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Úvodník starosty
Vážení čtenáři,
dovolte mi v úvodu nového Zpravodaje v rychlosti
shrnout uplynulé období. Změnou, kterou musím zmínit
je nově zvolené zastupitelstvo, ve kterém byli nahrazeni
4 zastupitelé, kteří pro naše obce vykonávali činnost
zastupitele několik volebních období, jmenovitě bych za
skvěle odvedenou práci pro naše obce poděkoval panu
Josefu Šmídovi (20 let), panu Pavlu Noskovi (8 let) a paní
MUDr. Zuzaně Plesníkové (8 let) a panu Radku Havlíkovi
(5 let). Myslím, že čas, který věnovali našim obcím, byl
naplněn pozitivním přístupem a již nyní si můžeme
připomenout
některá
rozhodnutí
minulého
zastupitelstva, která mají a také budou mít pro naše obce
přesah do budoucna. Neudělám chybu, když začnu
poměrně komplikovaným záměrem, kterým byla
výstavba víceúčelového domu na ulici Hlavní, kam by se
v blízké budoucnosti mělo přestěhovat zdravotní
středisko, místní knihovna a měl by nabídnout 5 bytů. Ve
výčtu úspěchů, kterých se naší obci v minulém volebním
období podařilo dosáhnout je například rekonstrukce
pavilonu základní školy, výstavba workoutového hřiště,
rekonstrukce místních komunikací v Medlově i
Zborovicích, rekonstrukce kanalizace ulic Za Nádražím,
sadová výsadba v drůbežárně, rekonstrukce veřejného
osvětlení v Medlově, rekonstrukce části veřejného
osvětlení ve Zborovicích, rekonstrukci a výstavbu na
místním pohřebišti nebo například úspěchy v čerpání
dotačních titulů, jako je třeba 2,15 mil. Kč na
protipovodňové opatření, 4,5 mil. Kč na rekonstrukci
hasičské zbrojnice, 1,5 mil. Kč na chodník a odstavná
stání při ulici Hlavní, 8,27 mil. Kč na rekonstrukci
dílenského pavilonu, vše vyjmenované a ještě mnohem
více by nebylo v případě podpory výše jmenovaných

možné uskutečnit. Nyní, kdy máme zastupitelstvo
doplněno o 4 nové posily, doufám a předpokládám, že
budeme společně táhnout za rozvoj našich obcí.
Stávající zastupitelé byli na pracovní poradě
seznámeni s možností bezplatného převodu majetku
mezi HZS Olomouc a naší obcí, kdy by byla možnost
získání „nové“ cisterny pro naši jednotku JSDH JPO III.
Dále bylo zastupitelstvu sděleno, že byla naše obec
vybrána mezi dalšími žadateli a bude nám přidělena
podpora 4,5 mil. Kč na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Na pracovní poradě byla diskutována témata dalšího
rozvoje obcí, ale k zásadním novým podnětům jsme se
přes veškerou snahu nedostali. Velmi často bylo
skloňováno slovo energie, dále nájmy a ceny služeb,
které obec poskytuje občanům a například i veřejné
osvětlení, vše v návaznosti na zvyšující se ceny. Tyto
otázky, stejně jako odpovědi budou součástí řešení na
prosincovém III. veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, závěrem krátkého
úvodníku Vám chci popřát mnoho krásných chvil
v probíhajícím adventním čase, mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti v novém roce 2023.
Vítězslav Hanák

Volby do zastupitelstva obce 2022
Volby do zastupitelstev obcí se v Česku konají
pravidelně vždy jednou za čtyři roky. Hlasy, které obdrží
každá strana jako celek, se sčítají s těmi, které byly dány
jednotlivým kandidátům v rámci každé strany. Poté se
vyřadí politické strany a uskupení, které mají méně než
5 % hlasů. Na základě součtů všech hlasů, se hlasy
přepočtou na mandáty s použitím D'Hondtova dělitele
(Victor
D'Hondt
1841–1901,
belgický
právník
a matematik).
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Společně pro naši obec č.2, 2 mandáty:

Mandáty se přidělují vícekolově, vždy jeden mandát
v každém kole. V každém kole se pro každou stranu určí
kolový počet hlasů a ta strana, která má kolový počet
hlasů nejvyšší, kolo vyhrává a získává mandát toho kola.
V prvním kole je kolový součet strany roven počtu hlasů
a první mandát získává strana s nejvyšším počtem hlasů.
V dalších kolech se kolový počet hlasů každé strany určí
jako podíl získaných hlasů strany ku počtu mandátů,
které získala v předchozích kolech, zvýšenému o jedničku
[= počet hlasů / (mezipočet mandátů + 1)]. Kolový počet
hlasů těch stran, jež v minulém kole mandát nevyhrály,
tedy zůstává oproti minulému kolu beze změny, protože
se nezměnil počet mandátů, které získaly. Kolo vyhrává
ten, jenž má nejvyšší kolový počet hlasů. Postup se
opakuje v dalších kolech, dokud nejsou přiděleny
všechny mandáty.
Poté přichází na řadu preferenční hlasy. Celkový počet
hlasů odevzdaných pro každou volební stranu se vydělí
počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý
z kandidátů o 10 % více hlasů, než je takto stanovený
průměr, postupuje v kandidátní listině na první místo.
Pořadí těchto postoupených kandidátů se uspořádá
podle jejich získaného počtu hlasů. Nakonec se rozdělí
mandáty, které každá strana získala. Z prvních míst
kandidátní listiny, kde se nachází i ti, kteří se na první
místo dostali díky svým preferenčním hlasům, se vybere
tolik kandidátů, kolik strana získala mandátů.

Hranice pro změnu pořadí: 91,3 hlasů

Jurčík Miloslav, 192 hlasů, 1. mandát
Kuciánová Zdeňka, 108 hlasů, 2. mandát
Kunc Vlastimil, 108 hlasů, 1. náhradník
Čevela Luděk, 93 hlasů, 2. náhradník
Žílová Verbíková Tereza, 45 hlasů, 3. náhradník

Komunistická str.Čech a Moravy, 1 mandát:
Hranice pro změnu pořadí: 85,8 hlasů

Drobil Přemysl, 136 hlasů, 1. mandát
Nosek Pavel, 105 hlasů, 1. náhradník
Jablunka Josef, 77 hlasů, 2. náhradník
Jablunka Filip, 71 hlasů, 3. náhradník

Nezávislí, 2 mandáty:
Hranice pro změnu pořadí: 121,0 hlasů

Řezáč Vladimír, 186 hlasů, 1. mandát
Olšina Jaroslav, 163 hlasů, 2. mandát
Šebestík Roman, 135 hlasů, 1. náhradník
Horák Michal, 107 hlasů, 2. náhradník
Blašková Pavlína, 97 hlasů, 3. náhradník

VIZE SLUŠNOSTI, 2 mandáty:
Hranice pro změnu pořadí: 125,4 hlasů

Scheichenostová Romana, 162 hlasů, 1. mandát
Políček Timoteus, 142 hlasů, 2. mandát
Klenovská Renata, 106 hlasů, 1. náhradník
Štěpánek Jaromír, 121 hlasů, 2. náhradník*
Šprňa Marek, 99 hlasů, 3. náhradník

ANO 2011, 4 mandáty:
Hranice pro změnu pořadí: 183,7 hlasů

Společně pro naši obec č.1, žádný mandát:

Hanák Vítězslav, 261 hlasů, 1. mandát
Sokolínský Ivo, 199 hlasů, 2. mandát
Vrána Martin, 184 hlasů, 3. mandát
Fiury Roman, 146 hlasů, 4. mandát
Žurman Jaromír, 136 hlasů, 1. náhradník
Kojetský Antonín, 158 hlasů, 2. náhradník*
Juřík Zdeněk, 149 hlasů, 3. náhradník*
*Nedosáhl na hranici pro změnu pořadí, pořadí dle kandidátky

Hranice pro změnu pořadí: 37,4 hlasů

Remeš Václav, 56 hlasů, žádný mandát
Plesníková Zuzana, 49 hlasů, žádný mandát
Süčová Drahoslava, 49 hlasů, žádný mandát
Zdroj: Český statistický úřad – www.volby.cz
Wikipedie - Volby do zastupitelstev obcí v Česku
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Na
ustavujícím
zasedání
nově
zvoleného
zastupitelstva obce 26. října byli zvoleni:
Starosta obce – Vítězslav Hanák
Místostarosta obce – Martin Vrána
Místostarostka obce – Zdeňka Kuciánová
Předseda finančního výboru – Miloslav Jurčík
Člen finančního výboru – Ivo Sokolínský
Člen finančního výboru – Zdeněk Kubánek
Předseda kontrolního výboru – Roman Fiury
Člen kontrolního výboru – Vladimír Řezáč
Člen kontrolního výboru – Šárka Fiury
Předsedkyně osadního výboru – Drahoslava Süčová
Člen osadního výboru – Svatava Hrdá
Člen osadního výboru – Jiřina Horáková

Mateřská škola
A je tu nový školní rok
Mateřská škola Zborovice je naplněna pro školní rok
2022/2023, jak se říká, „až po strop“. Využita je
i navýšená kapacita zřizovatelem na celkový počet 50
dětí. Provoz bude zajišťovat 7 zaměstnanců –
4 pedagogické pracovnice a 3 provozní pracovnice. Děti
jsou rozděleny do heterogenních tříd dle sourozeneckých
a rodinných vztahů. Výchovně vzdělávací práce se bude
odvíjet z RVP PV a Školního vzdělávacího programu „Svět
kolem nás“. Během prázdnin proběhly nejnutnější práce
na údržbě školní zahrady a rozšíření venkovních učeben.
Byly dokoupeny nové hry a hračky, jak do tříd, tak do
přírodní zahrady.
Společně se těšíme na nový školní rok a plné třídy
dětí. Tak neváhejte:
„Pojďte děti mezi nás,
budeme mít radost z vás.
Budeme si zpívat, hrát,
společně svět poznávat.“

Malá technická univerzita
Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky
„Škola hrou“ rozvíjíme v dětech jejich technické a logické
dovednosti. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální
vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také
ve skupině, kombinují se jednodušší aktivity
s náročnějšími.
Jednotlivá témata jsou zpracovaná tak, aby
korespondovala se vzdělávacími cíli RVP a ŠVP MŠ
Zborovice.

Halloween v MŠ
Podzim máme všichni rádi.
Nejen pro jeho pestré barvy, ale hlavně pro množství
krásných přírodnin.
Už v září začínáme sbírat na vycházkách vše, co nás
zaujme – listy, oříšky, kaštany, žaludy.

Nejvíce se všichni těší na HALLOWEENSKOU výstavu
a strašidelné odpoledne se světluškovým průvodem.

To je radost, to je síla
O tom, že zelenina a ovoce jsou pro zdraví jedince
velmi důležité, není pochyb. V rámci podzimních projektů
a prožitkového učení si děti připravovaly zeleninové
a ovocné saláty, pekly brambory a vynikající jablečný
štrúdl. A jak si umí nazdobit své svačinky, aby byly
zdravé, plné vitamínů se můžete přesvědčit z našich
fotografií.
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Padá listí
Padá listí, zlaté, rudé,
je ho plná zahrada…
A co my s ním umíme, vypovídají naše fotografie

Pozvaní hosté, starostové obcí p. Hanák a p. Varaďa,
zástupce Klapky p. Klenovská a Školské rady p. Šubčíková,
popřáli malým školákům úspěšný a radostný školní rok.
Tuto chvíli zpříjemnil písničkami školní sbor za
doprovodu pana učitele Gregora. Nejtěžší okamžik pro
prvňáčky nastal, když si šli za doprovodu jednoho
z deváťáků pro šerpu za paní učitelkou. Určitě je potěšil
dárek, který jim věnovala obec Zborovice.
Prvňáčci mají svůj velký den úspěšně za sebou.
Přejeme jim, aby se jim ve škole dařilo a zažívali pěkné
chvíle se svými spolužáky a paní učitelkou. A všem
ostatním žákům přejeme úspěšný a pohodový nastávající
školní rok.
Iva Badanková

Hola, hola, podzim volá,

Hana Klabalová

Základní škola
První den ve škole
Prázdniny opět velmi rychle utekly a krásné slunečné
dva měsíce jsou za námi. Ve čtvrtek 1. září se všichni žáci
se svými učiteli sešli ve škole. Hned ráno byly chodby
plné povídání a smíchu. Začal nový školní rok a s ním
začátek školních povinností. Někteří přišli s obavami, co
je čeká, jiní se těšili na kamarády a nové zážitky.
Před školou netrpělivě čekali noví žáčci se svými
rodiči. Slavnostní uvedení prvňáčků do školy za účasti
všech žáků a učitelů, opět po dvouleté pauze zaviněné
pandemií, zahájila paní ředitelka Jáchimová milými slovy.

byl název soutěže pro žáky ZŠ Zborovice, kterou ve
spolupráci se ZŠ Zborovice pořádal spolek KLAPKA, z.s.
Účastníci soutěže měli za úkol vyrobit nebo nakreslit
cokoli je napadlo na téma Hola, hola, podzim volá!
Záměrem soutěže bylo, aby si žáci zpříjemnili sychravé
podzimní dny, a také aby svými výtvory vyzdobili školu
v podzimním duchu.
Do soutěže bylo přihlášeno 33 děl. Soutěž se
hodnotila ve dvou kategoriích, zvlášť díla žáků prvního
stupně a zvlášť díla žáků druhého stupně. Každému
účastníkovi bylo přiřazeno soutěžní číslo, abychom
zaručili anonymitu a objektivnost při hlasování.
Hodnocení měli na starost sami žáci ZŠ Zborovice. Každý
hodnotitel dostal dva barevně rozlišené hlasovací lístky,
na něž napsal z každé kategorie číslo díla, které se mu
nejvíc líbilo. Po sečtení všech odevzdaných hlasů
proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů.
V kategorii žáků prvního stupně se umístili na prvním
místě Mikuláš Čevela a Klára Kadlecová s modelem
z podzimních plodů nazvaným Krajina. Na druhé místo
žáci vybrali dílo Miroslava a Timotea Políčkových-hada
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z kaštanů. Třetí místo v kategorii mladších žáků obsadil
Ondřej Štěpánek s ježkem ze šišek.

V kategorii žáků druhého stupně se umístil na prvním
místě Jiří Šubčík se strašidelně vyřezanou dýní. Druhé
místo získala Laura Štěpánková s ježkem z podzimních
plodů a třetí místo vyhrál obrázek s podzimní tematikou
od Martiny Dostálíkové.
Všichni soutěžící byli za projevené úsilí odměněni
cenami v podobě společenských her, sportovních potřeb
nebo výtvarných a psacích potřeb.
Závěrem bych chtěla poděkovat za podporu soutěže
Obci Zborovice, stavebninám BAU TRADE MARKET s.r.o.,
firmě KVARCIT STAV s.r.o., Zahradnictví Ladislava
Štěpánková, vedení a pracovníkům školy a také členům
realizačního týmu KLAPKA, z.s. paní Políčkové, Šubčíkové
a Štěpánkové.
Renata Klenovská, předseda KLAPKA

Kurz sebeobrany pro žáky 2. stupně
V posledním červnovém týdnu proběhl pro žáky
druhého stupně kurz sebeobrany. Tato akce byla
umožněna díky Dotaci Zlínského kraje v rámci dotačního
programu Podpora sebeobrany žáků na základních
školách.
Cílem tohoto kurzu bylo seznámení se základními
principy bezpečného chování, zvýšení povědomí
o chování v rizikových situacích. V praktických ukázkách
se žáci učili ovládat prvky fyzické sebeobrany. Zkušení

lektoři seznámili žáky se systémem sebeobrany s logicky
propracovanou technikou spojenou se zážitkovou
formou a s využitím modelových situací. Rovněž věnovali
pozornost práci s emocemi - psychologické přípravě,
teorii nácviku reakcí při setkání s agresorem
a manipulativním chováním, se kterým se mohou děti
setkat. Lekce proběhly velmi interaktivně, žáci se
zapojovali do modelových simulací, na kterých lektor
trpělivě vysvětloval varianty reakcí z reálného života.
Účastníci kurzu si mohli takto ověřit, jak často reagujeme
neadekvátně a že nejsme na útočné situace připraveni.

Žáci se v závěru lekce dozvěděli, jak je důležité
zbytečně nepodstupovat riziko a jak se v případě útoku
chránit a nacvičovali obranné postoje. Lekce sebeobrany
měla velký ohlas jak ze strany žáků, tak i pedagogů. Rádi
bychom podobně zaměřené kurzy v budoucnu
zopakovali.
Václava Ryšánková

OK KOLO
Tak jako každý rok se v říjnu na naší škole uskutečnila
dopravní soutěž mladých cyklistů OK kolo. Soutěžilo se
v různých kategoriích a disciplínách.
Naši nejmenší (žáci I., II. a III. třídy) si zařádili na hřišti
při jízdě zručnosti, dozvěděli se o správném vybavení
kola a odpočinuli si při omalovánkách s dopravní
tématikou. No a ti starší – tedy žáci od IV. do VIII. třídy
prokazovali své znalosti ze zdravovědy, z pravidel
silničního provozu a samozřejmě si užívali jízdu zručnosti,
kde se snažili žáci ukázat, jak mistrně ovládají svoje kolo.
Překvapivě nám přálo počasí, tak jako každý rok nám
s organizací pomohli žáci IX. třídy.
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Naše družební škola slavila
V sobotu 3. září 2022 jsme se na pozvání pana
starosty Tesárskych Mlyňan vydaly s paní ředitelkou naší
základní školy, paní Mgr. Vladimírou Jáchimovou, na
Slovensko.

A bohužel (tak jako vždy) došlo k situacím, že někteří
žáci (žákyně) naprosto bezdůvodně odmítali svou účast
v jinak velice dobře připravené jízdě zručnosti. Za
všechny, kteří se nějakým způsobem podíleli na
organizaci letošního ročníku OK kolo, věřím, že nabyté
vědomosti a dovednosti žáci uplatní v praxi. Takže
závěrem
velký
dík
všem
organizátorům
a spoluorganizátorům a samozřejmě i žákům a jejich
rodičům.
Zdeněk Ferenz

Díla našich žáků součástí 20. ročníku výstavy
Cesta za duhou
Již několikátým rokem zasíláme do soutěže projektu
Rozsviťme ČR NF Impuls díla našich žáků. Při příležitosti
20. ročníku Cesty za duhou – výstavy děl pacientů
s roztroušenou sklerózou – jsou vystavena i díla žáků naší
školy. Obrázky je možné si prohlédnout do 24. 11. 2022
v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky
ČVUT v Praze.
Celkem je vystaveno 87 obrázků z let 2017–2021,
mezi nimi je k vidění 9 děl žáků naší školy. Z roku 2020
jsou vybrána výtvarná díla Libuše Šimkovičové, Violy
Handlové, Terezy Holečkové a Evy Kojetské; z roku 2021
díla Violy Handlové, Dity Novákové, Nely Růžičkové,
Adély Pospíšilové a Terezy Holečkové.
Alena Vojáčková

V tento den si tamější škola a s ní celá obec
připomínala 50. výročí uvedení budovy Základní školy
Štefana Moysesa do provozu. Mezi váženými hosty byli
nejen všichni starostové a paní starostka okolních
spádových obcí školy, paní ředitelka mateřské školy, ale i
bývalí ředitelé základní školy. Nejdříve jsme se všichni
sešli na mši svaté v místním nově zrekonstruovaném
kostele Zvěstování Pána.
Poté zahájili pan ředitel Mgr. Filip Pánik spolu
s panem starostou Ing. Štefanem Valkovičem slavnost.
Součástí programu bylo také uvedení do provozu nového
parkoviště před školou, které má sloužit především
rodičům, přivážejícím a odvážejícím žáky, a uložení
zapečetěné schránky s odkazem pro budoucí generace.
Po velmi pěkném a bohatém kulturním programu
před školou následovala komentovaná prohlídka školy
a slavnostní oběd pro hosty ve školní jídelně, kde i paní
ředitelka Jáchimová s několika dalšími hosty převzala
z rukou pana starosty Valkoviče pamětní list.
Rádi bychom se alespoň touto formou s Vámi podělili
o nevšední zážitek a slavnostní chvíle možná i Vám trošku
známé naší družební školy.
Ladislava Dvořáková

Podzim v družině
Naše podzimní družinové dobrodružství začalo už
2. září. Prvňáčci pomalu zjišťovali, co všechno je čeká,
zatímco starší žáci už objevovali, co se v družinách přes
prázdniny změnilo.
Podzimní čas jsme prožili kreativně, ale i v pohybu.
Umožňovalo to teplé počasí, takže děti mohly trávit
spoustu času pohybovými aktivitami venku, nejčastěji na
hřišti a pískovišti. Radost ze sluníčka máme úplně všichni,
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a tak si jej ještě budeme určitě užívat, než nás zažene
pošmourno a šero zimních měsíců.

A samozřejmě se využívalo přírodních materiálů,
kterých je na podzim opravdu velké množství ke tvoření
všeho druhu. Zabývali jsme se zdobením postav
pestrobarevným listím, výrobou skřítků podzimníčků,
rovněž výrobou zvířátek z kaštanů a malovaných
kaštánků. Výrobky a obrázky nám zdobí chodby školy
a nesou se v duchu podzimních barev, státních svátků,
halloweenských příšer…
Kreslíme a vyrábíme v družině každý den, starší žáci si
nyní každé pondělí užívají jednoduché pokusy s věcmi,
které máme všichni doma v kuchyni.
S blížícím se halloweenským svátkem jsme se také
pustili do dlabání dýní. Letos si děti mohly vyrobit každý
svoji vlastní dýni podle své fantazie. Dýně si děti odnesly
domů. Jen dvě největší nám hlídají přes prázdniny školu.
Milena Hebnarová, vychovatelka ŠD

Evropský den jazyků
Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy
ve Štrasburku, se každoročně slaví od roku 2001 dne 26.
září. Také žáci 7. ročníku se zúčastnili oslavy tohoto dne
v rámci třídního projektu. Nejdříve všemu předcházela
dlouhá příprava. Žáci si vybrali státy Evropy na základě
toho, zda tuto zemi navštívili nebo je pro ně nějak
zajímavá a tvořili stánky, v nichž bylo možné najít veškeré
informace o dané zemi – rozloha, hlavní město,
prezident, jazyk, náboženství aj. Celý projekt byl
realizován pro žáky 6. a 8. ročníku. No a dne 3. 11. 2022
vypukl den „D“. Sedmáci rozmístili 6 stánků po škole
s informacemi o Francii, Španělsku, Řecku, Chorvatsku,
Německu a Itálii. Měli nachystané i pohoštění pocházející

z dané země. Takže jsme mohli ochutnat francouzské
sýry, tzatziki, preclíky, slané koláče, štrukli, pizzu a další
dobroty. Žáci 6. a 8. ročníku byli rozděleni do skupin
a jejich úkolem bylo navštívit jednotlivé státy a na
základě indicií poznat, které státy navštívili.

K tomu dostali pracovní list s mapou, kde si jednotlivé
informace zapisovali. Třídní projekt byl zakončen
prezentací žáků z Ukrajiny, kteří nám představili svou
zemi jak v české jazyce, tak i v ukrajinštině. Nezapomněli
přinést i místní specialitu k ochutnání. A to nejlepší na
konec. Celý druhý stupeň se zúčastnil přednášky
cestovatele Tomáše Kubeše, jenž nás zvedl do Černobylu
a poutavým vyprávěním nám popsal největší jadernou
havárii všech dob. Navštívili jsme město Černobyl,
černobylskou jadernou elektrárnu a město Pripjať. Tato
přednáška byla skvělým zakončením úspěšného projektu
sedmé třídy.
Kamila Obdržálková

Putování po českých nej…
Že nevíte, co to znamená? Tak to žáci druhého stupně
na konci září navštívili nej severní Moravy. Exkurzi jsme
zahájili ráno v 7:30 před školou, odkud jsme se
autobusem přesunuli směrem Velké Losiny.
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Cesta vedla kolem Olomouce, o jejíž historii nám
poutavě povyprávěla paní učitelka Ryšánková.
Ve Velkých Losinách jsme si vyslechli příběh
o čarodějnických procesech a následně jsme se přesunuli
do národní kulturní památky Ruční papírna Velké Losiny.
Firma je nejstarší papírenskou manufakturou na území
střední Evropy, která navíc stále papír produkuje. Ruční
papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny
a lnu. Žáci se v muzeu seznámili především s historickým
vývojem a tradicemi starého papírnického řemesla a s
počátky moderní průmyslové papírenské výroby
v českých zemích.
Po prohlídce a nákupu suvenýrů jsme se přesunuli do
Kout nad Desnou, kde jsme v informačním centru
vyzvedli našeho průvodce a odjeli do přečerpávací
elektrárny Dlouhé stráně. Jedná se o nejvýkonnější vodní
elektrárnu v Česku. V roce 2005 se elektrárna zařadila
mezi 7 největších divů České republiky. Zařadila se tak
mezi nejvýznamnější české památky jako je hrad
Karlštejn nebo zámek Hluboká. Jelikož se areál elektrárny
nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti, je
z ekologických důvodů celý provoz umístěn v podzemí.
Po prohlídce jsme autobusem vyjeli k dolní i horní nádrži.
Počasí nám vyšlo, takže jsme měli i nádherný výhled na
Jeseníky s nejvyšší horou Pradědem. Domů jsme se vrátili
unaveni, ale s plným rancem zážitků.
Kamila Obdržálková

Z činnosti Pionýra

táborníky nejedna zkouška. Všichni se dokázali spojit
a cestou necestou se dostali až k truhle s pokladem.

Uteklo to jako voda a mladí Vikingové už připravují své
školní brašny. Nezapomeňte využít i v průběhu roku to,
čemu jste se naučili od Vikingů! „Jste tak silní, jak silný
bude Váš nejslabší článek. Pomáhejte si, podporujte se.
Jen tak se vám podaří dosáhnout cíle!“

Pionýr v dalším období
Pravidelné schůzky obou družin se budou konat vždy
ve čtvrtek, začátek v 15 hodin. Již v září se vypravíme na
první víkendovou výpravu. V podzimním období bychom
se chtěli vydat také za kulturou – do divadla, muzea. A na
schůzkách? Čekají nás hry, soutěžení, ale také nějaké
rukodělky a prověřování toho, co už umíme (a co ještě
neumíme, tomu se budeme učit).
Se všemi se těší na viděnou instruktoři a vedoucí.
Máte-li zájem se přidat, stavte se za námi na schůzce,
rádi poznáme další kamarády.

Léto s Vikingy
Tradiční letní pionýrský tábor, který se konal
začátkem srpna v Rajnochovicích, přenesl čtyři desítky
dětí a jejich vedoucí a další pracovníky až „k Vikingům“.

25 let obnovené činnosti Pionýra ve Zborovicích
Sobotní odpoledne 15. října bylo plné vzpomínek, ale i
současnosti. V místní sokolovně se sešlo téměř šedesát
bývalých i současných členů Pionýra. Nejmladším
účastníkům je pět let a teprve se v činnosti rozkoukávají,
nejstarším účastníkem byla Babča, která letos oslavila
osmdesátku.

Nemohlo proto chybět setkání s krásnými, ale
záludnými vědmami, vládcem Ragnarem a jeho syny,
návštěva bojovníků. Na cestě k přijetí mezi Vikingy čekala
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A že bylo na co vzpomínat – schůzky, akce, tábory,
společné prohry i vítězství.
Ti nejmladší se část odpoledne věnovali deskovkám
a prohlídce věcí připomínajících 25 let naší činnosti, aby
se pak s chutí pustili do připraveného občerstvení.
„Zkušenější“ mnoho času trávili ve skupinkách
u výstavky, vzpomínali. A vzpomínali s úsměvem na
tváři.... Velice mile nás překvapilo, že mnozí vyslyšeli naši
výzvu a přinesli s sebou „něco“, co jim léta strávená
v oddíle připomíná a zároveň to, že si nezapomněli hrát
a zapojili se do připravené poznávačky – kdo je na
fotografii z minulosti. Část programu byla věnována
i promítání dobových fotografií v nové klubovně a při
pohledu zvenčí bylo na jejich tvářích vidět, kolik
úsměvných okamžiků se v průběhu promítání objevilo ve
vzpomínkách účastníků.
Když se už za světla pouličních lamp rozcházela
poslední skupinka, loučili se u dveří sokolovny kamarádi,
které život rozfoukal do různých míst, kterým čas sice
sem tam na tváři vyryl nějakou tu vrásku, občas je život
trošku skřípl, ale někde hluboko v sobě si odnáší pocit, že
tu spoustu společných chvil, kterou spolu kdysi strávili, tu
jim nikdy a nikdo nemůže vzít.

Všem, kdo si našli chvilku a stavili se, moc děkuji.
A díky i všem současným starším členům – instruktorům,
vedoucím a dalším, kteří se na přípravě a zajištění akce
podíleli a podílí se i na akcích v průběhu roku/let. Bez vás
všech bychom tu už čtvrt století, za které prošlo naší
skupinou přes 350 dětí, nebyli.
Lenka Sakařová

Aktivity hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
V polovině června se družstvo mladých hasičů se
svými vedoucími mládeže zúčastnilo požární soutěže
„O putovní pohár starosty sboru“ v Litenčicích. V tomto

měsíci se naši zástupci sboru zúčastnili oslav 120. výročí
založení SDH Nětčice, členové zásahové jednotky
předvedli ukázky s automobilovou cisternou LIAZ 101.
Na začátku července se soutěžní družstva mužů
a mladých hasičů zúčastnila „Memoriálu Martina Horáka
a Josefa Pospíšila“ ve Zdounkách.
V letošním roce jsme ve spolupráci s Mysliveckým
spolkem
Zborovice-Medlov
a
Obcí
Zborovice
zorganizovali „Červencovou noc“ ve venkovních
prostorách sokolovny ve Zborovicích. K tanci a poslechu
hrála skupina Milenium.
V pátek 12. srpna jsme zorganizovali, s hojnou účastí
soutěžních družstev mužů i žen z okolních sborů,
V. ročník „Noční soutěže v požárním sportu spojenou se
soutěží v PS 8“ na hřišti TJ Zborovice. Poté, v sobotu 13.
srpna, jsme opět organizovali VI. ročník „Noční soutěže
pro mladé hasiče na hřišti TJ s účastí družstev mladších
i starších žáků.
V neděli na hodovém koncertě Boršičanky jsme
zajišťovali občerstvení a technický dozor v prostorách
sokolovny ve Zborovicích.
V těchto měsících se soutěžní družstva mužů, žen
i mladých hasičů zúčastňovala dalších požárních soutěží
a branných závodů v okolních sborech.

8. října uskutečníme tradiční „Branný závod mládeže
v okolí chaty U Zajíčka“ ve Zborovicích, a to ve spolupráci
s Mysliveckým spolkem Zborovice-Medlov a Obcí
Zborovice.
29. října zorganizujeme pro děti a rodiče „Lampionový
průvod obcí Zborovice“ a poté v prostorách sokolovny
doprovodný program s různými soutěžemi pro děti.
Ke konci roku plánujeme tradiční Mikulášskou nadílku
v obci.
Štefan Valigurský, starosta sboru
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Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Během letní sezóny se naše aktivní družstva účastnila
soutěží. Reprezentovala nás 2 družstva mužů a jedno
družstvo žen.

Potkat jste nás mohli například ve Zdislavicích,
Roštění, Zborovicích, Kostelanech, Nětčicích, Chropyni,
Morkovicích, Litenčicích, Šaratici, Ludslavicích a dalších.

Hody v Medlově letos vyšly na třetí srpnovou neděli.
Jako vždy započaly již v sobotu večer hodovou zábavou
v areálu TJ Medlov. K tanci i poslechu hrála rocková
skupina Akredys. I když celý den byl deštivý, večer déšť
ustal a znovu začalo pršet při poslední písničce. V neděli
v 9 hodin ráno se uskutečnila tradiční slavnostní mše
svatá u zdejší kaple. Ani nedělní počasí nám nebylo moc
nakloněné. Lidé při mši museli několikrát roztáhnout své
deštníky. Sice jsme byli rádi, že se úplně nerozpršelo, ale
ani mrholení nebylo příjemné. Po mši se přešlo
slavnostním průvodem do areálu TJ Medlov, kde se
pokračovalo tradičním koncertem dechové kapely
Zdounečanka. Pro děti byl objednaný skákací hrad
a jeden stánek se suvenýry, avšak pro nepříznivé počasí
se tyto atrakce nemohly uskutečnit. Touto formou
bychom rádi poděkovali sponzoru Obecnímu úřadu
Zborovice. Poděkování patří i SDH Zborovice a SDH
Kostelany za zapůjčení stolů, lavic, altánů a parketů.

První pátek v listopadu se uskutečnil tradiční
Světluškový průvod. Sraz byl u hasičské zbrojnice a šlo se
po vedlejší cestě do areálu TJ Medlov, kde se uskutečnil
velký ohňostroj. Bohužel ani při této akci počasí nepřálo.
Nejvíc z celého dne pršelo právě při průvodu obcí. Lidé
nás v tom však nenechali a účast na této akci byla velmi
překvapivá a hojná. Dospělí i děti byli vybaveni
pláštěnkami či deštníky. Po ohňostroji děti dostaly
balíček s odměnou, s rodiči si mohly opéct špekáček
a dát si teplý čaj. Odvážné děti využily možnosti projít si
připravenou stezku odvahy, jež připravili rodiny Šigutova
a Nedbalova, kterým touto cestou ještě jednou
děkujeme. Poděkování patří rovněž i Obecnímu úřadu
Zborovice za finanční podporu, všem kdo dorazili
a podpořili nás a také našim členům, kteří se podílejí na
přípravě a průběhu akcí.
Nadále pokračuje naše spolupráce s SDH Zborovice,
přes léto i nyní se podílíme na pravidelných schůzkách
dětí a tréninků. Společně jsme se zúčastnili několika
soutěží a na některých se děti umístily i na stupních
vítězů.
Poslední listopadový pátek (25. 11. 2022) se po
3 letech uskuteční naše výroční schůze.
V pátek 2. 12. 2022 projde naší vesnicí Mikuláš se
svou družinou.
V sobotu 18. února 2023 se uskuteční Masopustní
průvod a během měsíce března sběr železa.
Jelikož se jedná o poslední zpravodaj v tomto roce,
všem přejeme šťastné a pokojné prožití svátků
vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2023.
Pavel Machourek, starosta sboru

Z činnosti KČT Zborovice
KČT pokračuje ve své aktivní činnosti na túrách,
zájezdech i péči o studánku „Hejtmanku“.
11. června se 8 turistů zúčastnilo celostátní akce
k památnému dni KČT „Stezka Českem“. Zvolili jsme si
etapu ze Starého Hrozenkova po státní hranici směr
Machnáč a dále do Vyškovce, Hribovny. Každý účastník
dostal pamětní list a odznak za účast na této akci. Velké
zážitky jsme měli nejen z trasy, ale i z cestování veřejnou
dopravou – zpoždění vlaků, pozdější nástup na trasu, atd.
Nakonec jsme vše zvládli.
18. června jsme uskutečnili jednodenní autobusový
zájezd do Jeseníků na Dalimilovu rozhlednu, která je
kamenná, na vrchol rozhledny vede 168 schodů.
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Dalimilova rozhledna je součástí Horského areálu
Paprsek.
Další naše trasa vedla do Litovelského Pomoraví. Šli
jsme z Červenky do Litovle, dále do Mladeče, kde jsme
navštívili Mladečské jeskyně a potom vlakem domů. Opět
problémy se zpožděním vlaků, špatná komunikace mezi
ČD a náhradní autobusovou dopravou …

Nezapomněli jsme ani na pravidelnou údržbu kolem
studánky „Hejtmanky“.
Měsíc červenec a srpen věnujeme rodinným
rekreacím, aktivitám s vnoučaty a individuální turistice.
V měsíci říjnu jsme uskutečnili jednodenní zájezd do
Petrova-Plže. Naše trasa vedla ze Strážnice, kde jsme se
zastavili na oběd, prohlédli město – zámek, skanzen,
historické brány, atd. a pak jsme pokračovali do PetrovaPlže. Zde jsme měli zajištěno posezení ve vinném sklepě
s degustací 10 vzorků vín a rautem. Všeho dostatek.
Dobře jsme se pobavili a zazpívali. Tradičně jsme se
vypravili 28. října na rozhlednu Brdo, která měla letos 18.
výročí od otevření. V poledne se zde zazpívala státní
hymna a další písně, setkali jsme se se známými turisty.
Nálada výborná, i když celý den bylo mlhavo.
Začátkem listopadu jsme vyrazili na trasu z Rožnova
pod Radhoštěm,Dolní Paseky na rozhlednu Velký
Javorník a z ní do Vepřovic. Ušli jsme celkem 13 km za
krásného počasí. Výhledy z Velkého Javorníku na okolní
hory byly úžasné.
O našich aktivitách se dozvíte z nástěnky u mapy KČT
nebo na webových stránkách obce.
Do konce roku máme ještě naplánovány tyto trasy:
10. prosince – Kostelany, Tabarky, Kvasice
30. prosince – Předsilvestrovský výstup na Brdo
Ludmila Burešová

Z činnosti mysliveckého spolku
V jarních měsících jsme provedli údržbu a úklid okolo
obou našich chat, a to jak U Zajíčka, tak ve Zmolách.
Následně jsme uklidili a připravili naši střelnici na
nadcházející sezónu.

V květnu jsme pořádali střeleckou soutěž členů
našeho spolku ve střelbě na asfaltové holuby. Tuto
soutěž s přehledem a po zásluze vyhrál pan Radomír
Spáčil.
V červnu jsme pak po dvouleté pauze, zaviněné
epidemiologickou situací uspořádali veřejný závod ve
střelbě na asfaltové terče pro střelce z našeho okolí. Na
tuto akci jsme s dostatečným předstihem pozvali jak
střelce, tak i všechny naše spoluobčany, pro které jsme
měli připraveno bohaté občerstvení. Očekávali jsme, že
když po dlouhé době nabídneme našim spoluobčanům
nějaké rozptýlení a vyžití, a k tomu jim připravíme
myslivecké speciality, že nás v našem úsilí podpoří a užijí
si pěkný den na naší střelnici a pěkně se pobaví. Bohužel,
realita byla úplně jiná a kromě nás pořadatelů
a jednotlivých závodníků, přišla pouze hrstka našich
spoluobčanů. Nezájem z řad veřejnosti nás upřímně
zaskočil. Nicméně bych touto cestou rád poděkoval všem
našim sponzorům, kteří nás v našem úsilí podpořili
a poskytli věcné dary pro jednotlivé účastníky. Zejména
pak obecní úřad ve Zborovicích, Pilana SB, a.s., a ALFA
Blades, a.s. Vítězem tohoto závodu se stal pan Karel
Mrhálek z Rataj, který neminul ani jeden terč. Za tento
výkon si zaslouží náš obdiv.
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První prázdninový víkend jsme celý zasvětili práci a po
nasazení všech našich členů a všech našich sil jsme
svépomocí provedli výměnu střešní krytiny na naší chatě
ve Zmolách, když stávající střešní krytina již dosloužila
a bylo nutné ji co nejrychleji vyměnit, abychom zamezili
zatíkání do střešní konstrukce.
Na 15. června jsme pro naše spoluobčany připravili ve
spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Zborovice
letní taneční zábavu ve venkovních prostorách areálu
Sokolovny. Akce byla skvěle připravena, zázemí pro hosty
rovněž, občerstvení a mysliveckých specialit co hrdlo ráčí,
ovšem zájem ze strany našich spoluobčanů byl opět
velmi slabý. Z jakého důvodu, však netuším. Když si
představíme, kolik práce, chystání a úsilí stojí zajistit
takovouto akci a nakonec na ni skoro nikdo nepřijde, tak
to nejenom zamrzí. Zvláště pak, když v naší obci
slýcháme, že se tu nic neděje, že tu není žádné vyžití
a zábava, a když pak nějakou akci uspořádáme, tak ji
přijde podpořit minimum lidí.
S nadcházejícím podzimem chystáme a opravujeme
naše krmná a myslivecká zařízení na zimu, obstaráváme
kvalitní krmivo pro zvěř a pomalu se chystáme na
podzimní loveckou sezónu.
V říjnu pak máme v plánu ve spolupráci se
Zborovskými dobrovolnými hasiči uspořádat branný
závod pro děti v okolí naší chaty U Zajíčka.
Pavel Boukal, předseda MS Zborovice - Medlov

Je třeba také vyzvednout výsledky našich mladíků, a to
Davida Prachaře s 5,5 body v 8 zápasech a Jirku Indráka
se ziskem 5 bodů. Nesmírně těžké to měl na první
šachovnici Roman Sas, který i přes to, že elo soupeřů
přesáhlo 2000 bodů, dokázal získat v 10 zápasech 50 %.
Nejen jim patří poděkování, ale i všem, kteří srdnatě
bojovali za náš oddíl: kapitán Mojmír Prachař, jeho
zástupce Míra Nezdařil, Jirka Mojžíšek, Karel Foltýn
a Roman Šebestík, ale i hráčům kteří u nás hostovali Petr
Petřík, Tomáš Kubín a Karel Štencel.
Ročník od ročníků dochází k úbytku mužstev, které
hrají Regionální přebor Kroměříž. Nejsou daleko ty časy,
kdy stabilně tuto soutěž hrálo 12 mužstev. V uplynulém
ročníku to bylo 10 oddílů a na příští sezonu je přihlášeno
v RP pouze 8. V ročníků 2021/ 2022 bojovalo naše Bčko
jako vždy o přední pozice a bronz nám „utekl“ o dva
bodíky. Zajímavostí je, že Pravčice až z 3. místa nakonec
postoupil do KSZ, ani Kroměříž či Holešov neměli zájem o
postup do vyšší soutěže.
Opět se projevilo, jak naši mladší šachisté rostou. Jirka
Indrák z 9 zápasů 6 bodů, Roman Šebestík 5,5 bod.
Slušný výkon podal i na druhé šachovnici Míra Nezdařil 5
bodů z 8. Poděkování patří i Jardovi Kuciánovi, který,
když bylo potřeba, zaskočil na 8. šachovnici a ze 4 zápasů
vybojoval 3,5 bodu, v některých případech rozhodujících.
Je třeba připomenout i činnost kapitána Vlastika
Nezdařila, mimo plnění povinností uhrál 4 body. Mojmír
Prachař byl letos takový remízový král. Davidovi se sice
nevedlo tak dobře jak v KSZ , ale bojoval a jeho ostré
kombinace prostě někdy nevyšly. Jirka Mojžíšek kvůli
opatření Covidu nastoupil k posledním 4 zápasům
s hezkými 2,5 body. I v případě Martina Kuciána šlo
o milé překvapení v podobě výsledků 3/7 ale hlavně
toho, že má strašnou chuť hrát.
Na závěr poděkování patří i vedení obce, která nám již
několik let vychází vstříc a hrací místo v Sokolovně
mnohé naše soupeře překvapuje svojí kvalitou.

Šachy
Ani letos šachisté našeho oddílu neudělali Zborovicím
ostudu jak v krajské soutěži, tak i v regionálním přeboru.
V krajském přeboru západ jsme byli nasazeni jako
osmičky a 7 místo, které jsme vybojovali, odpovídá našim
současným možnostem. Nejlepším hráčem mužstva se
stal Petr Krejčí, který v 10 zápasech získal celkem 6 bodů.
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Chaloupka Open 2022
Jako každý rok se scházíme na bleskovém turnaji
v Roštíně, který navazuje na dlouholetou tradici
Chaloupka open Mirka Nezdařila. Letos 11. června to
organizačně trochu zaskřípalo a možná by stálo za úvahu
přesunout termín z června na září, kdy na koupališti není
takový „provoz“. Nakonec vše dobře dopadlo. Skvěle
jsme si zahráli a některé „ výkřiky nad šachovnicí typu
zase jsem tam nechal střelce zadarmo“ nás vyloženě
pobavily a to hlavně šlo. Hrálo se dvoukolově každý s
každým. Celkem hrálo 14 hráčů. Vyhrál Petr Petřík (Sl.
Kroměříž) s 24body, druhý Prachař Mojmír s 21,5 body
a třetí místo vybojoval Zdeněk Petrášek (Mařatice)
s 19body.

3. Kozlovice
4. Zdounky/Zborovice modrá
5. FC Morkovice
6. SFK ELKO Holešov
7. FK Šternberk
Po turnaji si děti s trenéry a rodiči užili společnou
rozlučku a mohla začít čtrnáctidenní dovolená.

Open AIR Ludslavice 2. ročník
I letos 3. září jsme se zúčastnili velice kvalitně
obsazeného turnaje v Ludslavicích. Startovalo téměř sto
hráčů. Kvalitu turnaje ukazuje i to, že nejlepší náš hráč
byl nasazen podle výkonosti až na 41. místě. Výsledky
našich hráčů: Mojmír Prachař 5bodů z devíti partií, Mira
Nezdařil získal 4 body, Jirka Indrák a Jirka Mojžíšek tři
body. Turnaj byl výborný jak co do kvality hráčů, tak i po
organizační stránce. Pořadatelem byla Slavie Kroměříž,
která již druhým rokem hraje nejvyšší soutěž v šachu.
Miroslav Nezdařil

V polovině července opět začala příprava na novou
sezónu. Po téměř více jak deseti letech se nám podařilo
sestavit mužstvo dorostenců, kteří budou hrát okresní
soutěž. Jedná se o náš hlavní cíl a velký posun do
budoucnosti fotbalu nejen ve Zborovicích.

TJ Pilana Zborovice
Fotbalová mládež
Sezónu 2021/2022 naše týmy ukončily posledním
turnajem 25. 6. 2022. Mladší přípravka se zúčastnila
turnaje v Bezměrově, kde obsadila čtvrté místo. Pro
mladší žáky jsme vytvořili snad novou tradici, a to námi
pořádaný turnaj s názvem ZZ CUP 2022. Tento turnaj byl
velmi kvalitně obsazen. Chtěli jsme, aby turnaj byl
atraktivní, proto jsme zvali všechny týmy z vyšších
soutěží. Ten, kdo se turnaje zúčastnil, určitě nelitoval. Na
turnaji bylo vidět spoustu vyrovnaných fotbalových
zápasů a hráči i diváci si celý náročný den užili.
Dodatečné reakce od trenérů ostatních týmů svědčí
o tom, že turnaj byl vydařený a organizačně dobře
zvládnutý. Tímto bych chtěl poděkovat všem
organizátorům a hlavně sponzorům, bez kterých to
opravdu nejde. Snad jediná černá kaňka byla, že na
poslední chvíli se odhlásil tým Sigmy Olomouc. Konečné
pořadí:
1. Zdounky/Zborovice oranžová
2. HS KROMĚŘÍŽ

Žáci pracovali hlavně na fyzické kondici a práci
s míčem. Příprava probíhala v úterý v 17:30 ve
Zdounkách na hřišti a ve čtvrtek v 17:15 ve Zborovicích
na hřišti. V těchto trénincích budeme pokračovat po
celou sezónu.
O víkendu 20. - 21. 8. 2022 byly na programu turnaje
OFS Kroměříž. Dorostenci a mladší žáci obsadili
v Bezměrově krásné druhé místo. Starší žáci odehráli svůj
turnaj v Prusinovicích a s jedním obdrženým gólem turnaj
vyhráli. Stejně vydařený mají oba týmy i vstup do sezóny.
Mladší si poradili 9:2 s HS KROMĚŘÍŽ a starší 14:0
s týmem Kvasice/Lubná.
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Starší přípravka skončila na prvním místě a mladší
přípravka skončila na druhém místě.
Věříme, že úspěšný vstup naší mládeže do sezony
bude pokračovat celý podzim. Děkujeme Vám všem za
podporu a budeme se společně všichni těšit s radostí
našich dětí.
Jiří Kocourek

Muži
V srpnu začala mistrovská utkání. Naše A mužstvo po
postupu do I.A. třídy má po pěti kolech 11 bodů za tři
výhry a dvě remízy. Velkým a historickým úspěchem je
postup do semifinále poháru hejtmana Zlínského kraje
a hlavně domácí historická výhra proti Morkovicím A 4:1
a Kvasicím A 4:3. Takže zatím panuje spokojenost.
B mužstvo ve III. třídě okresní soutěže má po čtyřech
odehraných kolech 10 bodů za tři výhry jednu remízu
a jednu prohru, která přišla po 16 neprohraných
zápasech! Takže i tady panuje spokojenost.
Největší událostí byl hodový víkend, který začal
v pátek zápasem školiček a pokračoval utkáním starých
pánů. Soupeřem obou družstev byla mužstva Zdounek.
V sobotu i v neděli bylo hřiště od ranních hodin pořád
obsazené. Hrály všechny naše mládežnické týmy. Po
mnoha letech i družstvo dorostů, které se znovu obnovilo
tento rok. A samozřejmě vrcholem obou dnů byla utkání
našich mužů. Po celý víkend byla v areálu TJ velká divácká
návštěvnost. I díky kolotočům a večerním zábavám
panovala na hřišti příjemná a hodová nálada. Je potřeba
poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci zápasů,
večerních zábavách, průběžnému úklidu areálu a dalších
organizačních pracích. Děkujeme také Hospůdce na
hřišti, že nápor návštěvníků zvládla a manželům
Brázdilovým, kteří se starali o udírnu během všech
utkání.

Zvláštní poděkování patří všem partnerům klubu za
jejich podporu naší TJ a tentokrát speciálně firmám ALFA
Blades a Pilana SB, které zakoupily novou sadu dresů
v barvách klubu pro naše mužstva mužů.
V průběhu letních měsíců bylo dokončeno oplocení
areálu směrem k bývalému JZD. Práce byly provedeny
firmou Kvarcit stav a vlastní brigádnickou činností. Byla
zateplena střecha hospůdky, takže už by neměl strop
promrzat. Zateplení provedl soukromý podnikatel pan
Malošík.
Děkujeme všem, kteří se na těchto pracích podíleli,
zvláště pak obecnímu úřadu, který obě akce financoval.
Dále pokračuje úspěšný a u diváků oblíbený projekt
autobusových zájezdů na venkovní utkání A mužstva. Za
vstřícnost a financování tohoto projektu děkujeme
obecnímu úřadu.
Na podzim bychom Vás rádi pozvali na II. ročník
fotbalového rockového plesu, který se bude konat 26.
listopadu 2022. Večerem Vás budou provázet kapely
MOTUS a VITRIOL. Srdečně Vás všechny zveme!!
Závěrem bych chtěl poděkovat všem divákům, kteří
chodí na utkání ve stále větším počtu a speciálně našemu
fanklubu, který vytváří vynikající atmosféru při všech
utkáních. Právě vy, vaše spokojenost a návštěvnost je
naším hnacím motorem a odměnou za naši práci.
Marek Šprňa

Výstup na Zdeničku
Na pátek 30. 12. 2022 chystá Kroměřížská dráha další
ročník předsilvestrovského výstupu na rozhlednu
Zdenička.
Letos se bude jednat již o VII. ročník tohoto tradičního
výšlapu. Podrobnosti se zatím dolaďují a budou
zveřejněny v druhé půli prosince. Bude se jednat
o tradiční trasu v délce 8,6km, která povede ze Zdounek
od vlakového nádraží, kam přijedeme motorovým vozem
M131.1454 z Kroměříže. Nebude chybět ani návštěva
mlýna Lebedov na který se vydáme z rozhledny Zdenička.
Průvodcem na mlýně Lebedov bude i letos Petr Galatík.
Cestující v motorovém vlaku z Kroměříže do Zdounek
budou mít zajištěno občerstvené v podobě teplého
punče. Všichni občané Zborovic jsou zváni.
PS: V případě zájmu občanů Zborovic, lze upravit
trasu motorového vozu i do Zborovic. V přechozích
ročnících nikdo ze Zborovic nedorazil, proto se jízdy
zavedly jen v úseku Kroměříž - Zdounky.
Plachý Stanislav, Kroměřížská dráha z.s.
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Mord ve Zmolách – Zborovice
Haná, malebný kraj, kam se rád vrací každý, kdo sem
jednou zavítal. V každé vesnici potkáme pomníčky
postavené těm, co padli ve světových válkách, prosté
kapličky v polních tratích, lesích, kamenné kříže kolem
cest, smírčí kříže, Boží muky v krajině Hané.

Svaté obrázky, o kterých víme, že každý z nich má
příběh mockrát převyprávěný, ale hodně je i takových,
o kterých nic nevíme, a přesto se najdou dobří lidé
a obrázek opraví a květinu přidají. Tyto ač drobné
památky patří do naší krajiny, jsou její součást, zhotovili
je lidé na vlastní náklady s podporou darů od dobrodinců
na upomínku událostí, které šly naším krajem, ať už byly
zlé nebo dobré a zůstávají v naší krajině do dnešních dnů,
díky lidem, kteří o ně pečují.
K takové drobné památce jsem se vydal kolem
zborovických rybníků přes Podlavčí, ke sv. obrázku
nedaleko myslivecké střelnice. Nedávno jej obnovil
vlastním nákladem pan Prachař a vysvětil ho místní farář.
Navštívil jsem toto místo nic o něm nevěda. Pořídím si
pár záběrů do připravovaného filmu a jdu za panem
Prachařem s dotazem, co ví o tomto místě a proč se zde
tento obrázek nachází vzdálený od obce asi jeden
kilometr. Věděl tolik, co já, nic. Po nějakém čase mi
vyprávěl pan M. při náhodném setkání zajímavou
historku o jednom mordu, který se stal kdysi dávno.
Vracím se znova na místo, stojím u obrázku a před mýma
očima se odvíjí příběh tragické události. Usedám doma
ke stolu, pero píše příběh ne zrovna se šťastným koncem,
tak se většinou stávalo na těchto takto označených
místech.
Kdysi dávno byla ve Zborovicích sodovkárna, dnes na
č. p. … Majitelem byl pan Kroutil, otec čtyř dětí, Karla,
Josefa, Pepiny a Mařice, ta se provdala do Němčic na
Hané. Karel zemřel ze sourozenců první, Josef byl
sportovec, závodil na kole, Pepina byla invalidní, přišla o
ruku při zápase s dobytkem. V sodovkárně vyráběli

sodovky s různými příchutěmi, pomerančové, citronové,
malinové a další. Vyráběli sifon. Ke Kroutilům si chodily
hospodyně pro sifon a zadělávali tím těsto na koláče
a různé pečivo. Sodovky plnily do lahví s těsnící gumičkou
a patentním porcelánovým uzávěrem.

Sifon byl ve dvoulitrových lahvích se zakulaceným
dnem a speciálním ventilem ze slitiny zinku. Vodu pro
výrobu čerpali ze studánek v okolí, dnes už zaniklých.
Jedna studánka bývala pod Medlovem u stodoly. Jednou
při velké letní bouřce do stodoly uhodil blesk, zapálil ji
a celá stodola vyhořela. Kroutilovi zaměstnávali
v sodovkárně pár lidí na umývání sklenic v myčkách a na
jejich plnění. Na půdě skladovali aromatizační sladidla
pro výrobu sodovek, říkali jim vůně. Pan M. mě vyprávěl,
že má doma měděnou bečku ze sodovkárny a tyto bečky
asi byly plněny sifonem do hospod. S určitostí to nevíme,
ale mohlo to tak být. Když měl naplněno, naložil zboží na
malý platoňák (měl gumová kola), zapřáhl koně a jel
rozvážet sodovky a sifon do hospod po širokém okolí.
Jezdíval polními cestami, po starých bývalých
poštovských cestách. Jedna vedla z Kroměříže na
Zdounky, Rozárov do Litenčic přes Prusinovku na Vlčák,
kde bývala hodně navštěvovaná hospoda. Na Rozárově
bývala také hospoda. Jezdil do Němčic na Hané, Ivanovic
a třeba když jel kolem kaple sv. Anny, lidé, co dělali na
polích, na něho volali: „Pane Kroutil, prodáte nám
sodovku?“ „Ale ano, prázdný sklenice nechejte u cesty, já
si je vezmu, jak pojedu zpět domů.“ A tak jednou když se
vracel od Slížan kolem sv. Anny polní cestou ke zmolám,
dnes už ta cesta od kaple tam není, teď začíná někde
u myslivecké střelnice ve Zmolách. Tu si pan Kroutil
udělal zastávku po dlouhé obchodní cestě u studánky,
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která je v těch místech dodnes. Občerstvil se chladivou
studánkovou vodou, sedl na kozlík a pokračoval
k domovu. Koně se začaly nějak divně chovat, pofrkávali,
pohazovali hlavami a šli jako by se jim nechtělo. Pantáta
je uklidňoval a pobízel zlehka bičíkem, nic zlého netuše.
Tenkrát prodal všechno zboží, v kapse ho hřál velký
obnos peněz. Najednou vyskočil z křoví chlap velký jako
hora, kyjem rozrazil pantátovi lebku, pantáta padá
z kozlíku do korby vozu bez života. Loupežník – vrah mu
sebral všechny peníze a zmizel. Koně znali cesty domů,
tenkráte přijeli před dům sami nikým neřízeni. Pantáta
ležel na dně korby vozu s rozbitou lebkou mrtev.
Panímáma když viděla mrtvého muže v kaluži krve,
omdlela. Kdo ho zamordoval, četníci nezjistili, nikdo se
ničeho nedopátral a po čase se na událost zapomnělo.
Kroutilova vraha, ale tížilo svědomí, pocházel ze Slížan
a rozhodl se někomu svěřit před svou smrtí. Jednoho dne
obdržel pan Trefil, známý zborovický fotograf, dopis od
člověka ze Slížan, ve kterém psal, že nechce zemřít
s hříchem v duši a tímto se vyznává z hanebného činu
právě jemu, jak tenkrát zabil pana Kroutila a oloupil ho
o peníze. Současně s dopisem stačil vrah umístit svatý
obrázek na místo hanebného mordu. Jen on věděl, že
právě zde na tomto místě vyhasl život pana Kroutila jeho
rukou.

Místní knihovna Medlov
Naše místní knihovna zažívá velmi úspěšný rok. Počet
registrovaných čtenářů dosáhl čísla 30 a to napříč všemi
věkovými kategoriemi.

Díky podpoře Obecního úřadu Zborovice a místních
dárců jsme mohli rozšířit náš knižní fond o spoustu
krásných titulů, které jsou Vám k dispozici každý pátek od
15:00 do 17:00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kamil Zavadil ml., knihovník

Společenská kronika
V období od října 2022 do března 2023 oslaví
významné životní jubileum tito spoluobčané:

Říjen
Sedláková Františka – 91 let
Stahl František
Boháček František
Foltýnová Libuše
Tomeček Josef
Prachař Svatoslav
Regent Miroslav

Listopad
Jelínek Miroslav – 95 let
Jedličková Ludmila
Horák Josef
Vybíralová Zdenka
Krejčíř Alois
Štěpánek Jaromír
Pecinová Marie
Doleželová Božena

Přichází dnes nová doba, chytrý telefon ví o švestkách
všechno, ale nedokáže strom zasadit, ošetřovat, sklidit
úrodu, uvařit povidla nebo vypálit slivovici, vypít v kruhu
přátel už vůbec ne a příběhy napsat také nedokáže.
Naučme
se
naslouchat
vyprávění
pamětníků,
poslouchejme pozorně a dovíme se, co chytré telefony
neví.
Sepsal Miroslav Regent
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Prosinec
Vácha Zdeněk – 93 let
Divílková Miloslava – 92 let
Zehnula Otakar
Černošková Zdenka
Surynek František
Dostál Karel
Vrzalová Marie
Kozáková Marta
Zavadilová Drahomíra
Žůrek Rudolf

Leden
Foltýn Karel
Surýnková Růžena
Raclavská Alžběta
Kužela Vlastimil
Švejcarová Milada

Únor
Jelínková Ludmila – 96 let
Tesařík Stanislav
Stahlová Božena
Benešovská Zdenka
Surynková Anna
Jašíček Jiří

Březen
Holubcová Vlastimila – 94 let
Vítková Božena – 93 let
Marejková Mária
Grech Stanislav
Gröplová Josefa
Kuželová Bohumila Anežka
Kuciánová Zdeňka
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
Listopad
So 26. 11. OU – Rozsvícení vánočního stromku
So 26. 11. TJ Pilana – Fotbalový rockový ples
Út 29. 11. ZŠ – Vánoční jarmark

Prosinec

So 10. 12. KČT – Kostelany, Tabarky, Kvasice
So 17. 12. OU – Vánoční koncert
Pá 30. 12. Kroměřížská dráha – Výstup na Zdeničku
Pá 30. 12. KČT – Výstup na Brdo

Únor
So 18. 2. SDH Medlov – Ostatkový průvod
Změna termínů vyhrazena

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

Poděkování
Dne 1. 10. 2022 jsme měli možnost u příležitosti 70.
výročí společného života, uzavření sňatku a obnovení
manželského slibu toto znovu prožít.
Obecní úřad ve Zborovicích nám umožnil tento
slavnostní obřad za účasti obou synů, jejich dětí, vnoučat
a svatebních hostů znovu prožít.
Děkujeme panu starostovi Vítězslavovi Hanákovi
a paní Stratilové, pracovnici Obecního úřadu, za přípravu
a průběh oslavy na Obecním úřadě ve Zborovicích, jakož
i pracovnicím a všem, kteří nám připravili a zajistili
průběh tohoto slavnostního dne.
Děkují manželé Váchovi
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Pá 2. 12. SDH Medlov – Mikulášská nadílka
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