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Krátce z naší základní školy
Do ZŠ ve Zdounkách v současné době
dochází 190 žáků. Doby, kdy tento počet
byl 300-400, jsou opravdu nenávratně
pryč. I když v posledních třech letech
se počty žáků ve třídách přehouply přes
20, letos bude prvňáčků méně. K zápisu
se sice dostavilo 26 dětí, ale opět máme
osm odkladů, což je vysoké číslo. Stále se
potýkáme se špatnou výslovností, sociální nezralostí, pro mnohé je vážný problém
poznat barvy.
Zápis byl v pohádkovém duchu. Buclatý Otesánek, neposlušný Budulínek s vy-

chytralou liškou, Karkulka, zlá ježibaba,
Jeníček a Mařenka – to byly postavičky,
které provedly budoucí prvňáčky krásně
vyzdobenou školou a pomáhaly jim řešit
„zapeklité úkoly.“
V březnu jsme byli pozváni místními
hasiči do jejich nové zbrojnice. Nešlo jen
o exkurzi s výkladem historie, ale o velmi
pěkně zpracovaný program, který byl jinak
upravený pro žáky 1. stupně a jinak pro
2. stupeň. Už dlouho jsem se nesetkala
s tak dobře promyšlenou a organizačně
perfektně zajištěnou akcí. Moc děkujeme
všem, kteří se na tom jakýmkoliv způsobem podíleli.
Jaro jsme chtěli společně s Vámi přivítat soutěží Zdounecká kraslice s malým
jarmarkem. Počasí nám ovšem moc nepřálo. Mrazy, které uhodily, opravdu nikdo
nečekal. Pod vedením paní učitelky Bayerové se žáci 1. stupně pokusili všechny
přítomné zahřát alespoň veselými jarními
písničkami a básničkami. Jarmark byl velmi úspěšný, za výtěžek jsme nakoupili dětem další pomůcky a potřeby do výtvarné
výchovy. Z 21 soutěžících o nejkrásnější
kraslici se vybíralo velmi těžce. Sami jste
nakonec rozhodli, že 1. místo bude patřit
Anetě Brablcové, žákyni 8. třídy. Děkujeme, že jste při prohlídce naší školy nešetřili chválou typu: „Všem velké gratulace
za krásně odvedenou práci, která je plná
nápadů a inspirace.“ „Jsme rádi, že náš

www.zdounky.cz

Přečtěte si...
- Informace z obce
- Hraje celá rodina
- Úspěchy žáků ZUŠ
- Z činnosti SDH Zdounky
- Otvírání studánek
- V Nětčicích to žije
- Košt dobrot v Těšánkách
- Noc s Kleopatrou
- Společenská kronika
- Nenechte si ujít
syn tráví své školní dny v tak přívětivém a
útulném prostředí.“
Z dalších zajímavých akcí školy bych
chtěla připomenout preventivní kurz Hasík, Zdravé zuby, Veselé zoubky, literární
a sportovní soutěže, zajímavé projekty
k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka
a ke Dni dětské knihy, ke Světovému dni
zdraví, úspěšný lyžařský kurz, exkurzi do
Osvětimi, okresní kolo Biologické olympiády, oblastní soutěž Poznej a chraň a
opět účast v celostátním kole soutěže
SAPERE – vědět, jak žít.
I když ve škole občas řešíme i nepříjemné výchovné problémy, obecně mohu
říci, že naši žáci jsou šikovní, aktivní a že
jako rodiče se za ně rozhodně nemusíte
stydět.
PaedDr. Marie Ptáčková
ředitelka školy
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Z jednání Rady a Zastupitelstva obce Zdounky
Vážení a milí spoluobčané,
pevně věřím, že letos dlouho očekávané
jaro již prožíváte naplno, neboť čas, či
chcete-li náš koloběh života, neúprosně
běží a bohužel, než se pořádně rozkoukáme, chladné měsíce jsou zde opět.
Nicméně jak říká klasik: „Nežij v minulosti,
nepřemýšlej mnoho o budoucnosti. Žij
především přítomností !!!“
Máme za sebou letošní jediné volby, a
to pokud se nestane během roku nic mimořádného. Poprvé jsme měli právo volit
přímo nového prezidenta České republiky
my, občané tohoto státu. Nechávám na
každém z Vás své krátké celkové hodnocení těchto voleb jako celku a skutečnosti,
jak jste využili Vašeho práva jít volit.
Nicméně další tři měsíce od vydání
posledního čísla našeho zpravodaje jsou
již v nedohlednu a my si dovolujeme
opět Vás oslovit s obecním zpravodajem,
abychom Vás řádně informovali o záležitostech a věcech ze života v naší obci
z úvodu roku 2013. V době od uzávěrky
posledního čísla Informačního zpravodaje (10. 1. 2013) do uzávěrky tohoto čísla
(10. 4. 2013) se rada obce sešla celkem
4x, z toho 1x byla rozšířena o všechny
členy našeho zastupitelstva a 1x proběhla
veřejná schůze v přísálí Domu kultury
ve Zdounkách (14. 3. 2013). Informačně
nejdůležitější záležitosti, které rada obce
projednala, schválila, či vzala na vědomí
vybírám pro vás zde:

rování interiéru kapličky v Nětčicích

nově ode dne 2. 3. 2013 do 2. 3. 2018

- cenovou nabídku od BcA.Viléma Čecha
z Roštína na restaurování kříže (litina, kámen) ve Zdounkách, na ulici Střílecká

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ZDN/08/
2012 mezi Obcí Zdounky a fy. Hydrosoft
Veleslavín s.r.o. - jedná se o posunutí termínu (o jeden měsíc, a to do 30. 4. 2013)
s dokončením prací na Digitálním povodňovém plánu obce Zdounky

- nabídku od fy. Revenge, a. s. z Prahy na
umístnění jednoho kontejneru na použité
oděvy (se zkušební dobou jednoho roku)
na Sběrné hnízdo ve Zdounkách, na ulici
Farská

- Oznámení KÚ pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, o konání revize
údajů katastru nemovitostí v katastrálním
území Lebedov (květen - srpen 2013)

- Rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí
podpory na spolufinancování projektu
v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR č.
12115393-SFŽP na akci „Rekonstrukce
obvodového pláště, Základní umělecká
škola, Zdounky“
- Rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí
podpory na spolufinancování projektu
v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR č.
12118063-SFŽP na akci „Rekonstrukce
obvodového pláště, Zdravotní středisko,
Nádražní 395, Zdounky“
- Rozhodnutí č. 177/2012 MěÚ Kroměříž,
odboru životního prostředí - vodoprávního
úřadu, o vydání stavebního povolení ke
stavbě vodního díla „Lebedov - vodovod“
- cenovou nabídku fy. Zednictví - Kucián
Stanislav ml. na celkovou opravu „Hasičské zbrojnice v Nětčicích“
- Smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a fy
Servis 3xD spol. s r.o. z Olomouce na celoplošnou deratizaci proti škodlivým hlodavcům jako hygienickou ochranu obce
Zdounky, včetně místních částí - 2x ročně
- cenovou nabídku od akademické malířky
Marie Dočekalové z Kroměříže k provedení restaurátorského průzkumu a restau-

- Smlouvu o dílo č. 06/2013 o dodávce
stavebních prací mezi Obcí Zdounky a
fy ČAK CZ, s.r.o. na akci „Rekonstrukce
chodníků v obci Zdounky“ pro rok 2013
- Smlouvu o dílo č. 07/2013 o dodávce
stavebních prací mezi Obcí Zdounky a
fy ČAK CZ, s.r.o. na akci „Oprava omítek zavlhlého zdiva budovy ZŠ Zdounky
- I.stupeň“
- finanční částku ve výši 23.005,- Kč, která byla vybrána v rámci Tříkrálové sbírky
2013 v naší obci (Charita Kroměříž)
- Smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a fy.
Zednictví Kucián Stanislav ml. na opravu
vstupní chodby, včetně výměny dveří (5x)
v bývalé Obecní škole v Divokách
- vystoupení p. Miroslava Donutila s pořadem „Cestou necestou“, které se uskuteční ve středu 19. 6. 2013 od 19.00 hod. v
Domě kultury ve Zdounkách
- Zpráva Obvodního oddělení Policie ČR
Morkovice - Slížany o bezpečnostní situaci za rok 2012 v obci Zdounky, včetně
místních částí
- odměnu čestnému dárci krve p. Miloši
Rektoříkovi z Nětčic (70 bezplatných
odběrů) v podobě dárkového balíčku v
hodnotě 1.000,- Kč

- cenovou nabídku projektanta ing. Radka
Jaroše ze Zlína na zpracování projektové dokumentace pro stupeň DSP na
akci „Zdounky - chodník podél silnice
III/43227“, jedná se o chodník na ulici
Cvrčovská
- nabídku v rámci poptávkového řízení
(3 oslovené stavební firmy) na stavební
práce s názvem „Stavební úpravy budovy
Obecního úřadu ve Zdounkách“ - ekonomicky nejvýhodnější nabídka, vyjádřená
nejnižší nabídnutou cenou, je nabídka fy
MALDREV s.r.o., Divoky 54
1. veřejná schůze Zastupitelstva obce
Zdounky v r. 2013, která se uskutečnila
ve čtvrtek 14. 3. 2013 projednala, či
schválila řadu bodů, ze kterých vybírám
pro vás tyto následující:
- zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od
posledního veřejného zasedání
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP regionu
soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D2011/0114/OKP ze dne 28. 7. 2011 - jedná
se o naplnění monitorovacích indikátorů
projektu „Rekonstrukce Domu kultury ve
Zdounkách“ a jejich udržení po dobu 5 let
2

- účetní závěrku Obce Zdounky za rok
2012 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha)
- Rozpočtové opatření č. 1/2013
- Rozpočtové opatření č. 2/2013
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
28. 2. 2013
- 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, závěrem výše vybraných informací z práce Obce z prvního
čtvrtletí tohoto roku prosím dovolte mi popřát Vám všem především pevné zdraví
a pohodu, která by měla býti umocněna
sluníčkem a teplým počasím, na které
jsme letos tak dlouho čekali!!!
ing. Martin Drkula
starosta obce

Hasiči varují

Po dlouhé zimě k nám konečně přišlo
jaro a stejně jako vždy touto dobou, čekají na všechny zahrádkáře a sadaře jarní práce spojené v některých případech
s VYPALOVÁNÍM travních porostů, které
je velmi zrádné a nebezpečné, ale hlavně zakázané!!!! Pokuty za porušení tohoto zákazu a způsobení požáru větších
rozměrů se pohybují u fyzických osob
kolem 25 000 Kč a u právnických osob a
u podnikajících fyzických osob může být
udělena sankce až 500 000 Kč.
SPALOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK (suché listí, suchá tráva, suché klestí) na
volném prostranství je nutné předem
ohlásit na operační středisko příslušného hasičského záchranného sboru,
v našem případě vyplnit elektronický
formulář na stánkách www.hzszlk.eu.
Při samotném spalování musí osoba
provádějící tuto činnost postupovat tak,
aby nedošlo k rozšíření požáru a ke škodám na zdraví a majetku občanů. Když
však oheň neohlídá, bude jeho činnost
posuzována jako vypalování porostů a
hrozí mu již zmíněná pokuta.
Proto při jarních pracích buďte opatrní
a v zájmu bezpečnosti své i druhých
dodržujte při pálení biologického odpadu
předepsaná pravidla a hlavně používejte
selský rozum.
Marek Sýkora
Preventista SDH Zdounky
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Hraje celá rodina
V neděli 21. dubna bylo konečně pěkné
jarní počasí. Váhala jsem trošičku, zda
jít na koncert, který pořádala místní ZUŠ.
Manžel dal přednost pivečku a sluníčku.
Já hudbě. Vždyť hudba je tak blízká poezii, kterou mám tak ráda. Vůbec jsem
nelitovala. Prožila jsem opět nádherné
nedělní odpoledne. Abych se přiznala,
byla jsem zvědavá hlavně na „Drkulenky“.
Nezklamaly. Dokonce si vybraly nyní mou
nejoblíbenější písničku Lucky Vondráčkové. Ale abych byla upřímná, v neděli se mi
líbila nejvíce ta nejstarší. I další vystoupení byla nádherná. Líbil se mi výkon mých
věrných čtenářek sester Valáškových
s maminkou a bratrem, paní Prchalové
se synem, sestry Petrášovy mi ukázaly,
že nejsou jen dobrými čtenářkami. Kde se
hrabe Kelly Familly na rodinu pana ředitele. Úžasné a ten roztomilý bubeníček…

Ale nejvíce mě chytila za srdíčko Sabinka
Koplová. Děkuji všem účinkujícím za krás-

Úspěchy žáků Základní umělecké školy Zdounky
Žáci školy se pravidelně účastní přehlídek
a soutěží vyhlašovaných především MŠMT
ČR, ale i jinými organizacemi. Poprvé v
tomto školním roce 2012/2013 vyhlašuje
Ministerstvo školství také soutěž ve hře na
elektronické klávesové nástroje. Doposud
se žáci mohli předvést pouze na krajské
přehlídce v ZUŠ Napajedla, ale od letoška
již budou soutěžit na úrovni okresu, kraje i
celostátního kola jako u ostatních nástrojů.
Okresní kolo ve hře na EKN se konalo v
úterý 12. února 2013 v Soukromé ZUŠ
D-MUSIC s.r.o. v Kroměříži. Všichni čtyři
žáci ze třídy paní učitelky Š. Šrámkové
uspěli ve svých kategoriích, odvezli si 1.
místo s postupem do kola krajského. To
se uskutečnilo o měsíc později tamtéž. Ani
v tak velké konkurenci se naši reprezentanti neztratili a získali vynikající ocenění.
Všem gratulujeme!

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve
hře na elektronické klávesové nástroje, SZUŠ D-MUSIC s.r.o., 12. 3. 2013
LUKÁŠ KOPL - 1. místo (V. kategorie)
FILIP PRCHAL - 1. místo (III. kategorie)
MICHAELA PRAŽÁKOVÁ - 2. místo (IV.
kategorie), VOJTĚCH ZAPLETAL - 2.
místo (III. kategorie)
Školní rok 2012/2013 je také ve znamení
soutěže ve hře na akordeon. Soutěžící
jsou opět ze třídy Š. Šrámkové a opět
dosáhli skvělých výsledků! Gratulujeme a
děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve
hře na akordeon, ZUŠ Uherský Brod,
21. 3. 2013
VERONIKA BOLFOVÁ - 1. místo (I.
kategorie), NATÁLIE KRÁLÍKOVÁ - 2.
místo (I. kategorie)

né zážitky a přeji jim, aby hudbě zůstali
věrni po celý život.
L. Paličková

Přijímací zkoušky v ZUŠ Zdounky
se konají ve dnech 3. - 5. 6. 2013 vždy
od 16.30 do 18.00 h. Žáci mohou navštěvovat hudební nebo výtvarný obor.
V hudebním oboru vyučujeme předměty
hra na klavír, housle, kytaru, akordeon,
elektronické klávesy, zobcovou flétnu,
klarinet, trubku, tenor, tubu. Přijímáme
žáky pětileté a starší. Více na www.zuszdounky.cz

Festival mládežnických dechovek
V neděli 26. 5. se v DK Zdounky koná
další ročník Festivalu mládežnických dechových orchestrů. Vystoupí Přípravný
dechový soubor ZUŠ Zdounky, Dechový soubor Morava ZUŠ Hulín, Dechový soubor ZUŠ Veselí nad Moravou a
domácí Dechový orchestr ZUŠ Zdounky.
Zveme všechny příznivce dechové hudby. Začátek programu je ve 14.30 hodin.

Zdounečanka v Opavě
V sobotu 13. 4. se mládežnická dechovka
zdounecké ZUŠky vypravila koncertovat
až do Opavy. Ve zdejším kině předvedla
v téměř dvouhodinovém programu to nejlepší ze svého repertoáru. Dle organizátora těchto akcí, opavského krále dechovky
Mirka Masaříka, jsme byli nejmladší orchestr, který na jeho pravidelných koncertech vystoupil. Zazněly skladby z našeho
CD “Kapela ze Zdounek”, ale také známé
hity české a moravské dechovky. Velkého aplausu se dočkala Lucia Tyčiaková,
která bravurně zazpívala píseň Spomaĺ.
Závěrečným potleskem ve stoje vyjádřili
posluchači své sympatie k výkonu mladé
kapely. A společným podání ruky, že to nebylo naše poslední vystoupení v Opavě,
jsme spokojeni odcestovali domů...
Miroslav Nauč
3
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Činnost SDH Zdounky v prvním čtvrtletí 2013
Letošní rok jsme svou činnost zahájili
již tradičně výšlapem na Brdo, který
proběhl v sobotu 26. 1. 2013. Počasí bylo
velmi mrazivé, zima nám ukázala svou
moc. Přesto všechno dopadl 9. ročník
výšlapu zdouneckých hasičů na Brdo
úspěšně. V sobotu 9. února proběhlo
tradiční vodění medvěda a ostatková
zábava s pochováváním basy. Do
kroku masopustnímu průvodu vyhrávala
dechová hudba Blatnička a zdárně jsme
obešli celou obec. Večer na zábavě
proběhlo tradiční pochovávání basy a
k mání byla bohatá tombola. K tanci a
poslechu mimo zmiňované Blatničky hrála
i skupina Millenium. Velké poděkování
patří všem sponzorům naší zábavy…
Také naši mladí hasiči zahájili svou
sezónu, a to v sobotu 16. 2. na zimním
branném závodu v Trávníku. Umístění
bylo velmi vysoko “na bedně“. V obou
kategoriích mladších a starších žáků
vybojovali účastníci první místa a dovezli si
domů dva putovní poháry. Další akcí bylo
konečné stěhování zásahové jednotky
do nových prostor, které proběhlo 16. 3.
2013, od tohoto data naše jednotka vyjíždí
ku pomoci bližnímu z nové zbrojnice.
Poslední větší akcí tohoto čtvrtletí byl den

otevřených dveří na nové zbrojnici pro I. a
II . stupeň základní školy, kde byla k vidění
ukázka z historie SDH, ukázka dnešní
činnosti zásahové jednotky a simulovaná
ukázka záchrany osob pomocí lezecké

výstroje a také pár informací z preventivní
výchovy mládeže, protože „štěstí přeje
připraveným…“
Marek Sýkora
SDH Zdounky

Otvírání studánek a oslava Dne Země
vřeli. Zapálili jsme oheň, abychom si mohli nejen opéct
špekáčky, ale také se trochu ohřát. K poslechu nám
hrála kapela Divousy, děti vyráběly v malé dílně z přírodních materiálu drobné dárky. Den byl sice studený,
vůbec ne jarní, ale nakonec se nám celá akce vydařila
a věříme, že se návštěvníkům v Divokách tak jako vždy
líbilo. Těšíme se, že se brzy potkáme v pohádkovém
lese Boří v sobotu 18. května 2013.
M. Sedláčková

Po dlouhé zimě se jistě všichni těší na jaro. Hned s prvními paprsky sluníčka jsme šli vyčistit studánku, vyhrabat její okolí, pořezat staré křoviny
a uklidit naši klubovnu na hřišti v Divokách. Ve středu 17. dubna bylo
nádherné počasí, a tak jsme se všichni těšili na sobotu, jaká to bude
pěkná akce. Ale všechno bylo jinak. Přišel vytrvalý déšť, podmáčel trávu
u studánky, cesta byla plná bláta a na hřišti to vypadalo podobně. Foukal
studený vítr a teploměr ukazoval sotva 12 °C. I přes nepřízeň počasí
jsme na hřišti všechno připravili, jaro přivítali a studánku symbolicky ote4

18. 5. 2013

v Divockém lese Boří
Start od 9 do 12 hodin
Podrobnější informace na
www.sdhzdounky.wgz.cz
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Dětský karneval v Nětčicích

Sobota 23. února patřila v Nětčicích opět
dětem. V sále kulturního domu se konal
Dětský karneval. Místní děti se proměnily
v pohádkové bytosti a své nadpřirozené
schopnosti uplatňovaly v soutěžích, které
pro ně připravila Sněhurka a jejich 7 trpaslíků. Za každý splněný úkol dostaly děti

sladkou odměnu a od trpaslíků zaslouženou pochvalu. Dobrá nálada panovala po
celou dobu akce, a tak ani nikdo nepostřehl, jak ten čas rychle uběhl a k velké lítosti
dětí se Sněhurka a trpaslíci museli rozloučit a vrátit zpátky do pohádky. A protože
v pohádkovém světě pozemské zákony

neplatí, připravila si na závěr Sněhurka a
její pomocníci pro děti bohatou tombolu,
ve které vyhrál opravdu každý. A která pohádková bytost navštíví karneval příště?
To se necháme od pořadatelů překvapit!
SDH Nětčice

Košt pálenek v Nětčicích
Sobota 16. února patřila v Nětčicích všem milovníkům kvalitní
pálenky. Konal se totiž II. ročník koštu pálenek. I přes slabší
úrodu, zejména švestek, bylo nakonec přihlášeno 32 vzorků,
které byly rozděleny do tří kategorií - švestky, meruňky a ostatní
ovoce. V kategorii švestka zvítězila pálenka pana Jana Kučery,
jako druhá se umístila švestka pana Michala Hradila a třetí příčku
obsadil pan Ing. Pavel Popelka. V kategorii meruňka si nejlépe
vedla pálenka pana Ing. Jiřího Frkala následovaná meruňkovicí
pana Jana Kučery a pana Josefa Foltýna. V kategorii ostatní
ovoce nejvíce chutnala a tím pádem i zvítězila hruškovice paní
Jany Musilové, druhý skončil pan František Zbořil se svým mixem
meruňka, jablko, mirabelka a třetí pan Alois Navrátil s jablkem.
Všichni ocenění dostali ručně vyrobené medaile, praktické skleněné obaly na uchování svých tekutých pokladů a kvalitní uzeniny. Jelikož k dobrému pití neodmyslitelně patří i dobré jídlo, bylo
pro všechny zúčastněné připraveno bohaté občerstvení. Vítězům
ještě jednou blahopřejeme a všem pěstitelům přejeme bohatou
úrodu a jen to nejsladší ovoce.
SDH Nětčice

Masopust v Nětčicích
9. února prošel obcí masopustní průvod
v čele s medvědem, obecním policajtem
a spoustou masek. Za veselé a hlavně
hlasité hudby harmoniky, ozembuchu a
bubnu obcházeli dům od domu a připomínali hříšným občanům jejich skutky,
kterých se během roku dopustili. Každý
hříšník dostal pamětní dokument, aby si
svůj více či méně závažný skutek pamatoval a víckrát ho nezopakoval. Poté si
zatancoval s medvědem a na usmířenou
pohostil masopustní průvod nějakou dobrotou a samozřejmě i něčím ostřejším na
zahřátí. Stejně tak jako v okolních obcích
i v Nětčicích se o dodržování této tradice
starají místní hasiči.
SDH Nětčice
5
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II. Hasičský ples

Rok uběhl jako voda a mnozí z nás mají
ještě stále v živé paměti úspěch loňského,
historicky prvního hasičského plesu. Přestože účast byla vysoká a úroveň plesu na
dobré úrovni, neusnuli pořadatelé na vavřínech a už v prvních dnech nového roku
začali s přípravami. Hned 5. ledna se konala brigáda, na které hasiči rozmístili židle a stoly v sále kulturního domu, připravili
zázemí pro hudebníky a tanečníky z Tanečního klubu Gradace Kroměříž a bufet.
Na další brigádě, která se konala těsně
před samotným plesem, se sešly převážně ženy, aby naaranžovaly květiny a dokončily poslední dekorační úpravy. Pak už
všichni netrpělivě očekávali ten slavnostní
den s velkým D. A tím dnem byla sobota

19. ledna 2013. Starosta Sboru dobrovolných hasičů u vchodu do sálu osobně přivítal všechny hosty a každá dáma dostala
jako pozornost krásnou růžičku. Po slavnostním proslovu a s přáním příjemného
večera předal starosta slovo hudebníkům
a parket se začal plnit prvními tanečníky.
Ale ti opravdoví tanečníci si na svou chvíli
ještě chvíli počkali. Za doprovodu melodií
z pohádky Šíleně smutná princezna předvedli ukázky klasických tanců, čímž navodili pohádkovou atmosféru, kterou vzápětí

bylo na výběr z několika druhů kvalitního
vína, alko i nealko a samozřejmě i něco
na zub. A jak už to na takových akcích
bývá zvykem, nemohla chybět bohatá a
hodnotná „hra o ceny“, ve které byl opět
hlavní cenou barevný televizor. Šťastným
výhercům srdečně blahopřejeme a tímto
děkujeme všem sponzorům, obecnímu
úřadu a zejména Mysliveckému sdružení
Dubina Nětčice za hodnotné zvěřinové
dary, které hasičům věnovali, ale největší
poděkování patří všem, kteří se jakkoliv

vystřídaly ukázky moderních tanců za
hudebního doprovodu z muzikálu Pomáda. Po těchto ukázkách se snad nenašel
nikdo, kdo by zůstal sedět a kdo přece jen
odolal, mohl se občerstvit v bufetu, kde

podíleli na organizaci a obětovali svůj volný čas přípravě této akce. Termín dalšího,
v pořadí 3. plesu, je 25. leden 2014.
SDH Nětčice

Košt sladkých dobrot v Těšánkách
Snad každá maminka či babička ráda upeče něco dobrého pro své dětičky a tak jsme
se v sobotu 20. dubna sešli a o své cukrářské umění se podělili s ostatními. Hodnotilo
se celkem 14 vzorků, mezi nimi různé rolády, jahodové i mandlové, dále výborné řezy,
bábovky, trubičky, věnečky,
medovník…
Degustoval každý, kdo
přišel. Nejlepší cukrářkou
Těšánek se stala Viera
Štůralová, 2. místo obsadila
Milka Šidlová, na 3. místě
skončila Šárka Kozubíková, 4. místo obsadila Jiřina
Bednaříková, 5. místo patřilo Ludmile Hákové a 6.
cena útěchy (dar od paní
Císařové) získala Markéta
Šamánková. Vítězka si
odnesla věcný dar (vše
potřebné do kuchyně) a
diplom. Odpoledne bylo
velice příjemné.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili, koštovali nebo přišli
jen tak posedět u kávy. Velké poděkování patří Aničce
Čevelové za obětavou pomoc a veselou náladu.
Příště pečeme dobroty
z lístkového těsta na různé
slané, masové způsoby.
Taťána Brablcová
6

Stolní ocenění králíků
a holubů se vydařilo

ZO ČSCH Zdounky pořádala 2. února
2013 své ocenění králíků a holubů jako
jediná organizace na našem okrese.
Akce se konala v části Sportovní haly ve
Zdounkách od 8 do 12 hod. Celkem porota
hodnotila 47 holubů a 35 králíků různých
plemen a barevného rázu. Posuzovalé
př. Otruba a př. Kozubík si pochvalovali
kvalitu oceňovaných zvířat. Návštěvnost
nás příjemně překvapila a věříme, že
chovatelství v lidech stále potrvá.
Taťána Brablcová

���������������������
�������

Ročník 11 / číslo 2

Nová služba pro klienty - Osobní asistence
Novou službou střediska Osobní asistence je tzv. NONSTOP telefonní číslo. Jedná se o službu, kterou bude moci využít
klient, jež bude potřebovat pomoc druhé
osoby, ale nebude nablízku nikdo, kdo by
mu mohl pomoci.
Mezi situace, kdy klient potřebuje
pomoci, patří pád, např. při přesunu z
postele na invalidní vozík. V tomto případě je možné zavolat na číslo, které bude
mít klient v mobilním telefonu a pracovník
Osobní asistence, který bude mít službu,
zhodnotí situaci. Jestliže se bude situace jevit vážná, může pracovník zavolat
Zdravotní záchrannou službu, případně
kontaktní osobu (např. soused). Každý
klient si zvolí kontaktní osobu a tato bude
mít k dispozici klíče, bude tedy moci rychleji zasáhnout. Ne vždy je situace akutní a
není zapotřebí hospitalizace v nemocnici.
Někdy klient upadne a díky tomu, že bude
mít možnost zavolat naši krizovou linku,
nebude muset ležet celou noc na zemi.
Tato služba vznikla na základě potřeb
našich klientů. Konkrétním případem byla
situace, kdy klient v nočních hodinách
upadl při přesunu z postele na vozík na
zem. Manželka je pouze ležící, takže
manželovi nemohla pomoci. Souseda
nechtěla obtěžovat v tak pozdních hodinách. Rozhodla se proto zavolat složky

záchranného systému. Bohužel neúspěšně. Policie i hasiči ji sdělili, že v takových
případech nezasahují. Kontaktovala proto
záchrannou službu, tam ji ovšem upozornili na to, že manžel bude hospitalizován
do nemocnice. Toto řešení by pro ně
nebylo šťastné, protože by se o manželku neměl kdo starat a klientův zdravotní
stav v tu chvíli hospitalizaci nevyžadoval.
Manželka volala tedy dceři, ta však bydlí
poměrně daleko, takže dcera dorazila asi
po třech hodinách. Za tu dobu se zdravotní stav manžela zhoršil. Byl diabetik, ale
nemohl užít léky. Když dcera konečně
dorazila, odvezla tatínka do nemocnice a
trvalo přes dva měsíce než se jeho zdravotní stav dostal na úroveň stavu před
pádem. Kdyby měl tehdy možnost využít
podobné krizové linky, mohl pracovník
přijet a pomoci mu vstát. Tímto by se
ušetřilo mnoho nepříjemností, komplikací
i stresových situací.
Zejména tento případ nás inspiroval
pro zřízení krizového telefonního čísla.
Ze zkušeností ale víme, že podobných
případů, kdy osoba upadne a čeká i několik hodin, než ji někdo pomůže, je mnoho.
Bohužel některé případy končí i tragicky.
Dalšími situacemi, které mohou nastat
a klient může využít NONSTOP číslo na
jejich řešení, je náhlé zhoršení zdravotní-

ho stavu klienta či případ, že asistentka
nepřijde do služby a klient potřebuje zajistit životně důležité úkony.
Každý klient bude mít vytvořen krizový plán. Ten bude obsahovat informace
o tom, jaké krizové situace mohou u něj
nastat a jak by měly být řešeny. Pracovník
bude seznámen se základními informacemi o klientovi, aby tak mohl v dané situaci
adekvátně reagovat (např. zda je klient
diabetik, apod.). Dále bude pracovník
seznámen s tím, co dělat v případě hospitalizace klienta (koho kontaktovat z rodiny,
nebo jinou blízkou osobu, jaké kompenzační pomůcky a doklady vzít s sebou; v
případě, že klient má nějakého domácího
mazlíčka, jak se postarat o něj).
Tato služba nenahrazuje záchrannou
službu ani telefonní linky, určené k povídání si s pracovníkem.
Slouží klientům pouze v krizových
situacích. Mohou tak získat pocit jistoty a
bezpečí. Vědomí, že pokud budou potřebovat pomoc, bude jim zajištěna. Věříme,
že tímto způsobem budeme schopni pomoci našim klientům, kteří se ocitnou v
krizové situaci.
V případě potřeby se můžete obrátit
na vedoucí služby na tel: + 420 733 755
841 nebo sociální pracovnici tel.: 420 733
741 444.
Mgr. Pavla Doleželová

Jarní akce se sdružením Hnízdečko
Velikonoční tvoření
Přestože mělo jaro letos trochu zpoždění,
nenechali jsme se odradit. Každý, kdo
navštívil 27. 3. dílnu Velikonočního tvoření
v DK ve Zdounkách, si mohl jarní náladu
navodit. Velikonoční dekorace z korálků,
pedigu, dětské výtvory z přírodnin, látek
a papíru zdobí nejednu domácnost. Pro
dobrou náladu jsme s dětmi vyzkoušeli
rytmické říkanky s použitím dřevěných
nástrojů. Hernička nachystaná pro děti
pomohla dokreslit atmosféru setkání. Děkujeme všem účastníkům i těm, kdo se na
přípravě tvořivé dílny podíleli.

Beseda pro maminky
Jak by asi vypadal zápis jednoho dne
v diáři každé maminky? Ráno vstanu,
nachystám snídani, vypravím děti, zaměstnání, prádlo, nákup, jídlo... Aktivit jak
u top managera významné firmy, řeknete
si. Rodina je jistě víc než firma. Proto jsme
využili nabídky Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava a pozvali paní Petrůjovou
dne 13. 3. do DK Zdounky na besedu.
Cílem setkání v rámci projektu M_AMINA bylo povzbuzení žen v roli maminek.
Podtitul nesl název Přínosy a oběti rodičovství. Téma, které nelze vyčerpat při
jednom setkání, bylo jistě občerstvením
pro mnohé z nás.
Hnízdečko, o. s.
7
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA - 1. ČTVRTLETÍ 2013
PODĚKOVÁNÍ
Rada a Zastupitelstvo obce Zdounky
děkuje našemu spoluobčanu,
panu

Miloši Rektoříkovi
z Nětčic,
který jako čestný dárce krve bezplatně
daroval na oddělení Transfúzní služby
a hematologie nemocnice v Kroměříži
dne 5. února 2013 svou krev -

70. odběr
Gratulujeme a děkujeme

NENECHTE SI UJÍT
E 4. 5. První ročník soutěže ručních
koňských stříkaček (Těšánky)

E 4. 5. Hodová zábava (Těšánky)
E 5. 5. Mše svatá (Těšánky)
E 5. 5. Divadelní představení Jan

Sarkander (Divadelní společnost
Zdounky)
E 9. 5. Vystoupení dětí ke Dni
maminek (MŠ Zdounky)
E 12. 5. Mše svatá ke dni matek u
kaple Panny Marie Bolestné (Nětčice)
E 17. 5. Den rodiny se školou
E 18. 5. Pohádkový les (Divoky)
E 18. 5. Hodová zábava (Divoky)
E 19. 5. Mše svatá (Divoky)
E 24. 5. přednáška MgA. N. Svačiny

ÚMRTÍ
Josef Spálovský, Zdounky
Libuše Machová, Cvrčovice
Jan Žůrek, Nětčice
Jiřina Hudecová, Těšánky
Josef Navrátil, Zdounky
František Budík, Zdounky
NAROZENÍ
Eva Vajglová, Zdounky
Eliška Přibáňová, Zdounky
Petr Mlčák, Zdounky
Michal Pomališ, Zdounky
– Od včel až na vrchol Mt. Everestu
E 25. 5. Kácení máje + hodová
zábava (Zdounky)
E 26. 5. Festival mládežnických
dechových orchestrů
E 1. 6. Dětský den (Těšánky)
E 1. 6. Kácení máje (Těšánky)
E 7. 6. další setkání se zdouneckým
rodákem P. Koudelkou
E 19. 6. Cestou necestou s
Miroslavem Donutilem (DK Zdounky),
předprodej vstupenek od 27. 5. na OÚ
E 6. 7. Hodová zábava (Cvrčovice)
E 6. 7. Červencová noc - MS Dubina
Nětčice - zábava (Nětčice)
E 13. 7. Memoriál M. H. a J. P. (SDH
Zdounky)
E 21. 7. Festival dechových hudeb
(Zdounky)

V měsíci dubnu
se dožívá
významného výročí
paní

Karolína Plšková
Ve věku 96 let je nejstarší
občankou Zdounek.
Blahopřejeme

Poznáte, kdo
je na fotografii?

Poznáváte muže na této fotografii?
Pokud ano, zašlete odpověď na adresu
knihovna@zdounky.cz, tel. 573 365 197
Správná odpověď z minulého čísla:
V minulém čísle na obrázku byl pan učitel Zbořil, paní učitelka Zlámalová a
obvodní lékař MUDr. Páleníček.
Výhercem soutěže se stala paní A. Foltýnová. Gratulujeme.
8
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Noc s Kleopatrou
Také si myslíte, že je v dnešní době
všechno možné? Tak se nedivte ani tomu,
že z říše nesmrtelných bohů zavítala mezi
malé zdounecké čtenáře egyptská královna Kleopatra VII, vládkyně Dvou zemí,
dcera boha Slunce a bohyně Isis. Chtěla
se přesvědčit, zda dnešní generace po
tolika letech zná její jméno a něco o její
zemi. Při povídání paní ředitelky PaedDr.
Ptáčkové se přesvědčila, že v dnešní
době jsou dějiny starého Egypta pro mnohé velkou láskou a že jméno Kleopatra
se stalo nesmrtelným. Malí nocležníci se
díky paní ředitelce ocitli v době faraonů,
pyramid, mumií, hieroglyfů atd. Nejvíce
je ovšem zajímaly věci, které si přivezla
z Egypta. S vyprávěním byla spokojená i
Kleopatra a uvolila se dětem zodpovědět
i nějaké dotazy týkající se její osoby. Pro-

zradila nám, kolik měla sourozenců, kolik
znala cizích jazyků, koho milovala kromě
své vlasti i kolik měla dětí. Jen na otázku,
jakým způsobem spáchala sebevraždu,
odpověděla: „To ať navěky zůstane mým
tajemstvím.“ Součástí programu byla i
soutěž o moudrou sovu, kterou vyhrál
jeden prváček, který snad podědil lásku
k historii po své babičce. Zatímco dělníci
v Egyptě stavěli pyramidu celá desetiletí,
našim chlapcům se to podařilo za několik
minut. Byla sice z papíru, ale až tak snadné to nebylo. Děvčata se chtěla královně
též ukázat, a tak jí navrhla několik nových
modelů šatů. Kleopatra nám sice neprozradila, kde se nachází její hrobka, ale
prozradila, kde se je ukrytý jeden z jejich
pokladů. Ten velmi brzy objevil nejmladší
spáč. Kupodivu tam nebyly žádné zlaté

cetky ze starého Egypta, ale pěkné dárky
pro všechny spáče. Vzhledem k tomu, že
Kleopatra odmítla jíst zákusky, které napekla paní knihovnice, prý jí zůstalo bříško
po čtyřech dětech, navrhli jí malí spáči, že
ji naučí cviky, aby bříško zpevnila. A tak ji
dali pořádně zabrat. Cvičení nevyčerpalo
jen samotnou panovnici, ale všechny
účastníky této kouzelné noci v knihovně.
A tak se docela brzy šlo spát. Tentokrát
jsme ráno museli nějaké spáče dokonce
budit. Po Kleopatře se ale slehla zem.
Byla to pravda nebo sen? Po výborné bábovce od paní Pospíšilové a dobrém čaji
si přišli pro svoje ratolesti rodiče.
Malí účastníci této noci odcházeli z knihovny s dárky a řádem od egyptské panovnice a doufám, že i s pěknými zážitky.
L. Paličková

Jsou Zdounečtí kulturní barbaři?
Kladnou odpověď mi dal jednou jeden
prodejce knih. Přestal do Zdounek jezdit,
protože zde nikdy neprodal žádnou knihu.
Já jsem mu s nadsázkou řekla, že všichni
chodí do knihovny. Lhala jsem. I když
máme asi nejhezčí knihovnu v kraji, troufám si říci, že i vybavenou dobrými knihami, přesto se pohybujeme v krajském
měřítku na posledních místech. Ani nová
knihovna nezlákala mnoho čtenářů.
A co kulturní akce? Musím se Vám svěřit,
že vždy netrpělivě očekávám, kolik zase
přijde nebo nepřijde návštěvníků. Deset
minut před začátkem bývám většinou
na infarkt, protože ta trocha návštěvníků
chodí vždy na poslední chvíli nebo pozdě.
Vždy se tak trochu stydím před účinkujícími. Protože hrát před poloprázdným
hledištěm je pro každého herce nemilé a
pro nás Zdounečáky je to ostuda. Kdyby
nedojížděli zájemci z jiných obcí, byl by
počet diváků žalostný. Slyšela jsem, že

mnohým vadí odstranění stupňovitého
hlediště. Mně samotné to bylo také líto,
ale to přeci nemůže být důvodem, abych
zůstala doma, když se tady hraje divadlo.
Copak nemáte potřebu svátečně se obléci, zapomenout na problémy a udělat si
pěkné odpoledne nebo večer s divadelním představením? Pak si můžete zajít s
přáteli do cukrárny nebo restaurace. Vím,
že na vesnici je pořád hodně práce, ale
když se tu hraje divadlo nebo koná nějaká
zajímavá beseda, proč se nejít pobavit
nebo se dovědět něco nového. Vždyť
život je tak krátký. Tak ho přeci celý nestrávíme v papučích, v zástěrách, v teplácích nebo montérkách. Pokud někdo chce
namítnout, že amatérské divadlo nemá
takovou úroveň, a že někteří z vás jezdí
do Kroměříže nebo jiných měst na profesionální herce, tak se přijďte přesvědčit,
že se mýlíte. Uvedu několik představení
amatérských souborů, které se vyrovnaly

profesionálům. Dalskabáty hříšná ves,
pohádku Jana Drdy, sehráli střílečtí ochotníci s největší návštěvností. Hra měla jen
jedinou chybu. Byla moc dlouhá, ale jinak
výprava, kulisy, herecké výkony byly na
jedničku. Báječnou Annu sehrál Divadelní spolek z Kroměříže s vynikající hlavní
představitelkou, ale nejvíc ze všeho se
nejen mně, ale všem zúčastněným líbila
divadelní hra kroměřížského rodáka A.
Procházky S TVOJÍ DCEROU NE, kterou
sehrál soubor Hanácká prkna Hulín. Ta
neměla chybu. Pobavené obecenstvo se
smálo od začátku až do konce. Kdo jste
na tomto představení nebyli, přišli jste o
moc. Závěrečný dlouhý potlesk mluvil za
všechno. Věřím, že již teď po přečtení
těchto řádků někteří litujete, že jste na divadla nepřišli a že se přidáte k hrstce našich pravidelných návštěvníků, aby nový
titulek v příštím čísle zněl, Zdounečáci
nejsou kulturní barbaři!
L. Paličková

Pozvánka do Těšánek

SDH Těšánky pořádá První ročník soutěže ručních koňských stříkaček (doplněná sportovním dvojbojem hasičských družstev). Soutěž se koná v sobotu 4. 5. 2013 na
fotbalovém hřišti v Těšánkách.
Program:
8.00 h – příjezd soutěžních družstev
8.30 h – slavnostní nástup
8.45 h - soutěže koňských ručních stříkaček
odpoledne - ukázková cvičení okolních hasičských sborů
večer - hodová zábava s tombolou a živou muzikou.
Občerstvení zajištěno.
Uzávěrka příspěvků do Informačního zpravodaje Zdounky
je 10. července 2013. Příspěvky posílejte na adresu:
zpravodajzdounky@seznam.cz,
nebo je můžete vožit do poštovní schránky u obecního úřadu.
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