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- Setkání se slavným rodákem
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- Úspěchy žáků ZŠ Zdounky
- Oslavy založení SDH Nětčice
- Oslavy založení ZO ČSCH
- Společenská kronika
- Informace TJ Zdounky

Slzičky dojetí

Naše školička je pěkná jak písnička
Mateřská škola ve Zdounkách oslavila
9.6.2012 30. výročí svého otevření. Nová
MŠ, která se v naší obci postavila, byla
slavnostně otevřena a předána k MDD
29.6.1982.
Jak se naše MŠ změnila, co se v ní
všechno událo, si mohli všichni návštěvníci
prohlédnout v sobotu při „Dni otevřených
dveří“. Během prohlídky budovy a tříd si
se zájmem a někdy i s úsměvem prohlíželi
nástěnky s fotografiemi za uplynulých 30
let.
Že máme MŠ opravdu krásnou, nám
všichni zúčastnění potvrdili a nás velmi
potěšila veršovaná pochvala od jedné
babičky.
Zaměstnanci MŠ

Když jsem školku navštívila,
úžasem jsem oněměla.
Nádherné prostředí a krásné hračky
naší i zahraniční značky.
Jak se mají dnešní dětičky,
chtěla bych tu prožít aspoň den kratičký.
Chodím tam sice skoro každý den,
zavedu kluky, pospíchám ven.
A tak jsem až dnes tu krásu uviděla
a malým dětem trošinku záviděla.
Arabelin prsten chtěla bych mít,
otočit s ním a malou holčičkou zas být.
Vzít si krásnou panenku
a zahrát si na maminku.
Pak v krásné kuchyňce oběd vařit
a učit se hospodařit.
Pak bych si na paní doktorku mohla hrát,
injekci nemocné panence dát.
Ráno bych se do školky moc těšila,
bohužel není tu princezna Arabela.
A tak musím přestat snít
a v přítomnosti žít.
Přeji Vám, paní učitelky milé,
ať zde prožijete další krásné chvíle.
Ať Vás nejvíc potěší slova dětí z vašich
řad:
„Pani učiteltu, tu já mám moc lád.“

www.zdounky.cz

Slzičkám dojetí se neubránila paní ředitelka Zbořilová, která se 28. 6. 2012 loučila
se svými „ Sluníčky“ v sále ZUŠ ve Zdounkách. Po jejím krátkém úvodu se budoucí
školáci představili svým uměním. Plný sál
nejprve rozezvučely tóny flétniček a slova
písniček. Pak se každý budoucí školáček
představil svým recitačním uměním. Velmi
pěkně přednesené básničky byly tématicky zaměřené na školičku, loučení s ní
a těšení se na školu. Na závěr zazněla

dojemná píseň Dády Patrasové Pá, pá,
při níž děti zamávaly nejen školičce, svým
milým učitelkám, ale také bezstarostnému
dětství. Každý vyřazený školáček dostal
na památku pamětní list, stužku se sluníčkem, knihu Jdu do školy, sešitek Počítáme
s mravenečkem a malé pastelky. Paní ředitelka poděkovala rodičům za velmi dobrou spolupráci a objevily se další slzičky i
v řadách maminek. Kytice květů v náručí
paní ředitelky od rodičů za její laskavost,
obětavost a trpělivost svědčí o tom, že si
rodiče její práce velmi váží. Takové dojetí
svědčí o velkém srdci a duši. Máme moc
hodnou paní ředitelku. Rozloučení bylo
krásné a dojemné.
R. Kořínková
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Z jednání Rady a Zastupitelstva obce Zdounky

Vážení a milí spoluobčané,
červen i červenec v tomto roce se v našich
zeměpisných šířkách ukázaly jako správné
letní měsíce, i když pro řadu z nás tyto
vysoké teploty jsou ubíjející, ale jak se
říká, „v létě má být teplo, a v zimě zima...,”
a letos tomu zatím opravdu tak je !!!
Tři měsíce od vydání posledního čísla
našeho zpravodaje jsou již minulostí a my
si dovolíme opět Vás oslovit s obecním
zpravodajem,
abychom
vás
řádně
informovali o záležitostech a věcech ze
života v naší obci, samozřejmě včetně
místních částí, letos již potřetí !!!
V době od uzávěrky posledního čísla
Informačního zpravodaje (10.04.2012)
do uzávěrky tohoto čísla (10.07.2012)
se rada obce sešla celkem 4x, z toho 1x
byla rozšířena o všechny členy našeho
zastupitelstva a 1x proběhla veřejná
schůze v Základní umělecké škole ve
Zdounkách (21.06.2012).
Nyní zde se budu snažit vypíchnout
informačně nejzajímavější záležitosti,
které rada obce projednala, schválila či
vzala na vědomí:
- Dohodu o dočasném užívání pozemků v k. ú. Divoky mezi Obcí Zdounky a
ČSOP Divoky pro akci „Procházka lesem
plným pohádek“, která se uskutečnila dne
19.5.2012 (úhrada za dočasné užívání pozemků činí 100,- Kč)
- žádost ZO ČSCH Zdounky o mimořádný
finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na
oslavu 85 let od založení zdounecké organizace, která proběhla 19.5.2012 v bývalé
Obecní škole v Těšánkách, za které byly
nakoupeny upomínkové předměty
- Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na výběrové řízení veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Změna účelů
užívání z objektu skladu na hasičskou
zbrojnici ve Zdounkách“ ze dne 11.4.2012,
ekonomicky nejvýhodnější nabídka, vyjádřená nejnižší nabídnutou cenou, je nabídka fy MALDREV s. r. o.
- nabídku na dodávku elektrické energie,
Produkt Obec36 od společnosti E.ON
Energie, a.s., jedná se o fixaci výhodné
ceny elektřiny na tři roky dopředu (2013
- 2015), nabídka platí i pro naše příspěvkové organizace
- Nájemní smlouvu mezi Obcí Zdounky a
fou Salix Morava, a.s., se sídlem v Horní
Moštěnici na pronájem zemědělských
pozemků ve vlastnictví obce, a to na dobu
určitou do 31.12.2021 (vše v k.ú. Těšánky,
celková výměra zemědělské půdy činí
3.4597 ha, nájemné za rok 2012 činí částku 8.734,- Kč)
- žádost fy DEPOZ spol. s r.o. o pronájem
kontejneru do areálu skládky Kuchyňky za
nájemné 500,- Kč/měsíc (bez DPH)
- odměnu v podobě dárkového balíčku
(v hodnotě 1.000,- Kč) čestnému dárci
krve p. Zdeňku Zbránkovi z Divok za 60
bezplatných odběrů
- žádost ZŠ Zdounky o příspěvek na od-

měny pro soutěžící žáky, kteří se zúčastnili
11.5.2012 sedmého ročníku Dne rodiny se
školou (2.000,- Kč)
- „Zprávu č.432/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zdounky“ za
r. 2011 - přezkoumání provedl ve dnech
13.4.- 17.4.2012 kontrolor KÚ ZK ing. Ivo
Lejsal
- „Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2011“, který Obci Zdounky
uděluje Kolektivní systém ASEKOL - občané odevzdali do zpětného odběru celkem
4.462 kg elektrozařízení
- žádost předsedkyně občanského sdružení - Střediska rané péče EDUCO Zlín
o.s., jehož posláním je poskytovat na
území Zlínského kraje pomoc a podporu
rodinám s dětmi s postižením mentálním,
pohybovým, kombinovaným a s dětmi
s ohroženým vývojem od narození do 7
let, s cílem dosáhnout běžného způsobu
života rodiny, o finanční příspěvek ve výši
5.000,- Kč (z naší obce mají jednu klientskou rodinu, která je v péči střediska od
března 2009)
- nabídku v rámci poptávkového řízení na
zpracování projektové dokumentace na
akci „Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice“ pro stupeň DÚR - cenově nejvýhodnější je
nabídka projektanta ing.Radka Jaroše ze
Zlína - cena včetně DPH činí 112.800,- Kč
- oznámení o rozhodnutí valné hromady
České spořitelny, a.s. ze dne 20.4.2012 o
výplatě dividend za rok 2011 ve výši 30,Kč za jednu akcii před zdaněním (v našem
případě po zdanění se jedná o částku ve
výši 81.600,- Kč na stranu příjmů)

- akceptování žádosti o podporu ze SFŽP
ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí - projekt - „Rekonstrukce obvodového pláště ZUŠ Zdounky“ - akceptační
číslo - 12115393
- kompletní aktualizovanou studii odtokových poměrů Kotojedky a Olšinky, zastupitelům obce byla zaslána emailovou
poštou (prostřednictvím úschovny.cz)
- stanovení správců obecních objektů
v místních částech včetně jejich odměny
za „správcovství“ ve výši 200,- Kč/měsíc
žádost pí ředitelky MŠ ve Zdounkách o
povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ
ve Zdounkách, a to o 4 děti v každé třídě
(celkem tedy až po 28 dětech na jednu
třídu)
- cenovou nabídku zemního plynu od společnosti RWE Transgas, a.s., pro období
od 1.7.2012 do 31.12.2013 výše jednosložkové ceny 850,- Kč/MWh (bez DPH)
- nabídku Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství na bezplatné
měření koncentrace radonu v předškolních a školních zařízeních (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
- finanční spoluúčast obce při obnově divocké studánky „V Zápletách“ a studánky
u nětčické kapličky, vše v rámci projektu
MAS Hříběcí hory „Obnovme prameny
střední Moravy“
- akceptování žádosti o podporu ze SFŽP
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ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí - projekt - „Rekonstrukce
obvodového pláště, Zdravotní středisko,
Nádražní 395, Zdounky“ - akceptační číslo
- 12118063
- Oznámení Stavebního úřadu ve Zdounkách o zahájení územního řízení o
umístnění stavby „Lebedov - vodovod“ a
pozvání k veřejnému ústnímu jednání na
den 10.7.2012 v 10.00 hod. se schůzkou
pozvaných na OÚ ve Zdounkách
- Tiskovou zprávu o vývoji nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k datu 31.5.2012
2. veřejná schůze Zastupitelstva obce
Zdounky v r. 2012, která se uskutečnila ve
čtvrtek 21.6.2012, projednala či schválila
řadu bodů, ze kterých si dovolím vybrat
pro vás tyto:
- zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od
posledního veřejného zasedání
- celoroční hospodaření obce a Závěrečný
účet obce Zdounky za rok 2011 včetně
Zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011 s výhradou
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
- ÚSC věnovat větší pozornost při
sestavování rozpočtu obce tak, aby vyjadřoval skutečné záměry a možnosti v příslušném účetním období,
- ÚSC zajistí finanční kontrolu hospodaření svých PO a uzavře smlouvu s nezávislou auditorkou na rok 2011 (termín:
květen - červen 2012)
- Rozpočtové opatření č. 2/2012
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
31.05.2012
- dle § 6 odst. 5 písm.a) a § 44 písm.a)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pořízení nového Územního plánu obce Zdounky včetně místních
částí a v souladu s § 6 odst.1 písm.c)
stavebního zákona žádost obce o pořízení
nového územního plánu obce Zdounky
včetně místních částí Městským úřadem
Kroměříž, stavebním úřadem, úřadem
územního plánování
- zastupitelku pro spolupráci s pořizovatelem nového Územního plánu obce Zdounky včetně místních částí místostarostku
obce ing. Janu Raczovou
- neméně důležitý byl i bod, který se týkal
prodeje a koupě pozemků včetně jejich
záměrů, více se můžete ve svém zájmu
dozvědět na webových stránkách obce
www.zdounky.cz, záložka Obecní úřad
– Usnesení zastupitelstva.
Vážení spoluobčané, na závěr těchto
hlavních obsáhlých informací z práce
orgánů Obce z druhého čtvrtletí roku
2012 mně prosím dovolte vám popřát do
dalších letních měsíců probíhajícího roku
především pevné zdraví, a pokud máte
ještě před dovolenou, stejně jako já, tak si
ji s rodinou naplno užijte !!!
ing. Martin Drkula,
starosta obce
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Setkání se slavným zdouneckým rodákem

V pátek 16. června 2012 se uskutečnilo v sále Základní umělecké školy setkání zdouneckých občanů se svým slavným rodákem Petrem Koudelkou. Zvlášť milé bylo jeho setkání se svými
známými, s nimiž se neviděl mnoho let. Petr Koudelka přijel z
Prahy, kde v současnosti pracuje externě v České televizi. S
jeho vzpomínkami jste se mohli seznámit již v předchozích číslech. V tomto zpravodaji zavzpomíná na svá léta na divadelních
prknech. Petr Koudelka nejprve navštívil i se svou manželkou
knihovnu a podívali se i do prostor zrenovovaného domu kultury.
Oba byli nadšeni především moderním sálem a knihovnou pro

dospělé. V úvodu besedy skromně prohlásil, že se necítí být
nejslavnějším zdouneckým rodákem, a vyprávěl přítomným o
slavnějších lidech, s kterými se setkal ve svém životě. Téměř
tříhodinová beseda, která se uskutečnila v době fotbalového
zápasu s Polskem, se všem moc líbila. Petr Koudelka představil
také své knihy a daroval je knihovně, kde si je můžete vypůjčit
a podpořit akci „Čteme knihy svého rodáka“. I když beseda byla
dlouhá, nemohlo být řečeno vše. A tak se těšíme na nové setkání
s milým panem Koudelkou, tentokrát již v nové knihovně.
L. Paličková

Petr Koudelka - vzpomínky na zdounecké ochotnické divadlo
Co se literární tvorby týče, byla tu řeč
o dramatizaci. Moje nejslavnější školní
dramatizace byl Král Lávra. Karel Havlíček Borovský by se nezlobil, že jsem
mu připsal do díla hlavně dav, který na
způsob antického chóru vstupoval do děje
a komentoval ho. Myslím, že
nejvíc se jako ženy z lidu proslavily moje spolužačky Svaťa
Zbořilová, Jindřiška Trávníčková a Anežka Ševčíková.
Jestli to bylo jinak, opravte
mě. Sám jsem si napsal roli
dědečka-vypravěče a houpal
jsem na klíně při představení
dvě malé děti. Jedno z nich,
Ivan Bednařík, se stalo později
pilotem velkých letadel. Další
dramatizací byla moje vlastní
Červená karkulka, kterou jsme
inscenovali na letním táboře
na Valašsku a Evička Mynářová hrála hlavní roli.
Hlavní divadelní události se
ovšem odehrávaly ve škole a
na pódiu zdouneckého kina.
Často jsme pod dohledem
našich učitelů sáhli po klasice,
nejmilejší byl Josef Kajetán Tyl. Nikdy
nezapomenu na Lesní pannu aneb Cestu
do Ameriky, kde jsem vytvořil roli starého
Žida. Šimon Moreles, to byl ten, co lidem
rozmlouval emigraci. Mladý Taussig je
ovšem pobláznil a oni se tam přece jen
vypravili. Nakonec se vrátili a byli rádi, že
jsou doma. Měl jsem ukrutnou radost, že
se diváci smějí mému nalepenému vousu,
jarmulce na hlavě a německo-hebrejskému přízvuku, který jsem někde odposlouchal. Hlavně, že jsem na sebe strhnul

pozornost, přestože jsem nebyl tak krásný
a urostlý jako Slávek Trefil v roli mladého
milovníka. Učitel Březina mě skvěle namaskoval, ještě teď cítím vůni líčidel a
lepidla na vousy. Myslím, že jsem si hned
poté přečetl Branaldovu Skříňku s líčidly,

knihu Jak vytvořím masku a nakonec se
přihlásil na DAMU, kde mě nevzali. Miloš
Nedbal a Vlasta Fabianová poznali, že se
to pro mě nehodí. Ještě že jsem měl přihlášku i na filozofickou fakultu.
Utkvěla mi v paměti i další hra. Palárikovo
Dobrodružství při obžínkách, kde jsem
dostal úlohu mládence folklorního ražení,
jmenoval se Periša Vujič. Honil jsem dívku
svého srdce kolem stolu a měl jsem se přitom bujaře smát. Tak, jak si to představovala paní učitelka Heydová. Netušil jsem,
3

že přirozeně se zasmát je tak těžké!
Jak jsem mohl zapomenout na svého
Mikuláše Dačického z Heslova? Stroupežnického Zvíkovský rarášek a Paní
mincmistrová bylo představení, se kterým
jsme objeli okres. Hráli jsme i v Ratajích,
já v bílých podvlékačkách,
které měly představovat
renesanční
punčochy
pana Mikuláše. Seděl jsem
v křesle a dlouze mlčel, ne
že bych zapomněl text, ale
bylo to v roli. Zmoudření
starého donchuana, který
už ani nesvádí paní mincmistrovou, Martu Pokorovou. A z hlediště sledovali
hru členové okresní ochotnické komise, aby nás
zhodnotili. Nejvíc se jim
líbilo, jak Mikuláš Dačický
sedí, nic neříká, nic nehraje. Dodnes nevím, jestli to
byla pochvala nebo můj
propadák.
Tyto průzkumné výpravy
do světa divadla mi nebyly mnoho platné. Na
hereckou školu jsem se nedostal. Když
mě přijali ke studiu na filozofické fakultě,
už jsem se o DAMU znovu nepokoušel.
Někteří byli vytrvalejší, já ne. Proč? Asi že
mi do té doby všechno hladce vycházelo,
zdounecká jedenáctiletka byla pro mě
rajské období mého života. Všichni mě
měli rádi, žádné problémy jsem necítil,
mnohokrát jsem se zamiloval, myslel jsem
si, že tak mám jít světem i dál. A studovat
v Praze mi připadalo samo o sobě dost
báječné.
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Obyvatelé Cvrčovic oslavovali 600. výročí obce
Tak už máme ve Cvrčovicích po oslavách.
Pořadatelé si vydechli, vše se uklidilo a
už můžeme v klidu trávit svůj volný čas s
rodinami a někteří klidně spát. Ti, kterým
opravdu záleželo na zdárném průběhu
oslavy, toho mnoho poslední dny před
akcí nenaspali a svých rodin si také moc
neužili. Vše se uklízelo,natíralo a opravovalo. Bylo zcela jedno, jestli to byl hasič,
člen osadního výboru nebo občan neangažovaný v žádném spolku - kdo chtěl,
ten přišel a pomohl. Všichni měli obavy,
zda vyjde počasí, kolik vůbec přijde lidí
a bude se jim to vůbec líbit? Bude vůbec
vycházet plánovaná časová návaznost?
Nakonec bylo počasí nádherné, početná
účast občanů a skvělá atmosféra jak na
výstavě v budově bývalé školy, tak při
hlavním programu na tanečním kole. Proto mi dovolte, abych tu ze srdce poděkoval
všem zúčastněným za krásně strávené
odpoledne ve Cvrčovicích. Panu starostovi za hezký úvod a proslov. Panu faráři za
důstojnou mši svatou za všechny občany
a rodáky ze Cvrčovic i za pěkný proslov.
Okolním sborům dobrovolných hasičů za
ukázku dálkové dopravy vody od potoka
po zvoničku i s příjemným osvěžením
diváků. Hasičům z Těšánek za ukázku
historické stříkačky s veselým nástupem
v dobových uniformách i s ,,koňským
spřežením”! Kapelám Zdounečance a Mi-

léniu za krásný hudební zážitek a pěknou
Hodovou zábavu - i když nás večer počasí
trochu potrápilo. Nemohu zapomenout na
pořadatele na výstavě historických dokumentů, fotografií a kronik v budově bývalé
školy a také na obsluhu na tanečním kole.
Paní Paličkové za přípravu krásného výtisku o Cvrčovicích a přípravu fotografií.
Prostě všem, kteří přispěli svým dílem k

hladkému průběhu oslavy 600 let od první
písemné zmínky o Cvrčovicích. Snad to
zanechalo ve všech přítomných krásné
vzpomínky na zdařilou akci a snad si na
nás další generace vzpomene, až bude
další výročí ve Cvrčovicích! Ještě jednou
děkuji a přeji krásné prázdinové dny.
Z. Matula

Oslavy založení SDH Nětčice
Sobota 7. července se v Nětčicích nesla v duchu oslav
110 let založení Sboru dobrovolných hasičů. Program
oslav zahájili hasiči položením věnce u pomníku padlých
a slavnostní schůzí, na které kromě delegátů z okolních
sborů a Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska nechyběli pozvaní hosté a zástupce Obecního úřadu
ve Zdounkách, který společně se starostou sboru předal
čestná uznání a vyznamenání sestrám a bratrům hasičům.
A nezapomnělo se ani na nejmladší členy, kteří byli za
svou píli odměněni slušivou kšiltovkou se svým vlastním
jménem. Po slavnostním obědě se přítomní přesunuli k požární nádrži, kde provedli ukázky hašení členové z okolních
sborů. K vidění byla nejen moderní technika, ale i ta z let
minulých, která svým výborným technickým stavem vzbuzovala zasloužený obdiv. Velmi vtipně pojali ukázku bratři
hasiči z Těšánek se svou koňskou stříkačkou, přičemž
právě onen tažný ,,kůň“ pobavil mnohé přihlížející. A že
o legraci nebyla nouze, potvrdil další bratr hasič, tentokráte ze Zdounek, který svým pyrotechnickým ,,uměním“
připravil starostovi sboru horkou chvilku, když připravený
vůz určený k demolici nejen zadýmoval, ale za ohlušující
detonace rovnou zapálil. O co víc se strachovali hasiči, o
to víc se bavili diváci a tento „husarský“ kousek odměnili
bouřlivým potleskem. Další zajímavou ukázku předvedli
mladí hasiči, kteří předvedli štafetový běh, který je součástí celorepublikové požární hry Plamen. Po skončení
poslední ukázky se všichni přítomní přesunuli na taneční
kolo za kulturním domem, kde bylo připraveno bohaté občerstvení a kde se ve večerních hodinách konala taneční
zábava.
L. Tomalová
4

Ročník 10 / číslo 3

Cvrovice
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O takové vesnice
dá se jenom snít.
Všude lesy, potok
a nádherný klid.
Ptáci tu zpívají celiký den
a dti spchají do pírody ven.
A co nejvíc zdobí Cvr ovice?
No pece stará krásná zvonice!
Lidé zde m ají vždy dobrou náladu
a v niem nejsou pozadu.
Piln pracují na své zahrádce
a žijí si jako v pohádce.
Hlaviková Tereza

Cvrovice jsou místní ástí
Zdounek. Nachází se 14 km
jihovýchodn od Kromíže na
úpatí Chib. Obcí protéká potok
zvaný Cvrovický. V souasné dob
zde žije 159 obyvatel.
V blízkosti Cvrovic byla objevena pravká sídlišt. Její bezprostední okolí bylo osídleno již
v dob paleolitu, emuž odpovídají
nálezy výrobk a odpadu z pazourku.
Nálezy v této oblasti náleží k nejbohatším ve stední Evrop.
Místní název je odvozený nejspíše
od osobního jména Svrš.
V pramenech lze nalézt varianty
Svršovice, Svrovice, Czwertschowitze, Czwrtcschowitz, v nmeckém
nepesném pekladu Grillendorf až
po souasnou podobu - Cvrovice.
První písemná zmínka o Cvrovicích pochází z roku 1412, kdy
markrab Jošt prodával zdounecké
zboží Jakoubkovi Konekovi z Prus.

 
  
  

 

Spolen se Zdounkami byly
prodávány vesnice Svtlá, Cvrovice, Sobsuky a Újezdec. Od
tohoto roku jsou Cvrovice
neustále spojeny se Zdounkami.
Další zmínky máme z roku 1446,
1481 a 1520.
Nejstarší zástavba se nachází
kolem zvonice, za ní následovaly
chalupy. Domky postavené v
dob, kdy panství držel Antonín
Kaschnitz z Weinberga, nesou
jeho jméno – Kašnice.
Tento místní název se dále
vztahuje i na pole rozkládající se
nad vesnicí.



V polích
severovýchodním
smrem od kapliky roste na
travnaté mezi pi polní cest jeden
z památných strom Zlínského
kraje – planá hruše o obvodu
kmene 363 cm a výšce 19 m. Její
vk je odhadován na tém 300
let.
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MLÝN
Díve a nyní

Bývalý mlýn – rodný dm Ireny
Stratilové-Svobodové

Jednu z prvních zmínek
o mlýn nacházíme v roce 1520
a na tomto míst po stavebních
úpravách stojí dodnes, i když už
neslouží pvodnímu úelu.
Pvodn byl pohánn vodním
zdrojem a na konci 19. století byl
pebudován na parní. V roce
1870 koupili mlýn manželé
Stratilovi a jejich rod jej vlastnil až
do roku 1937.

ŠKOLA

Cvrovice byly pvodn piškoleny ke Zdounkám. Ale již
v roce 1911 byly vykoupeny pozemky od Jana Kochaníka a
Františka Rejocha. Jejím provedením byl dne 11. ervna 1913
poven kromížský stavitel Jan
Slamník a náklady byly odhadnuty na 29 tisíc korun. Plány
vypracoval zdounecký stavitel
Kižan Na práce dohlížel jeden
len obecní komise a dne
29. listopadu 1913 byla podána

Eduard Stratil zídil pi mlýn
pilu a sklad deva a mletí obilí
ustoupilo do pozadí. On také
provedl
elektrifikaci
celého
objektu. K pohonu použil dynamo
a vodu.
Posledním
provozovatelem
mlýna byl Vincenc Vítek.
K poslednímu mletí došlo
v roce 1952. Od té doby se
chodilo mlít obilí do Zdounek
k Vávrm.


Zde se v roce 1921 narodila
Irena Stratilová, která si pozdji
vzala Ludvíka Svobodu. Za druhé
svtové války se zúastnila
odbojové innosti a musela se
skrývat s dcerou Zoe ped
gestapem. Syn Mirek byl umuen
v koncentraním táboe. Jako
manželka prezidenta podpoila
myšlenku SOS vesniek. Cvrovice navštívila v roce 1973.
Zemela v roce 1980.

žádost o kolaudaci. Vyuování
mohlo být zahájeno 1. ledna 1914.
Bylo ustaveno místo uitele,
uitelky runích prací a lovka,
který peoval o dopravu knze na
výuku.
Další zprávy o výuce máme až
z let 1940-1945, kdy byla povinn
vedena školní kronika. Tu její
pisatel po ukonení války oznail
za bezcennou, protože ji musel psát
v loajálním duchu. Pesto se
dozvídáme, že dti se v roce 1941
zúastnily akce Každý tisíc
chroust, jejímž cílem bylo
zlikvidovat co nejvíce tchto
píslušník hmyzí íše. Celkem jich
padlo 6356 ks.


Po celou dobu své existence
škola provádla bohatou kulturní
innost.
V místním
rozhlase
vysílala poady k rzným výroím,
dále poádala pednášky a besedy
nejen pro dti, ale i pro rodie.
Velmi oblíbené byly oslavy
Svátku matek, Týdny dtské
radosti a vánoní besídky. Škola
se v obci udržela pouze do roku
1975, kdy byla zdejší jednotídka
zrušena a dti zaaly opt
docházet do Zdounek.
V souasné
dob
prošla
rozsáhlou rekonstrukcí a je
chloubou Cvrovic.
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SPOLKY
Dne 26. prosince 1919 zapoal
svou práci tenásko-pvecký
spolek Svatoboj. O spolkové
innosti se prakticky nedochovaly
vbec žádné zprávy, jen krátká
zmínka v obecní kronice, založené v roce 1922.
Úelem spolku bylo vzdlávání
jeho len etbou, zpvem, poádáním divadelních
pedstavení,
nauných pednášek a spolkových
zábav.
Spolek založil vlastní knihovnu, kde byly jak nauné knihy, tak
vzdlávací asopisy.
Velmi bohatá byla jeho diva-

delní innost. Z nejúspšnjších
lze jmenovat nap. drama Soucit
nebo veselohru Na manželské
front klid. V roce 1940 sklidila
velký
úspch
Jiráskova
Vojnarka.
Velmi navštvované byly také
hodkové zahradní veselice.
Svatoboj zanikl v roce 1945.
V r. 1945 byl založen Sbor
dobrovolných
hasi.
Jeho
prvním starostou byl zvolen
František Šafaík. V ervnu 1946
se konalo slavnostní svcení
motorové stíkaky, která stála 52
tisíc korun.


KAPLE

KOPEC U CVROVIC

nacházející
se
Kapli,
jihozápadním smrem od obce
Zdounky, na hranicich katastru
Zdounek a Cvrovic, nechal na
své náklady v roce 1877 vystavt
cvrovický
sedlák
Vincenc
Menšík. Byla zasvcena Pann
Marii Svatohostýnské. V roce
1940 zde byla posvcena její
socha dovezená z Pelhimova
zdouneckým faráem Janem
Stratilem. Bohužel kaple byla
v devadesátých letech poniena
a vykradena. Kaple je také
spojována se zázrakem. Dkazem
uzdravení nemocné dívky byly
berliky zanechané v kapli za
OTOGALERIE
oltáem.

se nachází nad levým behem
Cvrovického potoka. Pevážnou
ást zaujímá vzrostlý tešový a
jabloový sad. Podle zbytk ohrad
se jedná o bývalé pastviny.
Z rostlin zde roste nap. vstava
nachový, vemeník dvoulistý, ocún
jesenní aj. Ze zvíat byli
pozorování motýli – otakárek
ovocný,
baboka
admirál
a baboka síkovaná. Z pták zde
hnízdí nap. strakapoud velký
a malý, krutihlav obecný, pnice
ernohlavá a další. Vzácn byl
zjištn krkavec velký a chástal
luní.

F

Naproti kapliky pes komunikaci zbudovanou ve 20. letech
minulého
století
a spojující
Zdounky s Cvrovicemi se
nachází drobná sakrální stavba –
kamenný kíž, postavený v roce
1883.




Nad Cvrovickým potokem
v tsné blízkosti silnice Cvrovice-Milovice se nachází pírodní
památka VELÍN. Svah byl díve
využíván jako oví pastvina. Stojí
zde velký velín, kvli kterému
byly v minulosti vysázeny ovocné
stromy i akáty.
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FOTOGALERIE

Stavní máje





Palikv dm






























Hruškv zbouraný dm

Ostatky






Hasii



























Nezapomenutelný Jára Mach

L. Paličková
L. Paliková
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V Praze je blaze!
Žáci 5. - 9. ročníku Základní školy ve
Zdounkách se od listopadu loňského roku
potýkali se soutěžními otázkami, které
se týkaly zdravého životního stylu. Obě
soutěžní kategorie zvládali na výbornou
ovládání počítače a zároveň řešení soutěžních otázek až na úrovni krajského

kola. Mladším žákům se ale podařilo vyhrát i krajské kolo! Poprvé se tak soutěžní
tým žáků 5. ročníku dostal do celostátního
finále do Prahy. Magistrát hlavního města
Prahy připravil pro toto soupeření velmi
noblesní prostory jednacího sálu. Všichni
tři soutěžící - Tomáš Kašík, Jiří Nakládal
a Lukáš Kopl se museli při zadání pekelně
soustředit, spolupracovat mezi sebou, ale
i s počítačem. V silné konkurenci čestně
obhájili pozice krajských vítězů. Do Prahy
se kluci velmi těšili. Během svého pobytu
si prohlédli část historického centra, svezli
se lanovkou na Petřín i podzemní dráhou.
Karlův most, Pražský hrad, orloj i Václavské náměstí jim ukázal svoje historická
tajemství. Zážitků si odnesli mnoho. Tím
největším byla účast v soutěži SAPERE
– vědět, jak žít. Letošní druhý ročník sice
nevyhráli, ale do příštího už mají nasbíráno spoustu zkušeností, které je pasují
mezi silné konkurenty.
Mgr. Marcela Bajerová

Velectěný doktore Holube...

...jest nám potěšením, že návštěva města Zdounků se Vám ráčila líbiti a exponáty Vámi
zanechané ve sbírce školní můžeme s radostí užívati... I tak by mohla začínat odpověď
na dopis, který zaslal 18. září 1899 Dr. Emil Holub do školy ve Zdounkách.
V letošním roce uplynulo 110 let od úmrtí tohoto významného českého cestovatele. Žáci naší školy pátrali po informacích o Africe, životě Dr. Emila Holuba i jeho dvou
cestách do Afriky a zpracovávali je v projektu. Aby
nebyl projektový den jen
teoretickým povídáním a
zanechal v dětech trvalejší
stopu, každá třída si vyzkoušela nějakou praktickou činnost, která celý projekt obohatila. 6. třída v teoretické části představila
Afriku jako kontinent, který
má krásnou přírodu, ale i
drsné a chudé podmínky
pro život. V praktické části
šesťáci výtvarně ztvárnili
africká zvířata a mapu Afriky. 7. třída mapovala v teoretické části 1. cestu Dr.
Emila Holuba do Afriky a v druhé části žáci vyráběli náušnice z peří a zbraně Afričanů.
Získali tak nové vědomosti např. o maruckém asagaji, marucké válečné sekeře nabo
o válečných šípech Mašukulumbů. 8. třída se zaměřila na 2. cestu do Afriky, kterou
již absolvoval cestovatel
se svojí ženou Růženou.
V praktické části se osmáci dozvěděli o africké
keramice a vyrobili africké
masky z keramiky. 9. třída zpracovala poznatky o
životě významného cestovatele, jeho návštěvě
Zdounek a představení
exponátů, které zde E.
Holub zanechal a věnoval
je škole. V závěru projektu si deváťáci vyzkoušeli,
jak vzniká skalní rytina,
na jejichž snímání se E.
Holub také podílel.
Celý projektový den završila zdařilá prezentace s hudebním a tanečním doprovodem a nainstalování expozice ve školních prostorách. Snad by se Dr. Emilu Holubovi
líbila...
Mgr. Lenka Hausmajerová

Naši školáci opět uspěli v celostátní soutěži cyklistů
ZŠ Zdounky pořádá každý rok v dubnu
„Školní kolo dopravní soutěže“. Žáci
soutěží v jízdě zručnosti, ve zdravovědě
a píšou test z pravidel silničního provozu.
Jsou rozděleni na dvě kategorie - mladší
a starší. Po školním kole se vítězové obou
kategorií účastní okrskového kola na dopravním hřišti v Kroměříži. Tam nás letos
reprezentovali v mladší kategorii: Tereza
Čevelová, Michaela Možíšová, Ondřej
Pospíšil a Michal Zrna. Ve starší kategorii
Anna Škrabalová, Denisa Dostálová, Lukáš Műller a Vítek Šrabal.
V Kroměříži získali mladší žáci naší
školy první místo a starší žáci místo druhé. V celkovém vyhodnocení jednotlivců
mladší kategorie byla Terezka Čevelová
na 1. místě bez jediného trestného bodu.

Krajského kola se mladší žáci zúčastnili
1.6.ve Valašském Meziříčí, kde reprezen-

tovali okres Kroměříž. Samozřejmě, že
soutěž byla již náročnější, přibyla jízda na
dopravním hřišti podle pravidel silničního
5

provozu a práce s mapou. Ale i zde jsme
si vedli skvěle. Opět jsme vyhráli a čekala
nás cesta do celostátního finále ČR, které
se konalo 19. – 21.6. v Chomutově. Věděli jsme, že zde je konkurence velká,
ale i přesto jsme byli rozhodnuti bojovat.
Ubytovali nás v AC Camping Chomutov,
kde probíhaly jízdy zručnosti a práce
s mapou. Ostatní disciplíny – zdravověda, jízda dle pravidel silničního provozu
a test jsme plnili v Kadani. Po celkovém
vyhodnocení jsme se umístili na pěkném
desátém místě.
Opakovaná reprezentace v celostátní
soutěži jistě svědčí o dlouhodobě vysoké
úrovni výuky dopravní výchovy zdouneckých žáků. Všem děkujeme a blahopřejeme.
Alena Hurajtová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA - 2. ČTVRTLETÍ 2012
BLAHOPŘEJEME K JUBILEU
Významné životní jubileum oslavil letos v
červnu

pan Ladislav Fryšták

Tobiáš Klučka, Lebedov
Jasmína Šoltysová, Zdounky
Lucie Zapletalová, Cvrčovice
SŇATKY

z Těšánek, který se dožívá překrásného
věku 103 let.

Martin Juhaňák a Jana Heřmánková,
Zdounky
ÚMRTÍ

Krásné 95. narozeniny oslavila
v dubnu také

Marie Skácelová, Zdounky
Zdeňka Sousedíková, Zdounky
PhMr. Otto Šaler, Zdounky
Helena Mudrochová, Zdounky
Leopold Silný, Zdounky
Vojtěch Paliga, Zdounky
Marie Hlavičková, Cvrčovice

paní Karolína Plšková
ze Zdounek
Oběma jubilantům upřímně gratulujeme a
ze srdce přejeme spoustu elánu a zdraví.

Chovatelé oslavili 85 let od svého založení
Zdounečtí chovatelé si v květnu 2012
připomínali 85. výročí založení chovatelského spolku. Na slavnostní členské
schůzi dne 19. května se sešli zdounečtí
chovatelé spolu s pozvanými hosty,
bývalými členy spolku a také přáteli se
Slovinského spolku z Miklavže, aby si
připomněli 85. výročí založení chovatelského spolku ve Zdounkách. Chovatelský
spolek ve Zdounkách byl založen 20.
května 1927. Za dobu jeho trvání se v čele vystřídalo celkem 13 předsedů. Z toho
byla pouze jedna žena. Spolek se během
své existence potýkal s roky, kdy fungoval
v rámci státního uspořádání výborně, ale
také zažil roky, kdy nevykazoval téměř
žádnou činnost. I přes všechny tyto problémy se podařilo, že se nikdy nerozpadl,
ani nepřerušil svoji činnost. O tom existují
docela přesné záznamy, které se kompletně dochovaly v zápisech z členských
a jiných schůzí do dnešních dnů. V posledních několika letech spolek získal pro

NAROZENÍ

svoji činnost prostory, kde má uskladněn
svůj výstavní fundus, a také zde má zázemí pro pořádání každoročních výstav.
I to nebylo dříve zvykem, a to je patrné i
z toho, že letos spolek pořádá 30. jubilejní
výstavu drobných zvířat. Ta je spojena,
také v posledních letech, s expozicí Klubu Českého strakáče, který získal u nás
dobré zázemí, a jeho členi se k nám rádi
vracejí. Chovatelé také udržují dlouholeté
přátelství ze Slovinskými chovateli, a i to
se daří dále rozvíjet vystavováním zvířat
na vzájemných výstavách. Spolek také
pořádá každoroční stolní ocenění králíků
a holubů vždy začátkem února. Celá činnost spolku se odvíjí od velké aktivity jeho
členů. Nesmíme zapomenout ani na podporu ze strany obecního úřadu ve Zdounkách, který chovatele podporuje hlavně
finančně. Chovatelé Zdounecka navazují
na činnost svých předchůdců a věří, že se
najde dostatek zapálených chovatelů pro
jeho další fungování.
Jiří Svítil

Poznáte tyto zdounecké rodáky?

ZO ČSCH Zdounky vás srdečně zve
na

VÝSTAVU
DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A
HOLUBŮ
spojenou s expozicí Klubu chovatelů
českých strakáčů

ve dnech 18. - 19. 8. 2012
v neděli od 10.00 h se uskuteční první
ročník
Soutěže v kokrhání kohoutů.
Srdečně zveme diváky i chovatele na
tuto jedinečnou akci.

Krátké ohlédnutí za
pohádkovým lesem
V sobotu 19. května proběhl tradiční
pohádkový les v Divokách. Krásné
a slunečné počasí přilákalo asi dva
tisíce návštěvníků. Každý, kdo se vydal
po trase, narazil na čtyřicet známých
pohádkových a filmových postaviček a
po tři a půl kilometrové procházce bylo
na hřišti připraveno tradiční občerstvení.
Už v tomto malém ohlédnutí za letošním
ročníkem bych vás rád pozval na
příští, jubilejní
35. ročník. Závěrem
bych co nejsrdečněji poděkoval všem
návštěvníkům za ukázněnost, všem
sponzorům za pomoc a také všem
ostatním za kvalitní spolupráci.
Za SDH Zdounky a ČSOP Divoky
M. Sýkora

PODĚKOVÁNÍ
Rada a Zastupitelstvo obce Zdounky
děkuje našemu spoluobčanu,
panu Zdeňku Zbránkovi z Divok,
který jako čestný dárce krve bezplatně
daroval na oddělení Transfúzní služby a
hematologie nemocnice v Kroměříži dne
18. 4. 2012 svou krev - 60. odběr
Gratulujeme a děkujeme
6
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1
Kvasice
So 8.9. 10:00
2
Zdounky
So 15.9. 10:00
3
KORYNA
hlášenka
4
Morkovice
hlášenka
5
Kvasice
Ne 7.10. 10:00
6
Morkovice
hlášenka
Los jednotlivých utkání přípravek bude zveřejněn v týdeníku

Hodnocením uplynulé sezony bych asi nenapsal nic nového,
jelikož výsledky našich družstev byly již zveřejněny v médiích,
ale poděkování si zaslouží všichni, kteří se o kopanou starají,
a zejména ti, kteří Zdounky reprezentovali ve všech věkových
kategoriích.

NENECHTE SI UJÍT

E

18. 8. O POHÁR STAROSTY SDH NĚTČICE, soutěž
hasičských družstev v požárním útoku se koná od 11.00 h
ve sportovním areálu Nětčice. Kategorie: muži 2B, ženy 2B,
starší páni 2B.

Novinky:
Muži - přes nevoli klubu byli přeřazeni do skupiny C krajské soutěže
Dorost - s obavami (nízký počet hráčů) přihlášen do okresního
přeboru
Žáci - naopak rozšířeni o další družstvo mladších žáků
Přípravka - opět ve Zdounkách i přes nízký věkový průměr

E25. 8. O POHÁR STAROSTY SDH NĚTČICE - II. ročník
soutěže mladých hasičů. Začátek ve 14.00 h ve sportovním
areálu Nětčice. Kategorie: mladší žáci a starší žáci.

E

22. 9. OSLAVY 100 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY V DIVOKÁCH, výstava dobové dokumentace ve škole, prohlídka
školy. Slavnostní zahájení ve 14.00 h, od 18.00 h taneční
zábava. Srdečně zvou pořadatelé: OÚ Zdounky, Osadní
výbor Divoky.

Všem, kteří se kolem fotbalu točí, přeji hodně sportovních úspěchů a našim věrným fanusům i hodně zábavy a zároveň klidné
nervy, protože jde jen o sport, ve kterém každý nerad prohrává.
Z. Čevela - předseda

UPOZORNĚNÍ

E

6. 10. VINOBRANÍ, v Domě kultury ve Zdounkách. Pořádá TJ Zdounky.

Knihovna bude od 23. 7. až do slavnostního otevření Domu
kultury ve Zdounkách UZAVŘENA.
7
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Mateřská škola Zdounky slavila 30. výročí

Uzávěrka příspěvků do příštího Informačního zpravodaje
Zdounky je 10. října 2012. Příspěvky posílejte na adresu:
zpravodajzdounky@seznam.cz,
nebo je můžete vožit do poštovní schránky u obecního úřadu.
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