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Přečtěte si:
- 100. výročí školy v Divokách
- Informace z rady
a zastupitelstva obce
- Nová hasičská zbrojnice
- Zprávy ze ZŠ Zdounky
- Z činnosti dobrovolných hasičů
- Beseda se spisovatelkou
- Pověst z Těšánek
- Chovatelská výstava a soutěž
- Středisko Osobní asistence
- Společenská kronika
- Informace TJ Zdounky

Divoky oslavily 100. výročí založení místní školy
Divoky – Pro někoho návrat na „místo
činu”, pro jiného oddechnutí, že více než
několikaměsíční práce a přípravy jsou
u konce. Každopádně velkolepá oslava
u příležitosti sta let od založení Obecní
školy v Divokách mohla v sobotu 22. září
ráno naplno začít…
Přípravy jsme zahájili už před několika měsíci, když jsme si ke stému výročí
založení školy zapůjčili kroniku školy a
třídní knihy z archívu v Kroměříži. Tyto
zdroje informací nám docela dobře posloužily k tomu, abychom dali dohromady seznam lidí, kteří naši školu do roku
1967 navštěvovali. Protože v tomto roce
se místní Obecní škola v Divokách již
nadobro zavřela.
Pro účastníky oslav, z nichž někteří
návštívili školu poprvé po mnoha desítkách let, byly přichystané historické fotografie, kronika školy, kroniky obce Divoky
a další zajímavá dobová dokumentace
spojená s fungováním školy. Dále byl
připraven krátký kulturní program, kde
vystupovaly převážně děti z Divok a
ze školy ve Zdounkách. A pro ty, kteří
vydrželi až do večera, byla uspořádaná
zábava, kde nám zahrála kapela z Morkovic Duo-Mix. Věříme, že oslava měla
velký úspěch i proto, že se jí zúčastnilo
velmi mnoho lidí, původně jsme ani takový zájem neočekávali. Nakonec jsme byli
v celkovém výsledku s průběhem akce
spokojeni.

Zřejmě není náhoda, že právě letos byly zahájeny rozsáhlé práce na
rekonstrukci školní budovy, kde oslava
probíhala. Nově bylo opraveno sociální
zařízení a kompletně zrekonstruována
kuchyň školy. Všechny tyto změny byly
účastníky oslavy kladně vítány.
Proto i touto cestou chceme poděkovat obci Zdounky, která všechny tyto
práce financuje, a také firmám, které

www.zdounky.cz

odvedly kus dobré práce. V neposlední
řadě patří velké poděkování všem členům osadního výboru v Divokách, občanům a místnímu spolku hasičů z Divok. Ti
všichni se skvěle podíleli na přípravách
oslav. Za spolupráci také děkujeme všem
zaměstnancům obce Zdounky.
Zdenka Plachá,
předsedkyně
Osadního výboru Divoky
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Z jednání Rady a Zastupitelstva obce Zdounky

Vážení a milí spoluobčané,

doufám, že právě probíhající podzimní
dny si užíváte plnými doušky a blížící se
zimu zatím moc neřešíte, i když vím, že
zimní měsíce jsou pro řadu z vás málo
oblíbené. Máme za sebou letošní jediné
volby, v našem případě se jednalo pouze
o volby do krajského zastupitelstva, a
než se nadějeme, půjdeme volit v lednu
příštího roku znovu, tentokráte poprvé
budeme mít právo volit napřímo nového
prezidenta České republiky.
Tři měsíce od vydání posledního čísla
našeho zpravodaje jsou již jen historií
a my si dovolujeme Vás opět oslovit
s obecním zpravodajem, abychom řádně
informovali o záležitostech a věcech
ze života v naši obci, pro letošní rok již
počtvrté a naposled!
V době od uzávěrky posledního
čísla Informačního zpravodaje (10. 7.
2012) do uzávěrky tohoto čísla (10. 10.
2012) se rada obce sešla celkem 5x,
z toho 1x byla rozšířena o všechny členy
našeho zastupitelstva a 1x proběhla
veřejná schůze v přísálí Domu kultury
ve Zdounkách (27. 9. 2012). Informačně
nejdůležitější záležitosti, které rada obce
projednala, schválila či vzala na vědomí,
vybírám pro vás zde:
- určení místa a doby pro uzavírání
manželství pro rok 2012 (místo - obřadní
síň OÚ Zdounky, doba - každá sobota
od 10.00 - 14.00 hod - bez správního
poplatku, jinak se uzavření manželství
může povolit na kterémkoliv vhodném
místě ve správním obvodu, nebo mimo
stanovenou dobu za správní poplatek
1.000,- Kč)
- žádost o podporu Sdružení Linky bezpečí
o finanční příspěvek ve výši 2.100,- Kč,
tato částka symbolizuje 1 hodinu provozu
Linky bezpečí, a může tak být krásným
podílem naší obce na telefonické pomoci
dětem
- smlouvu o dílo mezi obcí Zdounky a fy.
Perfect, spol. s r.o. z Otrokovic na akci
„Oprava veřejného osvětlení v místní
části Nětčice“, která bude realizována při
II. etapě rekonstrukce rozvodů elektrické
energie v Nětčicích (cena bez DPH činí
115 tis. Kč)
- informace z fy. EKO-KOM, a. s., o množství odpadu, který naše obec vytřídila
v roce 2011 a předala dál k využití, díky
rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace obec Zdounky za rok 2011
přispěla ke zlepšení životního prostředí
a snížení „uhlíkové stopy“, úspora, které
jsme dosáhli, představuje - emise CO2
ekv. 48,779 tun a úspora energie činí
1.221.346 MJ
- na základě obdrženého vyjádření
od Národního památkového ústavu,
pracoviště v Kroměříži k restaurátorskému

záměru
a
finančnímu
rozpočtu
k
restaurování
nástěnných
maleb
v interiéru Nětčické kapličky Panny Marie,
od akademické malířky Marie Dočekalové
z Kroměříže, provedení restaurátorského
průzkumu

- žádost o spolupráci s Ministerstvem
zemědělství ve věci monitoringu eroze
zemědělské půdy na území naší obce
(například nánosy smyté zeminy v obci
či na komunikacích, nebo erozní rýhy na
polích)
- rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci
OPŽP z prostředků SFŽP ČR č. 11084111
na akci „Protipovodňová ochrana obce
Zdounky“ (předmětem podpory je pořízení
hlásného a varovného systému a zpracování digitálního povodňového plánu pro
obec Zdounky)
- podání žádosti dne 2. 8. 2012 o dotační
prostředky na akci s názvem „Zdounky
- dostavba kanalizace, včetně místních
částí - I. etapa“ na SFŽP ČR - krajské pracoviště Zlín, v rámci vyhlášené 39. výzvy
OPŽP, prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování
rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1
- Snížení znečištění z komunálních zdrojů
- odměnu v podobě dárkového balíčku
(v hodnotě 500,- Kč) čestnému dárci krve
p. Pavlu Lehkoživovi ze Zdounek za 50
bezplatných odběrů
- žádost fy. Spálovský a. s. o umístnění
informativní provozní dopravní značky č.
IP10a - slepá pozemní komunikace, na
ul. Nádražní za křižovatkou u Zdravotního
střediska ve Zdounkách, a to z důvodu
opakovaného zabloudění kamionů, a
následného poničení parkového stání u
firmy
- dopis ze Sdružení místních samospráv
ve věci podpisu prezidenta republiky
pod novelou Zákona o rozpočtovém
určení daní (RUD), a to dne 29. 8. 2012,
s účinností od 1. 1. 2013, pro obec
Zdounky to znamená daňový příjem
vyšší ročně o více jak 4,5 mil. Kč oproti
současnému stavu
- dopis s doporučením z Povodí Moravy,
s. p., závod Střední Morava, Uherské
Hradiště ve věci protipovodňových
opatření na ochranu obce Zdounky,
investiční komise Povodí Moravy, s. p.,
doporučuje Obci Zdounky připravovat
k realizaci variantu na Q50 tzn. PPO1_c
modifikovaná, dle aktualizované Studie
odtokových poměrů Kotojedky a Olšinky,
zpracované v květnu 2012 společností
Poyry Environment a.s.
- mandátní smlouvu mezi obcí Zdounky
a Mgr. Miroslavou Pilařovou z Vítonic na
výkon zadavatelské činnosti (příprava a
zajištění průběhu výběrového řízení) pro
výběr dodavatele na akci „Protipovodňová
2

ochrana obce Zdounky,“ a to v souladu
se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách a prováděcích předpisů v platném znění, a dle Závazných pokynů pro
žadatele a příjemce OPŽP
- záměr a odsouhlasení realizace stavby
„Lebedov - Vodovod“ umístěné v k. ú.
Lebedov a k.ú. Těšánky dle projektové
dokumentace pro stavební povolení,
zpracovatel projektu INEXprojekt s.r.o.,
Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž.
Výše stavebních nákladů dle kontrolního
rozpočtu činí 2.300 tis. Kč, bez DPH
- záměr a odsouhlasení seznamu tří
dodavatelů stavebních prací ( INSTA CZ,
s.r.o.; SLOV MAL STAV s.r.o.; ČAK CZ,
s.r.o.) k podání nabídek v rámci projektu
„Lebedov - Vodovod“ nutných pro splnění
minimálního počtu oslovených dodavatelů
stavebních prací. Výběrové řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce bude provedeno v souladu
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
včetně prováděcích právních předpisů
- smlouvu o dílo č. 04102012 mezi Obcí
Zdounky a ing. Milanem Černíkem - CERCO Zlín na výkon Technického dozoru
stavebníka (investora) a Koordinátora
BOZP na akci „Lebedov - Vodovod“
(předpokládaný termín plnění 11/2012 až
2/2013)
- cenovou nabídku od fy. Poyry Environment a.s. z Brna na projektovou dokumentaci pro územní řízení Protipovodňové ochrany obce Zdounky
- žádost fy. Salix Morava a.s. o povolení
umístnění 4 ks směrových orientačních
tabulí do areálu jejich firmy na sloupech
veřejného osvětlení, které jsou ve vlastnictví obce (naše podmínka je - kladné
stanovisko od DI PČR)
- zápis ze zasedání řádné valné hromady
společníků obchodní společnosti DEPOZ,
spol. s r.o. se sídlem Zdounky 27, PSČ
768 02, konané dne 17. 9. 2012 v sídle
společnosti
3. veřejná schůze Zastupitelstva
obce Zdounky v r. 2012, která se
uskutečnila ve čtvrtek 27. 9. 2012,
projednala, či schválila řadu bodů, ze
kterých vybírám pro vás tyto následující:
- zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od
posledního veřejného zasedání
- smlouva o spolupráci mezi obcí Zdounky
a MAS Hříběcí hory, o. s., kde předmětem
je záměr poskytnutí dvou obecních pozemků, a to p. č. 383/3 v k. ú. Nětčice, a p.
č. 539/5 v k. ú. Divoky, na kterých se dnes
nacházejí studánky, a na kterých chce
MAS Hříběcí hory, o. s., realizovat jejich
obnovu, a to v rámci projektu „Obnovme
prameny Střední Moravy,“
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2

tato smlouva se uzavírá na dobu určitou
do 31. 12. 2017 a MAS HH se zavazuje,
že po skončení této smlouvy převede
objekty studánek bezplatně na obec
Zdounky

Dům kultury ve Zdounkách po rekonstrukci

- darovací smlouvu mezi obcí Zdounky
a MAS Hříběcí hory, o. s., předmětem
této smlouvy je peněžní částka ve výši
19.800,- Kč, která bude využita pro
účely financování projektu spolupráce
s názvem „Obnovme prameny Střední
Moravy“
- smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci mezi Obcí Zdounky a MAS Hříběcí hory, o. s., předmětem této smlouvy
bude finanční výpomoc ve výši 112.000,Kč, která bude využita pro účely zajištění
předfinancování projektu s názvem „Obnovme prameny Střední Moravy“, finanční výpomoc musí být obci vrácena do
15 dnů po proplacení projektu ze SZIF,
nejpozději však do 31. 12. 2013
- výši smluvní pokuty pro fy Vesna Interiors, s.r.o., z Veselí nad Moravou za
prodlení dle Smlouvy o dílo č.2012/3/29
na dodávku a montáž interiérového a
technologického vybavení Domu kultury
ve Zdounkách, která činí částku ve výši
150.000,- Kč
- realizaci akce „Vodovod - Lebedov“ ještě v roce 2012, pokud se podaří zajistit
veškerou potřebnou administraci, neboť
situace se spodní vodou v Lebedově
není pro spoluobčany dobrá
- smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
číslo: D/1855/2012/KH - na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů příjemce (jedná se o částku
ve výši 11.000,- Kč)

Dne 23. srpna 2012 byl za přítomnosti hostů slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný
Dům kultury ve Zdounkách. Věříme, že tento nový kulturní stánek bude sloužit ke spokojenosti všech našich občanů.

Den otevřených dveří v nové zbrojnici
Dne 20. října proběhl Den otevřených
dveří „nové“ Hasičské zbrojnice ve Zdounkách. Rekonstrukce hasičské zbrojnice,
s oficiálním názvem akce „Změna účelu
užívání z objektu Skladu na Hasičskou
zbrojnici ve Zdounkách“ již byla rámcově
plánována při koupi tohoto areálu od Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje, který proběhl v prosinci r. 2009.
Vlastní rekonstrukce byla zahájena 20.
dubna tohoto roku a oficiálně ukončena
11. října 2012.
Hasičská zbrojnice bude sloužit pro
účely Sboru dobrovolných hasičů obce
Zdounky. Původní objekt skladu byl rekonstruován pro zřízení zázemí a výjezdového místa jednotky dobrovolných hasičů
a pro zázemí umožňující činnost celého

sboru dobrovolných hasičů naší obce.
Dispozičně je objekt rozdělen do dvou
celků. První celek je řešen jako zázemí
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
zahrnující garáže pro výjezdová vozidla
jednotky, šatny, sklad a odpočinkovou
místnost s kuchyňkou pro členy JSDHO
III. Druhá část je zaměřena na činnost
SDH a práci s mládeží. Zde jsou to zejména archiv a sklad ve 2. NP, zasedací
místnost sloužící zároveň jako klubovna
mladých hasičů. Společným pojítkem pro
obě části je sociální zařízení a kuchyňka.
Celkové náklady rekonstrukce objektu
jsou 6.000.000 Kč, včetně DPH. Závěrem
nezbývá než popřát sestrám a bratrům
hasičům, ať se jim v nové hasičárně líbí a
dobře slouží!!!
Ing. Martin Drkula

- rozpočtové opatření č. 3/2012
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
31. 8. 2012
- 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 výše
opět velmi bohatých informací z práce
Obce ze třetího čtvrtletí tohoto roku,
mně prosím dovolte, vám všem popřát
do dalších podzimních dnů hodně klidu
a pohody, která by měla býti umocněna
časem adventu a Vánoc, které se
nezadržitelně blíží a zároveň nás vybízí,
abychom byli štědří a dělali druhým
radost! Proto se zkusme prosím všichni
zamyslet, jak nejlépe letos naplnit tuto
pobídku!
Ing. Martin Drkula
starosta obce

Poděkování

Obec Zdounky oznamuje všem spoluobčanům, že obdržela od Zlínského kraje účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 11.000,- Kč pro rok 2012
na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotky SDH obce, dále za uskutečněný
zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního
střediska HZS kraje mimo její územní obvod a na věcné vybavení neinvestiční povahy. Obec Zdounky děkuje Zlínskému kraji za tuto finanční podporu naší jednotky SDH
(JPO III).
Ing. Martin Drkula, starosta obce Zdounky
3
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Co nabízí nový školní rok
Tak jsme úspěšně zahájili nový školní
rok. Oproti loňskému školnímu roku došlo k výraznému navýšení počtu, a to o
18 žáků. I když nám konečně nastupují
zase početně silnější ročníky, k nárůstu
přispěli především ti, kteří k nám přestoupili z jiných škol.
Druhým rokem pokračujeme v téměř milionovém projektu z EU Svět
kolem nás a zatím se nám
daří. Nadále budeme pokračovat ve výuce anglického jazyka od 2. ročníku,
která se nám osvědčila.
V rámci ochrany a hlubšího poznání okolní přírody
zřizujeme od letošního
roku další nový předmět
– přírodovědný klub, a to
na I. i II. stupni školy. Počet vyučovacích hodin pro
žáky samozřejmě zůstává
stejný.
Opět se zapojíme do internetového
výukového kurzu zdravého životního stylu Hravě žij zdravě a SAPERE – vědět,

manželům Galatíkovým ještě jednou moc
děkujeme.
Podzimní období jsme zahájili sběrem kaštanů, při kterém si žáci mohli
přivydělat nějakou tu korunku do své
kapsy. Výkupní cena 5,-Kč za kilo není

málo, takže mnozí chlapci a děvčata
se opravdu snažili (a možná i rodiče).
Celkem jsme nasbírali 1 224 kg. Nyní
nás čeká návštěva Podzimníčka a jeho
lesních skřítků a pak inspirativní a tvůrčí
Oslava podzimu.
S příchodem zimy chystáme malou
změnu. Se svým zřizovatelem Obecním
úřadem ve Zdounkách jsme se dohodli,
že předvánoční čas přivítáme společně.
Už v pátek 30. listopadu odpoledne pro
vás připravíme jarmark, aby Mikuláš a
Ježíšek měli dost času na výběr a nákup
dárků. Určitě můžete počítat s žákovským kulturním programem a s příjemným občerstvením od našich hasičů. A
až se začne stmívat, společně rozsvítíme

jak žít. Evropský projekt Ovoce do škol je
pro nás velmi příjemný a je velká škoda,
že je cíleně zaměřen pouze na I. stupeň.
V návaznosti na školní vzdělávací
program jsme zorganizovali první exkurzi tohoto roku na Grunt pana Galatíka
v Těšánkách. I když dosud neměli naši
hostitelé žádné zkušenosti se skupinou
200 lidí, všechno zvládli na jedničku
s hvězdičkou.
Děti si se zájmem prohlédly stáje,
vyslechly si kvalifikované povídání o koních, vyšplhaly se na rozhlednu Zdeničku, pohrály si v pěkném dětském koutku,
zbaštily chutnou svačinku, kterou pro
ně zajistilo SRPDŠ a zhlédly zajímavou
ukázku výcviku koní. Den byl jako malovaný, takže jsme si to opravdu užili a
4

vánoční strom a začneme vnímat krásu
adventních dnů. V době Velikonoc vás
všechny opět pozveme do školy I. stupně. Pevně věříme, že podpoříte naši
prodejní výstavu velikonočních dekorací, zapojíte se do Zdounecké kraslice a
přijdete se k nám
potěšit z vystoupení nejmladších
žáků. Květen a
Den rodiny patří už tradičně
k sobě. Máme
mezi vámi řadu
sympatických příznivců a věříme,
že přibudou ještě
další. Všichni jste
vítáni a moc se na
vás v prostorách
budovy II. stupně
těšíme.
Po delší pauze
jsme se rozhodli
opět zorganizovat pobyt žáků u moře.
Tentokrát pojedeme do Itálie do Lignana.
Vybrali jsme solidní cestovní kancelář, ta
nám nabídla velmi příznivou cenu, takže zájem je nečekaně vysoký. Z tohoto
důvodu pojedeme dvakrát – v červnu a
pak v září.
Nabídka přidružených aktivit k vzdělávacímu programu je podle nás zajímavá
a bohatá. My jsme vás chtěli informovat
jen o těch nejdůležitějších. Takže až si
budete plánovat svůj volný čas, budeme
rádi, když tam najdete místečko i pro naši
školu a naše žáky.
PaedDr. Marie Ptáčková,
ředitelka školy
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Letní tábor mladých hasičů ze Zdounek
Ve dnech 30. 7. – 5. 8. 2012 jsme
již podruhé pod záštitou SDH Zdounky
uspořádali letní tábor pro mladé hasiče
ze Zdounek. Přestože zdounečtí mladí
hasiči jsou tvořeni skupinou dětí různého
věku, mohu říct, že je to super parta, která si opět za veškerou celoroční dřinu v
oblasti hasičského sportu zasloužila týden
plný her a zábavy, oddychu a prohloubení
vzájemných vztahů. A proto jsme se letos
vydali strávit příjemný týden na Ranč Rovná, který se nachází mezi obcemi Košíky
a Jankovicemi, na slunečné straně Chřibů
s nádherným výhledem na krajiny Slovácka a kopce Bílých Karpat.
Za motiv celotáboré hry jsem zvolila
knihu dětské spisovatelky Astrid Lingrenové „Ronja, dcera loupežníka“. Využila
jsem toho, že byla tato kniha v roce 1984
zfilmována švédskými tvůrci a zhlédnutí
tohoto filmu patřilo k zahájení celotáborové hry.
Protože jsme tedy celý týden věnovali
loupežnickému tématu, vznikly tři oddíly s
názvem Bambitky, Lotrandofci a Zbojníci.
Každý den se plnil úkol, který vyplýval
z daného úryvku z knihy Ronja, dcera
loupežníka. No a každému úkolu musela
předcházet loupežnická zkouška. Proto si
v úterý děti vyráběly luky a šípy, aby jimi
mohly zahánět divé větrnice. Ve středu si
děti musely zdokonalit fyzičku na lanových překážkách, aby posléze mohl být
proveden souboj tří loupežnických družin.
Čtvrteční dopoledne věnovaly ušití vaků
na jídlo a odpoledne tyto vaky naplnily
díky hře „Kdo hledá, najde.“ Páteční den
byl velice rušný. Ráno si děti musely vytvořit ohniště a poté soutěžily v lovení potravy. Odpoledne bylo věnováno důkladné

očistě těla a nácviku loupežnického tance,
který večer před zahájením táboráku musela každá loupežnická družina předvést
na hudbu táborové hymny „Pod dubem,
za dubem…“. Po táboráku byla zahájena
noční hra, která vedla po svítících tyčinkách do blízkého lesa k ohništi s totemem
a za prokázání své odvahy se každý člen
vracel do tábora s čelovkou. Předposlední den měly družiny za úkol postavit v
nedalekém lesíku loupežnická doupata,
ze kterých následně vedla cesta za loupežnickým pokladem. Sobotní večer byl
završen diskotékou. Kromě celotáborové
hry byl program tábora prokládán sportovními i vědomostními soutěžemi, jízdou na
koních, malováním obrázků na sklo, zažehlováním korálků, prohlídkou sedlářské

dílny majitele ranče a nejzajímavější snad
bylo, jak pro děti tak dospělé, vlastnoruční
dojení koz.
Doufám, že si děti z letošního tábora
odnesly mnoho nezapomenutelných zážitků a mým přáním je, abychom se za rok
sešli na podobně krásném místě se stejně
dobrou partou dětí jako letos.
Tímto bych chtěla poděkovat všem
oddílovým vedoucím a zdravušce, bez
kterých by tato akce nemohla fungovat,
Obecnímu úřadu ve Zdounkách za finanční podporu a hlavně manželům Volkovým
za možnost ubytování na jejich ranči,
vstřícné jednání a vynikající kuchyni.
Hana Kutrová
hlavní táb. vedoucí

Dětský den
Dne 1. 9. 2012 jsme na závěr letošních
prázdnin uspořádali dětský den, který se
uskutečnil v hasičském areálu vedle hřiště
TJ Zdounky. Protože se nám kvapem přiblížil čas, kdy děti usednou znovu do školních lavic, chtěli jsme jako každoročně,
aby si děti užily poslední volný prázdninový víkend hrami a zábavou. Pro děti jsme
měli nachystanou olympiádu o překrásné
ceny, která se skládala z deseti disciplín,
jako např. chůze na chůdách, překonávání lana, lovení rybiček, shazování kuželek
hadicí, posouvání míčku prkýnkem, zatloukání hřebíků, malování obrázků apod.
Na každém stanovišti získalo za splnění
disciplíny každé dítě žeton a nasbírané
žetony mohly poté vyměňovat za hodnotné ceny. Dále byla na programu dětského
dne ukázka požárního sportu v kategorii
dorostu, a to disciplína Běh na 100 m s
překážkami a Dvojboj. Poté naši mladí hasiči předvedli disciplínu Požární útok CTIF

a královskou disciplínu požárního sportu,
a to Požární útok jak v kategorii mladších
žáků, tak v kategorii starších žáků. Dále
byla v průběhu dětského dne losována
tombola o hodnotné ceny a k dispozici
byla také paní Novotná, která k nám přijela z Jarohněvic, a malovala dětem krásné
obrázky na obličej.
Také naši dobrovolní hasiči provedli
ukázku hasičské výzbroje a výstroje
místní zásahové jednotky a dále ukázku
zásahu hašení pěnou. Celý dětský den
byl završen opékáním špekáčků. Celkem
s námi strávilo sobotní odpoledne na osmdesát dětí a rodičů. Je to již pátý ročník a
doufáme, že se všechny děti pobavily a
strávily s námi příjemné odpoledne. Ještě
jednou děkujeme OÚ Zdounky a všem
sponzorům za jejich finanční nebo věcnou
podporu.
Hana Kutrová
vedoucí mládeže SDH Zdounky
5
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Úspěšná sezóna mladých hasičů
V měsíci červnu se konalo v Horní Lidči
krajské kolo hry Plamen, kterého se zúčastnila naše členka Petra Plachá, vítězka okresního kola hry Plamen v kategorii
dorostenek. V silné konkurenci se umístila
na krásném 7. místě. V období letních
prázdnin se naši mladí hasiči ze Zdounek
zúčastnili celkem pěti pohárových soutěží
v požáním útoku, a to v obou kategoriích
mladší i starší, a dvou Závodů požární
všestrannosti. Z toho na prvním místě se
umístili čtyřikrát, na druhém místě dvakrát
a na třetím místě třikrát. Tímto bych chtěla
všem zdouneckým mladým hasičům poděkovat za jejich píli a odhodlání, které
mají při veškerých našich schůzkách a
soutěžích, a zároveň bych je chtěla moc
pochválit za jejich letošní výsledky, protože si to za svou snahu zaslouží. Je to
perfektní parta dětí, která si i přes docela
velký věkový rozdíl spolu rozumí, a když
jde do tuhého, umí společně jít za jedním
cílem. Jsou to prostě „moje“ děti, které
jsou plné života, elánu a dětské úpřímnosti, a jsem pyšná na to, že mohu být jejich
vedoucí.
Hana Kutrová
vedoucí mládeže SDH Zdounky

O pohár starosty SDH Nětčice
V sobotu 18. srpna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Nětčicích 2. ročník
pohárové soutěže v požárním útoku O
pohár starosty SDH, zařazené do seriálu Podhostýnské
hasičské ligy. Teplé
a slunečné počasí
předcházejících dnů
spolu s kladnými
ohlasy z loňského
ročníku
dávaly
tušit, že účast závodníků bude opět
vysoká.
Ačkoliv
začátek
soutěže
byl stanoven na 11
hodin, závodníci se
začínali sjíždět již
od ranních hodin
a konečný počet
závodních družstev
se zastavil na čísle 46, což je o 10
družstev více než
vloni! Kromě pravidelných účastníků
PHL se zúčastnila
i družstva z okrsků
Zdounky a Zborovice, ale i přespolní sbory ze Zlínska
a Uherskohradišťska. Závodilo se na
2B v kategorii muži, ženy a starší páni.
V kategorii mužů obhájili zlato závodníci
z Mladcové s časem 14:95, stříbro vybo-

jovali muži z Pravčic (15:03) a bronz muži
ze Zahnašovic (15:13). Domácí závodníci
se s časem 16:21 umístili na krásném 6.
místě, což je v konkurenci 27 družstev

velice hezký výsledek. Stejně silná jako
kategorie mužů byla i kategorie žen.
V konkurenci 13 družstev se nejvíce dařilo závodnicím z Pravčic, které časem 17:
10 daly „na frak“ i většině mužů. Stříbro si
6

odnesly ženy z Loukova (19:36) a bronz
ženy z Nětčic (19:44). O velké překvapení
se postarali závodníci v kategorii starší
páni. Kdo očekával výsledky odpovídající
názvu jmenované
kategorie velice se
mýlil! Vítězní starší páni z Pravčic
s časem 16:83 vyrazili dech většině
přítomným divákům
i závodníkům. Druhou příčku obsadili
st. páni z Nětčic (19:
15) a třetí st. páni ze
Zborovic (21:97). A
na své si přišli nejen
příznivci požárního
sportu, ale i milovníci dobrého jídla a
pití. Byly připraveny
bramboráčky, vepřový kotlík a v udírně voňavé uzeniny.
Jménem SDH si
dovolím poděkovat
obecnímu úřadu za
dárkové balíčky pro
vítěze, sponzorům,
občanům Nětčic za vstřícnost a toleranci a hlavně všem členům SDH Nětčice,
kteří se jakkoliv podíleli na organizaci a
hladkém průběhu soutěže. Bez vás by to
nešlo!
Lenka Tomalová
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Soutěžní sezóna hasiček a hasičů ze Zdounek
Po poctivé zimní přípravě v hale VÚTZ začala letošní sportovní sezóna pro hasičky
a hasiče ze Zdounek již tradičně účastí na
soutěži „Pohár starosty obce“ v Medlově.
Zde děvčata vybojovala 1. místo a muži
v silné konkurenci i přes slibný čas obsadili
14. příčku. Druhou soutěž, tentokrát pouze
v dámském provedení, absolvovaly ženy
v Morkovicích na Memoriálu br. Vašiny. I
zde se ženám dařilo, vybojovaly 1. místo
a získaly do držení skleněnou putovní
přilbu.
Po slibném začátku si začaly ženy vybírat nezdary a na další soutěži, tentokráte
v Zahnašovicích, se nedařilo. Zde ženy
obsadily 8. příčku. Další soutěží, na níž se
účastnilo pouze ženské družstvo, byla první soutěž seriálu Podhostýnské hasičské
ligy (dále jen PHL) v Počenicích. Tady se
děvčatům opět nedařilo a po chybě skončily na 10. místě. Další prověrkou našich
družstev bylo 1. kolo požárního sportu ve
Zborovicích. Jedná se o první kolo postupových soutěží, kdy vítěz postupuje do
okresního kola, poté do krajského kola a
odtud na Mistrovství ČR v požárním sportu. Zde naši muži zabojovali, ale přesto
skončili na 2. místě a z mužských družstev
postoupily Nětčice. V kategorii žen se našim děvčatům dařilo a vybojovaly 1. místo
a zajistily si postup do okresního kola.
Hned odpoledne absolvovala děvčata další podnik PHL a to „O pohár starosty SDH“
v Ludslavicích. Zde by se chtělo říci, že se
dařilo, neboť opět holky zaběhly čas pod
19 s, avšak následný prostřik na druhém
terči děvčata odsunul na 6. příčku.
Vzhledem k postupu nastaly pro děvčata náročnější a častější tréninky, neboť
bylo potřeba dotrénovat i další disciplíny
mimo požární útok. Jednalo se zejména
o štafetu 4x100m s překážkami a 100m
s překážkami. I zde se zapojovalo mužské
družstvo s pomocí a dobrou (někdy méně
dobrou) radou.
Mezitím však následovaly další soutěže, zejména pak ze seriálu PHL. Tou
následující byla soutěž „O pohár obce Karolín“, kde měli muži sic našlápnuto k pěknému času, ale chyba na levém proudu
a následný vysoký čas je odsunul na 22.
místo. Ženám se zde dařilo o poznání
lépe. Očekávaná souhra obou proudů a
celého ženstva jim zajistila 4. příčku a
slušný příděl bodů do tabulky PHL. Hned
v neděli měla družstva možnost opravit,
případně si vylepšit své pokusy na soutěži
v Rymicích. Mužům se po chybě na stroji
nezadařilo a pokus raději nedokončili.
Ženy na tom byly o poznání lépe a svůj
sobotní výkon vylepšily o 3 sekundy a zajistily si tím na rychlé trati 4. místo a další
příděl bodů.
Další absolvovanou soutěží byl „Memoriál bratrů Měrkových“ v Litenčicích.
Zde v deštivém počasí děvčata obsadila
2. příčku za vítězkami ze Zahnašovic.

Mužům se opět nedařilo a po hrubé chybě
skončili na posledním místě. Z důvodu
pracovní vytíženosti odjížděly na další
soutěž naše ženy opět samy. Tentokráte
to bylo do Rychlova. Zde byl útok našich
žen velice pěkně rozběhnut, avšak závada
na proudnici v podobě velkého rozprachu,
znesnadnila shození těžkých terčů, a tak
ženy obsadily až 9. místo.
Mezi těmi všemi soutěžemi rovněž
probíhala příprava na okresní kolo požárního sportu, které následovalo 23. června
2012 v Kroměříži. Děvčata tuto příležitost
uchopila poctivě a nejenže trénovaly na
našich nově zbudovaných překážkách na
místním hřišti, ale také jezdily na atletický
stadion do Kroměříže, aby se sžily s povrchem závodních tratí. Pečlivá příprava se
děvčatům vyplatila a svými výkony v jednotlivých disciplínách vybojovala celkově
2. místo, a tak i postup do krajského kola
požárního sportu zároveň s muži z Nětčic,
kteří rovněž postoupili z 2. místa.
V tu samou dobu co děvčata bojovala
na okresním kole, naši muži bojovali se
záludnými nástrahami trati na „Netradiční
soutěži“ v Radíkově u Olomouce, kde se
umístili na krásném 6. místě.
Tím, že děvčata postoupila do krajského kola, staly se tréninky součástí jejich
denního života, neboť se ukázalo, co je
třeba ještě doladit a dopilovat, pokud chtějí uspět. Samozřejmostí bylo pokračování
v pěkně rozběhnutém seriálu PHL, kde
byl další soutěží „Pohár starosty města
Holešova“ v Tučapech. Zde vyrazila obě
soutěžní družstva. Muži sice výrazně vylepšili svůj dosavadní čas, avšak v silné
konkurenci to stačilo pouze na 12. příčku.
Ženy obsadily 6. příčku.
Následující soutěž, a to „Memoriál M.
Horáka a J. Pospíšila“ ve Zborovicích,
který se příští rok koná ve Zdounkách, byl
pro muže ve znamení 5. místa a pro ženy
skončil neplatným pokusem.
Na další soutěži ze seriálu PHL,
tentokráte na Nové dědině, ženy rychle
zapomněly na předchozí nezdary a svým
nasazením vybojovaly krásnou 3. příčku a
další pohár do sbírky. Jak se zdá, i muži
stabilizovali své výkony, avšak na nejlepší
ještě hodně ztráceli a skončili na 16. místě.
4. srpna 2012 nastal termín krajského kola
požárního sportu, konaného na atletickém
stadionu v Kroměříži. Zde děvčata ze sebe
vydala vše, co bylo v jejich silách, a po vyrovnaných výkonech ve všech disciplínách
obsadila krásné 5. místo.
Další absolvovanou soutěží ze seriálu
PHL byla soutěž v Podhradní Lhotě. Zde
družstvo děvčat obsadilo 5. místo a družstvo mužů skončilo na 18. místě.
Následující soutěž zavedla týmy PHL
do vedlejší obce, do Nětčic. Bratrům z Nětčic přálo počasí a dobrá organizace stála
za krásnou soutěží. Zde ženy skončily na
6. místě a muži po drobném zaváhání
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skončili na místě 21.
Následující víkend nás zavedl do Medlova na soutěž „ O Medlovského žabáka“.
Zde se konečně zadařilo i našim mužům a
po předvedeném výkonu obsadili 5. příčku. Ženy na tom byly opět lépe a dovezly
si pohár za krásné 3. místo.
Dalším podnikem byla předposlední
soutěž PHL ve Vítonicích. Zde ženy skončily na 6. místě, mužům se nezadařilo a
jejich pokus byl neplatný. Poslední soutěž
PHL s vyhlášením celkových výsledků celého seriálu následovalo v Pravčicích. Zde
se mužům zadařilo a obsadili 10. místo.
Děvčata si na závěr vybrala pořádnou
dávku smůly a jejich pokus nebyl platný.
I přes drobné zaváhání děvčata skončila
v celém seriálu PHL na krásném 6. místě.
Muži v celkovém hodnocení skončili na 16.
místě. Další soutěž nás zavedla za bratry
do Chropyně na „Memoriál Jana Zapletala“. Muži i přes pěkně rozběhnutý útok obsadili 12. příčku. Děvčata si dovezla pohár
za 3. místo. Posledním soutěžním kláním
byla soutěž PS8 pořádaná v Těšánkách.
Zde jelo jedno smíšené družstvo, které
dovezlo pohár za 1. místo.
Dovolte mi závěrem stručný souhrn.
V nabité sezóně se děvčatům velmi dařilo,
skončila jako 5. v kraji, a 6. na Podhostýnské hasičské lize. Muži na tom byli o
poznání hůře, což však je do další sezóny
velká výzva a mají co dohánět. Popřejme
družstvům hodně zdaru do dalších sezón,
abychom měli komu fandit a mohli se těšit
z krásných výsledků. Závěrem bych chtěl
poděkovat všem příznivcům, sponzorům
a všem zaangažovaným lidem za jejich
nasazení, bez nichž bychom nemohli absolvovat tak nabitou sezónu. DĚKUJEME.
Jiří Šauer

HASIČI PŘIPOMÍNAJÍ
Rok nám utekl a už zase jsme na začátku topné sezony. Jako každý rok
si připomínáme pravidelné prohlídky
a revize kotlů, topidel a komínů. Podle nařízení vlády 91/2011 Sb. si každý
musí počínat tak, aby při provozu výše
uvedených spotřebičů a zařízení nedošlo ke vzniku požáru. Musí dodržovat
a provádět předepsané kontroly a také
samotné čištění komínů a kouřovodů
způsobem a ve lhůtách stanovených
tímto nařízením vlády. Zkrátka a dobře, nepodceňujte prevenci před a při
topné sezoně, děláte to sami pro sebe
a pro ochranu svého zdraví, majetku,
ale také ostatních občanů. Podrobný
popis nařízení vlády 91/2011 Sb. a
mnoho jiných rad najdete na stránkách
HZS Zlínského kraje www.hzszlk.eu.
Marek Sýkora
Preventista SDH Zdounky
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Spisovatelka Klára Janečková besedovala v naší knihovně
Besedy v nové knihovně zahájila naše
nejslavnější spisovatelka regionu – Klára
Janečková. Tuto velmi milou a křehkou
blondýnku čtenáři znají z televizního pořadu České televize 13. komnata. Vyprávěla
zde o svém hrozném životním zážitku. V
roce 1998 se stala obětí únosu, což později popsala v románu Unesená. Narodila
se ve Chvalčově u Bystřice pod Hostýnem.
Vystudovala Střední ekonomickou školu v
Kroměříži. V roce 2009 dokončila studium
psychologie na Univerzitě Palackého. V
současné době působí jako psycholog pro
děti, rodiče i učitele v ZŠ Bystřici pod Hostýnem. Vyučuje i tvůrčí psaní v Kroměříži.
V rámci projektu Česko čte dětem jezdí
číst dětem do nemocnic.
Profesionálnímu psaní se věnuje od roku
2002. V tisku publikuje jak odborné články z oblasti psychologie, tak i povídky či
reportáže. Na popud Haliny Pawlowské
psala povídky do časopisu Glanc. Jejími
koníčky je historie a cestování. Na besedě
v knihovně vyprávěla o svých nelehkých
spisovatelských začátcích a představila
nám své knihy, co ji inspirovalo atd. V
současnosti vyšly její některé knihy již ve
druhém vydání. Za svou nejúspěšnější
knihu označila Osudovou posedlost. Jed-

nu z jejich knih pokřtil i náš nejslavnější
zpěvák Karel Gott. Neméně zajímavé bylo
její vyprávění o své práci psycholožky ve
škole. Myslím si, že všichni zúčastnění
nelitovali času stráveného v knihovně.

Škoda, že jich bylo trochu málo …. V naší
knihovně si můžete půjčit Ďábelskou tvář,
Zradu, Prokletý původ, Osudovou posedlost, Manželské okovy, Unesenou, Srdce v
písku a Temnotu.
L. Paličková

Petr Koudelka - na co rád vzpomínám?
Na co rád vzpomínám? Na atmosféru školního a divadelního života ve
Zdounkách. Na majálesy, které začínaly
průvodem, v němž jsme pochodovali s
Honzou Vašákem, a vrcholily v parku u
zámku. Na tanečním kole se hrály scénky, skeče a naše vlastní improvizace.
Majáles měl ostatně svůj vzor v našem
divadelním představení, dramatizaci Jiráskovy povídky Filosofská historie. Duší podniku
byla profesorka Alena Koutná,
dnes Šedová, které jsme říkali
Matička. Tak se o nás starala.
Kostýmy jsme přivezli až z Olomouce, z divadelní půjčovny, a
oblékli jsme se do studentských
uniforem s šavlemi. Dělali jsme
revoluci. Se Zdounkami jsem
zůstal spojen dál. I když jsme
se přestěhovali do Kroměříže, a
to kvůli tatínkovi, který to měl do
práce blíž, maturitu jsem skládal
ve Zdounkách. A po maturitě
rovnou do Prahy. Domů jsem
jezdil jen několikrát během roku
a na prázdniny. Na fakultě jsem
ještě párkrát zatoužil po divadle,
abych nelhal, ale mé ambice se uspokojily
hlavně psaním divadelních textů a tvorbou
téměř multimediální. Možná to byl muzikál, který jsme pojmenovali Explozivní
putna, a v němž vystupovali i dvojníci apoštolů ze Staroměstského orloje. Hráli jsme

většinou ve velké posluchárně fakulty. Já
a spolužák Pavel Kršňák jsme zosobnili
dvojici komiků a v ději a v předscénách
jsme vystupovali podobně jako V + W.
V jedné předscéně jsem chodil, tančil a
zpíval v červené sukni a v šátku. Nic se
mi nezdálo trapné ani potupné, jen když
se diváci smáli a tleskali. Jednoho z her-

ců-apoštolů inspirovala naše hra k tomu,
že shromáždil v jedné učebně výbušniny
a chystal se je odpálit. Naštěstí mu v tom
zabránili… Kromě epizody s nerealizovaným výbuchem proběhla studentská léta
poklidně. Moje starší sestra mě vzala do
8

Rumunska k moři, pak jsem poznal na
studentské expedici Maďarsko a vypadalo
to, že se mi po kapitole „Praha“ otevírá
celý svět. Tak jsme si to tenkrát představovali. Během studií jsme s kamarádem
Rudolfem koketovali s myšlenkou, že vystudujeme školu pro diplomaty v Moskvě.
Nabídku ale někdo stopil, a tak jsme zůstali doma. Můj přítel Rudolf Mrázek je dnes profesorem na Michiganské univerzitě ve Spojených
státech. Často si telefonujeme a
já mu vždycky říkám: Co srdce
spojí, oceán nerozdvojí. Podle
sloganu Voskovce a Wericha.
Něco z těch plánů na rozlet
do ciziny se přece jen realizovalo. Nastoupil jsem do prvního
zaměstnání v deníku Mladá fronta jako redaktor a poměrně brzy
jsem začal cestovat do zahraničí.
Moje první profesní etapa proběhla v deníku MF a v týdeníku
Mladý svět, který byl tehdy velmi
oblíbený. Psal jsem reportáže z
Německa, z Alžírska, Maroka,
Egypta, Libye. Severní Afrika
mě nějak pronásledovala. Bydlel
jsem na lodi na Nilu, když se spouštěla
Asuánská přehrada, fotografoval jsem
egyptského a sovětského prezidenta. Po
Kaddáfím mi zůstaly hodinky, dárek od
diktátora.
Petr Koudelka
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Požár - pověst z Těšánek
V dřívějších dobách bývaly požáry na vesnicích velmi časté.
Také i v Těšánkách několikrát hořelo. V červnu roku 1880 vyhořela skoro celá obec. Jen několik domků stojících o samotě a od
směru větru neshořelo. Mlýn č. 4, usedlost č. 11 a stodola v č.
9, které už byly pokryté tvrdou krytinou. Uličky, které byly mezi
každým stavením právě pro případ požáru, nepomohly. Bylo
velké sucho a několik dní vál silný vítr.
Stalo se to 3. června 1880. Z čísla 55 vyšli ráno z chalupy tři
ještě ospalí kluci na dvůr a rozmýšleli, co by sehnali k snědku.
Maminka i tatínek dávno už odešli do pole a večer přišli pozdě,
takže maminka ráno už neměla čas dát kozám, však to do dopoledne vydrží. Právě ty kozy upoutaly svým mečením nenajezené
rozespalé a zimou se třesoucí kluky. Jistě by byli zalezli zpátky
do chalupy, ale ty kozy tak žalostně mečely. Nejstarší Franta
opatrně pootevřel dveře, aby mu ty kozy nevyběhly ven. Jak
měly naježené chlupy! „Kluci, tem kozám je zima!“ „Jožko, běž,
dones z kuchyně sirky, těm kozám se musí zatopit! Ať neonemocní. To by nám maminka dala!“
A tak zatopili. Donesli a vrazili pod kurník kus slámy. Jožka
přinesl sirky… A ty kozy byly před veškerou nemocí uchráněné
navždy. Staly se první obětí toho požáru. Tak to líčil dědeček
Josef Navrátil, který měl chlívy hned vedle sousední sýpky v č.
26. Josef Navrátil byl tehdy na „Nivce“ u Divok za kopcem, takže
na Těšánky neviděl. Zpozorněl, až když uviděl lidi dole po silnici
utíkat a na něho něco volat. Ohlédl se a už viděl kouř. Začal též
utíkat, přeskočil potok a žasl. Právě už hořela celá obec. Hrozný
černý dým se valil, takže celý kraj za hořící vsí nebylo vidět.

V některých místech zase plamen šlehal snad až do oblak.
Černé pápěří ze shořelé slámy létalo do vzdálenosti několika kilometrů. Nevěděl, má-li se obrátit a utíkat zpátky, aby to neviděl.
Byl tolik roků na vojně, ale za celou dobu takovou hrůzu neviděl.
Válka tehdy nebyla, býval u rozvodněného Dunaje. A právě, tak
jak se tehdy při jarním tání valil rozvodněný Dunaj, tak se i ten
hrozný kouř, přes který šlehal plamen, valil k obloze. Celý kraj
byl zahalen dýmem, který zakryl slunce. Bylo úplné přítmí jako
večer nebo jak bývá při zatmění slunce. Když lidé oheň zpozorovali, snažili se hořící kurník s kozami zalívat vodou, ale hned hořel celý domek, poněvadž kurník byl spojen se střechou domku.
A pak začal hořet domek další a další. Kam kus hořícího došku
zapadl, tam hned hořelo. Takže lidé zachránili nejmladšího, asi
dvouletého bratříčka, těch kozích odborníků. Ti, když viděli, že
hoří celý kurník – utekli!
Naštěstí ani jeden člověk tehdy neuhořel, ačkoli žár byl hrozný. Pro dobytek bylo štěstí, že byl zvyklý chodit na pastvu. Když
se už vidělo, že ohni v č. 55 nikdo nezabrání, rozběhli se všichni
domů, pootvírali vrata, odvázali dobytek i prasata a všechno vyhnali na náves a pak s pastýřem za vesnici na pastvisko. Dým
se valil dědinou, dobytek řval a do toho řevu, klidně a pravidelně
zvonil uprostřed obce zavěšený zvon, za jehož provaz tahal
obecně chudý Večerda, který neměl co zachraňovat, měl jen to,
co měl na sobě. Daleko horší bylo tam, kde nebyl nikdo doma.
Tak i v domě toho Josefa Navrátila, který o ohni vyprávěl, uhořel
i veškerý dobytek.
L. Paličková

Zámecká knihovna

Poznáte, kdo je na fotografii?

Hlavním budovatelem knihovny byl hrabě Bedřich Strachwitz
(1867-1927), který do Zdounek přivezl i knihovnu svých rodičů, otce Huga Bedřicha a matky Gertrudy baronky Bretano.
V knihovně jsme se mohli setkat i s podpisy její matky Charlotty baronky Bretano (1814-1865). Z tohoto zdroje pochází
pravděpodobně většina knih vydaných v Anglii v polovině 19.
století. Hrabě Bedřich označil prakticky celou knihovnu svým
heraldickým exlibris s textem: „EX LIBRIS FRIDERICH COMTE
DE STRACHWITZ“, místy také razítkem „GRAF FRIEDRICH
STRACHWITZ“. Řadu knih nechal hrabě Bedřich svázat do
polokožených nebo plátěných vazeb a na jejich hřbet nechal
umístit písmeno „S“ s hraběcí korunkou. Jeho syn Hugo užíval
pro označení svých knih malé razítko s českým textem: „H. hr.
Strachwitz Zdounky-Morava“. Také jeho manželka Marie obohatila zdouneckou zámeckou knihovnu svými knihami a knihami
po své matce Marii hraběnce Kinské (1885-1952). Tyto knihy
byly označeny malým kulatým barevným exlibris se znakem Kinských. V roce 1951 byla knihovna ze Zdounek odvezena, část
na zámek do Bučovic /asi 2700 sv./, část /3000 sv./ na zámek
v Kunštátě, který byl v majetku Moravského zemského archivu
v Brně. V roce 1968 byla bučovická část knihovny odvezena do
zámku Vranov nad Dyjí a v roce 1975 byl vytvořen lokální katalog této části knihovny, který obsahoval přes 2000 sv. Po roce
1989 byl fond restituován původnímu majiteli. Knihovní fond tvořily tisky 19. a první poloviny 20. století. Obsahoval vedle řady
beletristických děl poměrně velký soubor děl cestopisné literatury. Rozsáhlý komplex tvořila literatura historická. Četná díla
byla věnována napoleonské problematice. Velké množství knih
tvořila militaria, dějiny válek a bibliografie slavných vojevůdců.
Řada knih byla věnována soudobým politickým problémům. Dalším větším tématem byla literatura zemědělská, často specializovaná na pěstování ovoce. Zajímavý byl soubor astronomické
literatury a literatura věnovaná spiritismu.
Většina knih byla publikována v němčině, menší část ve francouzštině, místy ve zmíněné angličtině, ale rozsáhlá část byla i
v češtině.
L. Paličková

Poznáváte někoho z této fotografie? Pokud ano, zašlete odpověď na adresu knihovna@zdounky.cz
Správná odpověď z minulého čísla: Na fotografii byli sourozenci
Bedřich, Marie a František Strachvicovi.
Uzávěrka příspěvků do příštího Informačního zpravodaje
Zdounky je 10. ledna 2013. Příspěvky posílejte na adresu:
zpravodajzdounky@seznam.cz,
nebo je můžete vožit do poštovní schránky u obecního úřadu.
9
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Chovatelská výstava drobných zvířat ve Zdounkách 2012
Ve dnech 18. - 19. srpna 2012 se konala
ve Zdounkách tradiční výstava drobných
zvířat. Na výstavě byli předvedeni králíci
v počtu 201 kusů, z toho 85 strakáčů v expozici klubu Českého strakáče. Dále byli
vystaveni holubi ve 23 voliérách a v 19
klecích. Veliká byla přehlídka drůbeže,
která byla vystavena ve 65 voliérách. Výstavu doplňovala přehlídka zvířat našich přátel ze Slovinska. Ti
nám přivezli 6 králíků, 10 holubů
a tři kusy drůbeže. Pokračujeme
tak v započaté tradici návštěv
našich a slovinských přátel a
vzájemném vystavování svých
odchovů. Posuzování expozice klubu Českého strakáče
se ujal přítel Vacek, o zbytek
králíků se podělili přátelé Kalus
a Červinka. Holuby posoudili
přátelé Otruba a Smetana a
expozici drůbeže posoudili přátelé Jarkovský a Uher. Všichni
jmenovaní se posuzování ujali
odpovědně a ke spokojenosti
všech zúčastněných. Po skončení soudcování byly uděleny
čestné ceny, a to na králíky
pro př. Štefkovičové, Pospíšila,
Vrbíčka, Daňka, Kouřila, Krátkého Petra a
Krátkého Miroslava a tři česné ceny získal
př. Červinka. V expozici klubu Českého
strakáče byly uděleny celkem čtyři čestné
ceny a ceny pro nejlepší samici, sam-

ce a kolekci expozice. Bližší informace
jsou uvedeny v samostatném hodnocení
expozice klubu. I přehlídka holubů byla
vyhodnocena a čestné ceny získali přátelé Daněk, Božák, Olšák, Přikryl, Košut,
Čech, Morbicr, Mičánek, Brňák a po třech
čestných cenách získali holubi přátel Zubála a Stančíka. Chovatelé holubů zdou-

neckého spolku soutěží o pohár našeho
sponzora firmy Salix Morava a ten získal
přítel Brňák. Velká přehlídka drůbeže byla
také vyhodnocena a čestné ceny získali
přátelé Slováček, Šesták, Beránková,

Soutěž v kokrhání kohoutů
Při místní výstavě drobných zvířat ve
Zdounkách dne 18. - 19. srpna 2012 se
konala v neděli 19. srpna v 11 hodin soutěž v kokrhání
kohoutů. Tuto
soutěž
jsme
okoukali
od
našich přátel
ve Slovinsku.
Pro soutěžící
kohouty připravili pořadatelé
25 klecí. Této
soutěže
se
mohli zúčastnit
kohouti kohokoliv z návštěvníků. Nakonec
soutěžilo
17
kohoutů od 12
chovatelů. Po
dobu 15 minut
čtyři rozhodčí
zapisovali
každé zakokrhání přiděleného počtu
kohoutů. Počítá se pouze zakokrhání,
jiný zvuk není započítáván. Po skončení
limitu byly hlasy sečteny a vyhodnoceni

nejlepší kohouti. Celkem ze 17 kohoutů
6 v určeném časovém limitu zakokrhalo.
Naopak zbývajících 11 kohoutů ani jednou nezakokrhalo.
Vítězný kohout
přítele Pavla
Dvořáka zakokrhal celkem 23krát.
Na
dalších
místech
se
umístili
kohout přítele
Kopečka,
který
se
ozval celkem
15krát, a přítele
Svítila,
který
zakokrhal 14krát.
Tato soutěž
se těšila velkému zájmu
návštěvníků výstavy. Je to určité zpestření na výstavě a už dnes organizátoři
přemýšlejí nad rozšířením soutěže pro
příští rok 2013.
Jiří Svítil
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Dobrotková, Junger, Svítil, čtyři čestné
ceny získal přítel Kopeček, tři čestné ceny
získal přítel Kouřil a dvě přítel Soukup.
Chovatelé zdouneckého spolku soutěžili o pohár starosty obce Zdounky, který
získává ten člen, který vystaví nejméně
dva druhy zvířat a má nejlepší bodové
ocenění. Letos ho získal přítel Kopeček.
Letošní výstava byla obohacena o soutěž v kokrhání
kohoutů, která se těšila velké pozornosti návštěvníků.
Organizátoři výstavy ve
Zdounkách jsou si dobře vědomi, že musí pro návštěvníky svých výstav přichystat
nějaké zpestření, tak aby
přilákali na výstavu co nejvíce zájemců o chovatelství,
a to hlavně z řad mladých.
Proto chystáme na další
výstavu v roce 2013, která
se bude konat ve dnech 24.
- 25. srpna, nejenom zase
soutěž v kokrhání kohoutů,
kterou chceme ještě trochu
zatraktivnit sázkami na vítěze, ale také máme domluvenou ukázku králičího hopu
pod vedením přítelkyně Šípové. Věříme,
že to pomůže ke zvýšení zájmu o chovatelské dění i mezi širokou veřejností. Tak
v roce 2013 nashledanou.
Jiří Svítil

Nová služba odpadového
hospodářství naší obce

V průběhu srpna nabídla obec Zdounky
svým spoluobčanům ve všech místních
částech novou službu – ke sběrným nádobám na tříděný odpad přibyly červené
kontejnery určené na sběr drobného
elektroodpadu. Do kontejneru lze uložit
malá elektrozařízení do velikosti rozměrů

vhazovacího otvoru 610 x 310 mm, tedy
až do velikosti mikrovlnné trouby. Seznam
spotřebičů, pro které tento kontejner slouží, je umístěn na boku sběrné nádoby. Věříme, že touto nabídkou rozšířené služby
na tříděný odpad obec Zdounky uspokojí
potřeby občanů v místních částech, kteří
doposud byli nuceni tento druh elektroodpadu vozit do Sběrného dvora ve Zdounkách.
ing. Jana Raczová
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Charita ve Zdounkách otevřela středisko osobní asistence
V sobotu 6. října bylo slavnostně otevřeno
středisko Osobní asistence Oblastní charity Kroměříž, jehož činnost je podporována projektem SPOLU TO ZVLÁDNEME,
který je realizován ve spolupráci s Nadací
Partnerství z Programu švýcarsko-české
spolupráce v období 4/2012 - 3/2014.
Cílem projektu je navýšení kvality života osob se zdravotním znevýhodněním
v regionu Kroměříže. Hlavními přínosy
projektu jsou: rozšíření kapacity služby,
zpřístupnění služeb obyvatelům mikroregionů KORYČANSKO - ZDOUNECKO a
MORKOVSKO, rozšíření cílové skupiny
na rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním od 6 let věku, pořízení kompenzačních pomůcek k zapůjčení, pro uživatele služby zřízení NONSTOP telefonního
čísla pro případ pádu při přesunu, nové
přístupy a dovednosti pracovníků.
Služba je poskytována osobám se zdravotním znevýhodněním, které potřebují
pomoc či podporu druhé osoby při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, při chodu domácnosti nebo doprovod k lékaři, do školy, do zaměstnání,
na úřady, na společenské akce, aj. Služby
jsou poskytovány terénní formou v domácnostech uživatelů 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu, včetně svátků. Osobní asistence
je prevencí pobytové či ústavní péče. Cílem je za pomoci osobních asistentů zajistit lidem se zdravotním znevýhodněním
maximální možnou míru samostatnosti a
soběstačnosti. Sídlo služby Osobní asistence při Oblastní charitě Kroměříž se nachází ve Ztracené ulici, č. 63, v Kroměříži
vedle zámku. Vedoucí služby Mgr. Renatu
Gabrhelíkovou zde můžete zastihnout v
pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, po

telefonní domluvě do 18.00 hodin. Úřední
hodiny sociální pracovnice Mgr. Pavly Doleželové na pobočce ve Zdounkách, která
se nachází na Farním úřadě, Zákostelí 36,
jsou každou středu od 10.00 do 17.30 hodin. Schůzku lze sjednat i v jiný, vám vyhovující čas. Můžete zde získat informace
o službě osobní asistence, o tom, jak se
vyřizuje příspěvek na péči nebo podrobnosti týkající se zapůjčení nebo výběru
vhodné kompenzační pomůcky pro osoby
se zdravotním znevýhodněním.Vážíme
si aktivní podpory pátera Mgr. Radomíra
Němečka, který nám umožnil pronajmutí
prostor, jenž slouží jako kancelář sociální

Pojďte s námi plánovat sociální služby
Od měsíce června tohoto roku probíhá realizace projektu „Rozvoj sociálních služeb
v ORP Kroměříž“. Hlavním cílem nového
projektu je zavést metodu plánování sociálních služeb koordinovaně do celého
regionu ORP Kroměříž, a tím následně
zajistit kvalitní a dostupné služby odpovídající potřebám současných i budoucích
uživatelů. Základem je pak úzká spolupráce kvalifikovaných odborníků z oblasti
sociálních služeb v těchto oblastech:
Kroměříž, Hulín, Chropyně, Koryčany,
Morkovice-Slížany a Zdounky.
V rámci projektu bylo vytvořeno 9
pracovních skupin, z nichž 4 (PS Senioři, PS Zdravotně postižení, PS Rodiny
s dětmi a PS Osoby ohrožené sociálním
vyloučením) vykonávají svou činnost
přímo v Kroměříži a zbylých 5 (PS Hulín,
PS Chropyně, PS Morkovice-Slížany, PS
Koryčany a PS Zdounky) v jednotlivých
městech partnerů zapojených do projektu. V rámci pracovních skupin budou

po celou dobu realizace projektu řešeny
potřeby uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v jednotlivých obcích a jejich
okolí, čímž bude zmapována úroveň sociálních služeb téměř v celém ORP Kroměříž. Jedním z výstupů projektu bude
elektronický katalog sociálních služeb
v ORP Kroměříž. Dalším návazným cílem
projektu je pak zpracování nového plánu
sociálních služeb pro ORP Kroměříž na
období 2015-2017 tak, aby jeho koncepce navazovala na strategii Zlínského
kraje. Projekt je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR. Vedoucí projektu
je MUDr. Jarmila Číhalová – radní města
Kroměříže zodpovědná za sociální oblast. Koordinátorem plánování sociálních
služeb a metodikem projektu je Ing. Libuše Spáčilová.
Mgr. Michaela Pospíšilová
manažerka pracovní skupiny Zdounky
11

pracovnice ve Zdounkách a tvoří nezbytné
zázemí pro osobní asistentky. Děkujeme
těm, kteří přišli podpořit začátek našeho
společného díla, starostovi obce Zdounky,
Ing. Martinu Drkulovi, ředitelce Oblastní
charity Kroměříž, Bc. Anně Valachové,
DiS., členům Pastorační rady farnosti ve
Zdounkách a členům Pracovní skupiny
pro komunitní plánování ve Zdounkách a
také všem těm, kteří přispěli k příjemnému prožitku této akce. A jaké má Oblastní
charita Kroměříž plány do budoucna?
Rádi bychom ve Zdounkách otevřeli kancelář Sociální poradny se zaměřením na
dluhové poradenství. R. Gabrhelíková

Zdounecký chléb
patří mezi ty nejlepší
V sobotu 25. srpna se v Kroměříži konaly tradiční Dožínky Zlínského kraje.
Součástí každoroční oslavy úrody a
sklizně byly letos poprvé i Slavnosti
chleba a pekařských dovedností.
V prostorách zámku a zámeckého
nádvoří byl při této příležitosti vystaven
chléb z regionálních pekáren celého
kraje a příchozí návštěvníci jej mohli
hodnotit. Malý stánek, ale s velkým
zájmem ze strany návštěvníků, patřil
zdounecké pekárně, která nabízela
k ochutnání kvasový žitno-pšeničný
chléb (60:40). A jaký byl výsledek hodnocení? V divácké soutěži o nejlepší
chléb Zlínského kraje získala Pekárna
Zdounky krásné třetí místo (260 hlasů). Ano, zdounecký chléb patří mezi
nejlepší v celém kraji a my jsme na
naši pekárnu právem hrdí.
Pavel Gottwald
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA - 3. ČTVRTLETÍ 2012
Se zármutkem na duši
oznamuji, že nás ve věku
nedožitých 83. let navždy
opustil náš kamarád, bývalý
hráč, funkcionář a fanda TJ
Zdounky pan Milan Zajíček.
Čest jeho památce a prosba,
aby v tom svém fotbalovém
nebi nad námi
držel ochrannou ruku…
Zdeněk Čevela

NAROZENÍ

SŇATKY

Filip Sušena, Nětčice

Marcela Vranková, Nětčice
a Ondřej Přikryl

Jana a Marie Pišťáčkovi, Nětčice
Matyáš Nezdařil, Zdounky
Vanesa Kovářová, Zdounky
Dita Ivánková, Nětčice
Karolína Kupcová, Zdounky
Rostislav Macek, Divoky
Dominik Králík, Zdounky
ÚMRTÍ
Marta Houščavová, Zdounky
Miroslav Vsola, Zdounky

Lenka Ptáčková, Zdounky
a Karel Hlavinka, Zdounky
Lucie Neoralová, Cvrčovice
a Martin Mohaupt, Zdounky
Michaela Nováková
a Miroslav Tomala, Nětčice
Dagmar Martinová
a Miroslav Šamánek, Nětčice
Renáta Kopecká, Zdounky
a Radek Bundil, Zdounky

Ladislav Fryšták, Zdounky

PODĚKOVÁNÍ

VELIKÉ
PODĚKOVÁNÍ

Rada a Zastupitelstvo obce Zdounky
děkuje našemu spoluobčanu,
panu

Vedení Obecního úřadu ve Zdounkách
děkuje paní

Pavlu Lehkoživovi
ze Zdounek,

Martě Bolčákové

který jako čestný dárce krve bezplatně
daroval na oddělení Transfúzní služby a
hematologie nemocnice v Kroměříži dne
8. srpna 2012 svou krev -

za 10 let práce
na vydávání
Informačního zpravodaje
obce Zdounky.

50. odběr
Gratulujeme a děkujeme

Mateřskou školu navštívili pejsci

NENECHTE SI UJÍT
E4. 11. ČÁRY BÁBY COTKYTLE,

pohádka pro děti, DK Zdounky, 16.00 h

E17. 11. ZDOUNEČANKA A

ŠOHAJKA, koncert dechových hudeb
Zdounečanky a Šohajky, moderuje
Karel Hegner, DK Zdounky, 18.00 h

E24. 11. KATEŘINSKÁ ZÁBAVA,
Těšánky

E25. 11. PIRÁTSKÝ BÁL pro

všechny malé piráty a pirátky, DK
Zdounky, od 15.00 h

E30. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU a předvánoční jarmark

E2. 12. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, DK
Zdounky, 18.00 h

E10. 12. PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
PRO SENIORY, DK Zdounky, 15.00 h

E18. 12. VÁNOČNÍ KONCERT

Konzervatoře P. J. Vejvanovského, DK
Zdounky, 18.00 h

E11. 1. 2013 MUZIKANTSKÝ PLES,
V říjnu zavítala do naší mateřské školy velmi milá návštěva. Šeltie Adélka a belgický
ovčák Airo předvedli nadšeným dětem své umění. Bezvadně zvládli překážkovou dráhu
a Airo dokonce zadržel lupiče, který chtěl ze školy ukrást dětem hračky. I pejskům se
setkání s dětmi líbilo. Dokonce se nechali od všech dětí pohladit.
L. Paličková
12

vystoupí Mistříňanka a Varmužova
cimbálová muzika, DK Zdounky

E19. 1. 2013 HASIČSKÝ PLES, k

tanci a poslechu hraje ANIMO BAND,
Kulturní dům Nětčice
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TJ ZDOUNKY INFORMUJE
Loňská sezóna 2011/12 byla dohrána
se střídavými úspěchy. Mládežnická
družstva přípravky hrála pod hlavičkou FC Morkovice a po rozhovoru
s rodiči se na letošní sezónu vrátili
zpět do Zdounek a zatím se to jeví
jako správný tah, o čemž svědčí velký zájem ze strany těch nejmenších.
Jsou tréninky, kdy mají trenéři Bíbr
P. a Čečatka M. co dělat, aby zvládli
narůstající počet přípravkářů. Patří
jim poděkování, protože kategorie přípravek patří k trenérsky nejsložitějším

a oni to zvládají. Žáci se v letošním
ročníku rozdělili do dvou kategorií,
na mladší (tren. Skipala R.) a starší
(tren. Přibyl M.) a oba si vedou zatím
skvěle. V kategorii dorostu jsme pro
nízký počet hráčů (6 hráčů odešlo do
mužské kategorie) zvažovali, zda tuto
přihlásit do soutěže. Stalo se tak a
zatím si vedou velmi dobře (tren. Bíbr
P.) Muži pod vedením trenéra Karla
Heinze se jen těsně zachránili v I.
B třídě krajské soutěže. Pro letošní
sezonu přišli – Sigmund S., Doleček

9. ročník Vinobraní - Zdounecký fotbalista roku
moc při chystání a úklidu akce a p.
Huťkovi za ochotu propůjčení salonku
s barem. V neposlední řadě děkujeme
všem sponzorům, kteří ať už většími
či menšími dary přispěli do tomboly.
Těšíme se na příští ročník vinobraní a
doufáme, že se na něm s vámi zase
setkáme.
Zdeněk Čevela
Výsledky ankety Fotbalista sezóny
2011/12 podle kategorií
Přípravka: všichni přípravkáři

Hodnotit, zda se tato pravidelná akce
vydařila, mně nepřísluší, ale účast,
která je rok od roku vyšší, již o něčem
svědčí. Tradiční zábava byla poprvé
v nově zrekonstruovaném Domu
kultury a přes drobné nedostatky při
seznamování se s novým prostředím
snad dopadla dobře. Poděkování
patří kapele Zdounečanka za hudební
produkci, dále obci za nemalou po-

Žáci:
1. Judas D.
2. Lučan L.
3. Přibyl M.
Dorost:
1.Majta J.
2. Sigmund S.,
3. Kozubík O.
Muži:
1. Koza T.
2. Havránek V.
3. Pektor J.
Skokan roku: Daněk J.

Studie odtokových poměrů Kotojedka a Olšinka
V květnu 2012 byla firmou Pöyry Environment a.s. pro Povodí Moravy, s.p.,
zpracována studie odtokových poměrů
v povodí vodních toků Kotojedka a Olšinka, které ohrožují při povodňových
stavech město Zdounky. V řešeném území má Kotojedka 6 přítoků, převážně z
oblasti Chřibů. Také reliéf terénu v povodí
Olšinky je značně členitý. Toto způsobuje
zrychlení odtoku s kumulací v krátkém
časovém úseku. Povodí toků je intenzivně zemědělsky využíváno, terén je členitý a svažitý, čímž dochází k vodní erozi
a zanášení vodních toků splaveninami.

Hrozí ohrožení povodňovými stavy při
zvýšených průtocích, obzvláště při jarním
tání a při letních bouřkách, především
v obci Zdounky na soutoku Kotojedky a
Olšinky. Účelem studie byl návrh protipovodňových opatření pro obce s nedostatečnou úrovní ochrany před povodněmi,
především pro obec Zdounky. Zájmové
území se nachází ve Zlínském kraji, v
okrese Kroměříž. Finanční částka na
pořízení studie činí 485 tis.Kč, a byla
uhrazena z dotace Zlínského kraje.
Václav Dorazil,
útvar TDS a projekce ZSM
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D. – oba Slavoj Šelešovice výměnou
za hráče loňských dorostů, Dosoudil
T. - Zlín. Brankářský post opustila
legenda Maceja Jiří, který letos slaví
50let- gratulujeme. Zatím se družstvu
mužů nedaří, jak bychom si představovali. Hra je vcelku dobrá, až na
Osvětimany, ale chybí štestí. Přesto
pevně věřím, že ještě do konce podzimní části nějaký ten bodík urveme a
po kvalitní zimní přípravě poskočíme
do středu tabulky.
Zdeněk Čevela, předseda TJ

Končí letní provoz
Sběrného dvora
Jak již bylo avizováno v jarním Zpravodaji, dojde od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013
s ohledem na zimní měsíce ke změně
provozní doby Sběrného dvora. Ve středu
bude otevřeno od 15.00 - 18.00 hod. a v
sobotu od 7.00 - 12.00 hod. Tedy jedinou
změnou oproti letnímu provozu bude posun provozních hodin ve středu, otevírací
dny Sběrného dvora zůstanou zachovány
tak, jak se osvědčily a jak našim spoluobčanům vyhovují. Zároveň s ukončením
letního provozu Sběrného dvora bude
ukončen i rozvoz kontejnerů na tříděný
odpad do místních částí, který ku spokojenosti všech spoluobčanů od jara tohoto
roku úspěšně probíhal. Poslední rozvoz
kontejnerů do místních částí bude ukončen letos v termínu dle platného harmonogramu 5. listopadu v místní části Těšánky.
Opětovné zahájení rozvozu kontejnerů do
místních částí, jakož i letní provozní doba
Sběrného dvora v roce 2013, bude včas
zveřejněno jak ve Zpravodaji obce, tak i
na webových stránkách www.zdounky.cz,
záložka Sběrný dvůr. Pro ty, kteří nemají
přístup k internetu, bude termínovník k
dostání na podatelně obecního úřadu ve
Zdounkách.
ing. Jana Raczová
místostarostka

SBĚRNÝ DVŮR
ZDOUNKY
Provozní doba
1. 11. 2012 - 31. 3. 2013

středa 15.00 - 18.00 h
sobota 7.00 - 12.00 h
kontaktní osoba:
Marek Sýkora
tel.: 721 271 103
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Divoky oslavily 100. výročí založení místní školy
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