
životní jubileum tito spoluobčané:

Červen
So 18. 6. KČT – Zájezd Větrov, Dalimilova rozhledna
So 25. 6. TJ Pilana – Červnová noc
Ne 26. 6. KČT – Skalní útvary Zlínského kraje

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

Červenec
So 9. 7. KČT – Litovelské Pomoraví
Pá 15. 7. SDH Zborovice – Červencová noc
So 16. 7. TJ Pilana – Memoriál A. Vašáka

Srpen
Pá 12. 8. SDH Zborovice – Noční soutěž (dospělí)
So 13. 8. SDH Zborovice – Noční soutěž (mladí hasiči)
So 20. 8. TJ Medlov – Hod kladivem a pití piva na čas
So 20. 8. SDH Medlov – Hodová zábava
Ne 21. 8. SDH Medlov – Hodový koncert Zdounečanka
Ne 28. 8. KK – Hodový koncert Boršičanka

Červenec
Machourková Anežka – 90 let
Marková Antonie
Zehnulová Eva
Němcová Aloisie
Hassl Miroslav
Boháčková Anna
Lánik Jaroslav
Tenčík Pavel

Září
So 10. 9. KČT – Litenčická pahorkatina
Čt 15. – 18. 9. KČT – Žďárské vrchy

Srpen
Šumberová Ludmila – 95 let
Blablová Marie
Spáčilová Danuška
Zapletalová Jarmila
Derková Marie
Pohlová Antonie
Netolický Karel
Voznicová Drahomíra

Září
Bubeníček Zdeněk
Král Miroslav
Nezdařilová Marie
Foltýnová Jarmila
Štefaniková Eva
Moudrá Stanislava
Barnetová Ludmila
Chytrá Marie
Maková Hana

Změna termínů vyhrazena

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

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

11/12

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov

Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov
Číslo 55, červen 2022
 Vydavatel: Obec Zborovice, Hlavní 37, 768 32
Zborovice, IČO 00287920
 Periodický tisk územního samosprávného celku
 Četnost vydávání čtvrtletně
 Registrace Ministerstva Kultury: MK ČR E 23985
 Bezplatná tiskovina, náklad 550ks
 E-mail: zpravodaj-zborovice@email.cz
 Grafická a redakční úprava: Pavel Machourek,
Zdeňka Kuciánová
 Datum uzávěrky: 29. 5. 2022
 Den vydání: 16. 6. 2022
 Tisk: Tiskárna A. Michajlovič Kroměříž
NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKCÍ, POUZE NEJNUTNĚJŠÍ
REDAKČNÍ ÚPRAVOU.
Příští 56. číslo vyjde v září 2022. Uzávěrka zpravodaje
bude v neděli 4. 9. 2022.

12/12

