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Bezdrátový rozhlas a lokální výstražný systém
V průběhu měsíce dubna proběhla
v naší obci i ve všech místních částech
na základě výběrového řízení v rámci
projektu „Protipovodňová ochrana obce
Zdounky“
realizace
bezdrátového
rozhlasu a lokálního výstražného
systému. Vlastní instalaci provedla firma
ECHOTON- CZ s.r.o. z Ostravy.
Bezdrátový
rozhlas
byl
dodán
s příslušnou infrastrukturou, odbavovacím pracovištěm včetně počítače a
softwaru. Hlášení je zajištěno celkem
120 tlakovými reproduktory. Je jisté, že
na nově použitou technologii si budeme
muset
zvyknout, nicméně
každý
z občanů
má
možnost
jakékoli
nedostatky nahlásit na Obecní úřad ve
Zdounkách
buď
sám,
nebo
prostřednictvím předsedů osadních
výborů.
Poslední úprava reproduktorů proběhla
koncem června. Nový bezdrátový
rozhlas nám umožňuje provádět hlášení
v kteroukoli předem nastavenou hodinu
a to do všech našich obcí současně.
Máme také možnost výběru, kdy lze
provést hlášení jen do určité, konkrétní
místní části.
Výhodou je, jak jsem již předeslala,
možnost posunout hlášení na podvečer,
kdy lze očekávat, že ho uslyší větší
množství
spoluobčanů.
Vzhledem
k tomu, že v místních částech zůstaly
nezrušeny staré rozhlasové ústředny,
mají předsedové osadních výborů
možnost provést své vlastní hlášení
/týkající se např. schůze místního SDH,
myslivců apod./ buď prostřednictvím
těchto ústředen, nebo prostřednictvím
mobilního telefonu, což jim umožňuje
nový bezdrátový rozhlas.

Dodávka
lokálního
výstražného
systému
obsahovala
ultrazvukový
snímač výšky hladiny, který je umístěn
za fotbalovým hřištěm na toku
Kotojedky s vodočetnou latí, dále
srážkoměr a telemetrickou stanici.
Lokální výstražný systém je jedním
z kroků, které by měly obec Zdounky a
především ulici Zborovskou a Tyršovu
pomoci ochránit včasným varováním o
hrozící povodni. Jen pro informaci, první
povodňový stupeň, kdy samospráva
obce vyhlašuje stav bdělosti, tedy
organizuje povodňovou hlídku, hlásnou
službu a prostřednictvím rozhlasu
informuje spoluobčany, je na tomto
hlásném profilu spočítán a nastaven na
1,80 m výšky hladiny ode dna toku
Kotojedky. Při druhém povodňovém
stupni, tj. 2,00 m, který je opět vyhlášen
místním
rozhlasem
jako
stav
pohotovosti, se začíná voda vylévat

z koryta, zasedá povodňová komise a
přijímá opatření na zmírnění průběhu
povodně. Třetí povodňový stupeň 2,17
m, je stav ohrožení, voda dosahuje
k obydlím, hrozí nebezpečí vzniku
větších škod a je ohrožen majetek.
V roce
2010
zasáhla
Zdounky,
konkrétně již zmíněné ulice Tyršovu a
Zborovskou téměř dvacetiletá voda.
Kromě instalace lokálního výstražného
systému obec podniká další kroky, které
by tyto ulice měly ochránit – 20. 6. 2013
schválilo
Zastupitelstvo
obce
na
veřejném zasedání realizaci protipovodňových opatření na pozemcích
firmy FINE DREAM, s.r.o. Tyto
pozemky se nacházejí za fotbalovým
hřištěm a do budoucna by na nich
mohla být vybudována pravobřežní
protipovodňová hráz, která by obec
ochránila před minimálně padesátiletou
vodou.
Ing. Jana Raczová

Soutěž o nejhezčí rozkvetlé okno, balkon, terasu
Své příspěvky do soutěže
můžete zasílat na adresu
dk.zdounky@seznam.cz
Vyhlášení vítězů proběhne 8. září v Domě kultury
ve Zdounkách. O výherci
rozhodne porota a hlasovat můžete i na internetu
formou ankety. Pokud
nemůžete své květiny
vyfotit, rádi Vám s tím
pomůžeme.
DK Zdounky

www.zdounky.cz
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Z jednání rady a zastupitelstva obce Zdounky
Vážení a milí spoluobčané,
opět se mi dostává po třech měsících možnost
Vás oslovit prostřednictvím Informačního
zpravodaje naší obce. Astronomické léto
máme v plném proudu, ale jistě ne každý je s
ním spokojen…
Kdo ale určitě spokojený je, jsou naše
školou povinné ratolesti, které si v době
moderních technologií program vždy najdou,
a na rozdíl od nás starších, počasí moc neřeší.
Je to ale škoda, neboť většina dětí končí opět
sezením u
počítače,
tak
jako
v
průběhu celého školního roku.
Další tři měsíce od vydání druhého
čísla našeho letošního zpravodaje jsou již
opět minulostí, a my si dovolujeme Vás opět
oslovit s novým číslem obecního zpravodaje,
abychom řádně informovali o dalších
záležitostech a věcech ze života v naši obci v
roce 2013 !!!
V době od uzávěrky posledního čísla
Informačního zpravodaje ( 10. 04. 2013 ) do
uzávěrky tohoto čísla ( 10. 07. 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 ( 20.
06. 2013 ).
Informačně nejdůležitější záležitosti,
které rada obce projednala, schválila, či vzala
na vědomí, vybírám pro vás zde:
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ve
věci výsledku jednání hodnotící komise a
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky na realizaci veřejné zakázky
s názvem „Rekonstrukce obvodového pláště,
Zdravotní středisko a ZUŠ Zdounky“.
Výsledek hodnocení nabídek a pořadí
nabídek dle § 79, první skončila fy. Rovina
a.s., IČ: 64508510, druhá v pořadí skončila
fy. UPOSS, spol. s r.o., IČ: 42340918, a třetí
fy. Lisoněk, s.r.o., IČ: 25345168
- žádost ZŠ Zdounky o příspěvek na odměny
pro soutěžící žáky, kteří se zúčastnili 17. 5.
2013 osmého ročníku Dne rodiny se školou
(2.000,- Kč)
- „Zprávu č.409/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zdounky“ za r. 2012.
- Přezkoumání provedl ve dnech 27. 3.- 29. 3.
2013 kontrolor KÚ ZK ing. Ivo Lejsal.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
- Protokol o výsledku kontroly výkonu
přenesené působnosti č.4/2013/ÚP na úseku
stavebního řádu v období 2011, 2012 svěřené
OÚ Zdounky, kontrolu provedli zaměstnanci
ZK zařazení do KÚ, odboru ÚP.
- podání žádosti přes HZS Zlínského kraje
na Ministerstvo vnitra o poskytnutí dotace
na rok 2014 ve věci nové automobilové
cisternové stříkačky pro SDH ve Zdounkách
obdržení ve dvou paré od fy. Ing. Radima
Holečka - GEOFACTOR - geodetické práce
pro samosprávu „Pasportu místních komunikací obce Zdounky, v rozsahu katastrálních
území Cvrčovice, Divoky, Lebedov, Nětčice,
Těšánky a Zdounky“

- nabídku v rámci poptávkového řízení (3
oslovené stavební firmy) na stavební práce
s názvem „ZŠ Zdounky - oprava fasády
budovy II. stupně“ - ekonomicky nejvýhodnější nabídka, vyjádřená nejnižší nabídnutou
cenou, je nabídka fy MALDREV s.r.o.,
Divoky 54
- cenovou nabídku fy. ČAK CZ, s.r.o. na
vybudování kanalizačního propoje z ulice
Kroměřížská II. na ulici Kroměřížská I.
v obci Zdounky, vedeného přes obecní
pozemek odkoupený od p.Němčeka
- uzavření Mateřské školy Zdounky v době
letních prázdnin, a to od 15.7. do 31.8.2013,
zahájení provozu 2.9.2013
- smlouvy mezi Obcí Zdounky a fy.
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., a to:
1. Smlouva č. 47/13 na odběr vody
z hydrantu - Zdounky,
2. Smlouva č. 48/13 na odběr vody
z hydrantu - Cvrčovice,
3. Smlouva č. 65/13 na odběr vody
z hydrantu – Divoky
4. Smlouva č. 66/13 na odběr vody
z hydrantu – Nětčice
5. Smlouva č. 67/13 na odběr vody
z hydrantu - Těšánky
- cenovou nabídku společnosti ENESA a.s. na
zpracování průkazů energetické náročnosti
budovy dle zák. č. 406/2000 Sb.

-

-

-

-

-

2. veřejná schůze Zastupitelstva obce
Zdounky v r. 2013, která se uskutečnila ve
čtvrtek 20. 6. 2013 projednala, či schválila
řadu bodů, ze kterých pro vás vybírám
následující:
zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od
posledního veřejného zasedání
závěrečný účet obce spolu se Zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý kalendářní rok na základě § 43
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a na základě § 17 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
souhlas s realizaci protipovodňových
opatření pro obec Zdounky na pozemcích fy.
FINE DREAM, s.r.o. - na základě naší
žádosti o vyjádření k PD a žádosti o vydání
ÚR ( PPO Zdounky ) od fy. FINE DREAM
s.r.o., a dle obdrženého jejich dopisu ze dne
21.3.2013, kde mj. i souhlasí s realizací hráze
ve variantě č.2 ( podél Kotojedky )
obec Zdounky souhlasí s variantou č.2
protipovodňového valu navrženého fy. Pöry
Environment a.s. a požadovanou vlastníkem
dotčených pozemků fy. FINE DREAM s.r.o.
finanční výpomoc obcím postiženým
povodněmi - Klecany 50.000,-- Kč,
Dobkovice 25.000,-- Kč, Libiš 50.000,-- Kč
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Rozpočtové opatření č. 4/2013
ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu 31. 5.
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, nakonec
si vás
všechny dovolím ujistit, že vedení OÚ,
včetně jeho orgánů ( rada obce a zastupitelstvo obce ), řádně plní úkoly a cíle, které
byly stanoveny pro rok 2013!!!
Ing. Martin Drkula, starosta obce

Informace ze Sběrného
dvora
Opět uplynul nějaký čas od posledních
informací, které se týkají Sběrného dvora ve
Zdounkách. S odstupem více jak dvou let,
kdy byl provoz zahájen, nelze než
konstatovat, že naši spoluobčané si na něj
rychle zvykli, mnozí se naučili odpad třídit
ještě dřív než ho do sběrného dvora
přivezou a hromádky bioodpadu, které dříve
tvořily nevzhlednou součást obecních
prostor před rodinnými domky a bytovkami
jsou, až na malé výjimky minulostí. Myslím
si, že v mnoha případech zmizela i nevábná
zákoutí našich dvorů, kde se odkládaly
nefunkční a staré ledničky, mrazáky,
případně pračka či sporák, jenom proto, že
je nebylo kam dát.
Jen pro zajímavost bych vás chtěla seznámit
s pár údaji a čísly. Sběrný dvůr navštíví
v průměru 40 spoluobčanů za týden.
V letním období to může být i o třetinu více
– dle počasí a sezonních prací. Tradičně
nejvíce se nashromáždí sutě, za první
pololetí to bylo 43,98 t, dále je to
velkoobjemný odpad 16,13 t, který u nás
můžete samozřejmě uložit zdarma, poměrně
hodně nám přibývá bioodpad, hlavně ze
zahrádek, toho občané do Sběrného dvora
uložili během jara a počínajícího léta
celkem 3,76t. Co se týká firem, s nimiž obec
Zdounky
spolupracuje
v kolektivním
systému zpětného odběru, firma ASEKOL
od nás odebrala za toto pololetí 2 klecové
kontejnery s drobným elektrozařízením, 45
ks televizorů a 17 PC monitorů. Firma
ELEKTROWIN, která od nás odebírá
vysloužilé „bílé zboží“ si převzala například
21 ks velkých spotřebičů – sporáky, pračky
a 27 ks chlazení. Jen na doplnění uvádím
také množství oděvů, látek, bot a hraček,
které spoluobčané za první pololetí vytřídili
do
sběrného
kontejneru
firmy
REVENGE,a.s., který je umístěn v ulici
Farská ve Zdounkách – bylo to celkem 1900
kg.
Letní provoz Sběrného dvora tak, jak je nyní
nastaven, končí 31. 10. 2013 a tradiční
rozvoz kontejnerů do místních částí na
separovaný odpad bude uzavřen 29.10.2013.
Jednotlivé termíny rozvozu i provozní
hodiny sběrného dvora najdete na webových
stránkách naší obce www.zdounky.cz.
Ing. Jana Raczová
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Zdounecký rodák Petr Koudelka, spisovatel, publicista
Bylo nebylo.
Před mnoha lety na mě hluboce
zapůsobila kniha z oblasti science-fiction,
jmenovala se: Když ještě žili lidé. Její
autor Clifford Simak v ní popisoval,
jak se po zániku lidstva rozvinul jiný
živočišný druh, který ovládl planetu. Byli
to psi. Jejich stařešinové seděli kolem
ohně a vyprávěli si staré legendy.,
v nichž vystupovali lidé. Někteří psi už
ani nevěřili, že někdy nějací lidé vůbec
existovali. Dnes jsem se rozhlédl kolem
sebe a podivil jsem se: Žijí ještě lidé?
Jak se proměnil člověk, vládce tvorstva!
Psi docela zdatně kandidují na to,
aby zaujali jejich místo.
V televizi běžela reportáž. Člověk,
ubožák,
bezdomovec,
měl
denně
po boku blízkou bytost, psa. Ten se ale
nešťastně zranil a člověk neměl na to,
aby mu zařídil u veterinářů ošetření
a drahou operaci. Našlo se ale dost
ochotných
a
movitých
občanů,
kteří poslali peníze, a televize zařídila,
že pes byl zachráněn. Všichni jsme měli
slzy v očích, tak dojemný to byl příběh.
Zachráněný pes. Šikovní reportéři.
Teprve později mi došlo, že tam cosi
chybí. Jak se dostal bezdomovec na dno,
co dělá, co jí, kde spí, co s ním bude dál?
Nikdo se nezajímal o člověka. Stačilo,
že nás diváky zaujal a rozlítostnil pes.
Už je to tak. Lidé (někteří)jsou na tom hůř
než psi.
1.
„Někteří“ dávám do závorky a do
uvozovek, aby si snad někdo nemyslel,
že odsuzuji společnost. Že považuji
politiky, bankéře a mafiány, kteří řídí náš
stát, za docela ztracené, nemorální a
asociální bytosti. A že se dovolávám
starého
pravidla:
společnost
je
posuzována podle toho, jak se chová ke
svým nejslabším a nejchudším. Ano,
dovolávám. A ty, kteří se podílejí na

správě veřejných věcí, včetně jejich
kompliců v bankách, v obchodních a
jiných
společnostech
a
v celé
gangsterské síti, která je financuje a
diriguje, považuji za ztracené, nemorální
a asociální bytosti.
Že námi média manipulují, abychom se
dojímali nad osudem psa, a hodnota a
osud člověka je jim lhostejný, to není nic
nového. Potřebujeme se dojímat a bavit.
Sami jsme si takový program objednali.
Kam jsme se to až dostali?
Naši bohatí spoluobčané jsou čas od
času tak hodní a obětaví, že přispívají na
chudé. Osobně bych charitativní činnost
zakázal. Společnost má být nastavena
tak, aby i ti nejchudší měli šanci vydělat
si peníze, najít práci, najíst se,
mít možnost sehnat střechu nad
hlavou, získat základní ošetření a v krajní
nouzi se obrátit na pomocné oficiální
instituce.

Charitou si zloději peněz a majetku
opatří alibi, očišťují své svědomí.
Bohatí bohatnou a chudí chudnou.
Trend, který se ujal v posledních
desetiletích
se
stal
uznávanou
doktrínou. A se kterým „se nedá nic
dělat“. Pokud nedosáhne propastná
nerovnost určité hranice. Kde je však
ta hranice? Ještě mnoho lidí se vejde
pod mosty.
Vybojovali jsme si svobodu. Kdysi
se
ujalo
pravidlo,
že
svoboda
jednotlivce končí tam, kde začíná
svoboda toho druhého. To je zastaralé
pojetí
pro
zhýčkané
lidské
reprezentanty planety Země. Myslím, že
psi
mají
v tomto
ohledu
lepší
zkušenosti. V boji o kost je nic
nezastaví. Proto jim patří budoucnost.

Petr Koudelka

Beseda s Petrem Koudelkou
7. června 2013 se uskutečnilo již druhé setkání našich
občanů s Petrem Koudelkou. Tentokrát se beseda
odehrála v nové knihovně, která se panu Koudelkovi
velmi líbila. Od prvního setkání uplynul teprve rok, ale
v pátek večer bylo stále o čem povídat. Spisovatel
přivezl z Prahy nejen sluníčko, ale spoustu osobních
zážitků. Přítomným představil a knihovně daroval své 2
nové knihy. V minulém roce oslavil kulatiny a nadělil si
krásný dárek. Překonal svou fóbii z létání a navštívil
svou rodinu v Americe. Část vyprávění se tedy týkala i
tohoto pobytu.
Ale pro občany byla přeci jen nejzajímavější ta část,
kde Petr Koudelka vzpomínal na Zdounky, na své
dětství, školu, divadlo atd. Již z jeho knih jsem poznala,
že je neobyčejně všestranně nadaný, a tak byla
probírána témata různého druhu, samozřejmě došlo i
na politiku. Nejvíce s ním diskutoval jeho spolužák pan
Chalupa, který emigroval do Švédska a jehož
vzpomínky si můžete přečíst v příštím zpravodaji.
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Víte, že?
- 1. září 1955 byla dosavadní osmiletka
přeměněna na jedenáctiletou střední
školu, potřebné místnosti získala
v budově zdejšího lidového soudu, kde
byly adaptovány čtyři třídy, sborovna a
kabinet
- ředitelem školy se stal Ivan Mynář,
dříve zástupce pedagogické školy
v Kroměříži, jeho zástupcem Václav
Mikulík, do 9. až 11. ročníku byli
jmenováni učitelé Alena Koutná,
Marie Zlámalová a Emil Frydecký
- v té době učili na škole – Marie
Vacková, Jiřina Pospíšilová, Vlasta
Zlámalová, Božena Musilová, Markéta
Mikulíková, Inocenc Zemánek, Miloš
Horák, Otto Březina, Vlasta Frydecká,
Pavla Heydová, Anděla Březinová a
Bedřich Zbořil
- ve školním roce 1955/56 navštěvovalo
školu 420 žáků, v sedmých třídách bylo
41 žáků
- jméno Petra Koudelky se objevuje na
mnoha místech školní kroniky –
především jako skvělý recitátor a
talentovaný herec
- v tomto roce bylo zavedeno oslovení
„soudruhu učiteli, soudružko učitelko“
- na škole pracoval kroužek mičurinský,
včelařský, pěvecký, ručních prací,
zdravotnický, tělovýchovný, turistický,
technický, dramatický a kroužek
hanáckých tanců
- 1. ledna 1956 byla zřízena družina
mládeže, vychovatelkou se stala Anna
Plachá
- 9. 5. 1956 se ve Zdounkách konalo
první studentské majáles za masové
účasti veřejnosti
- ve školním roce 1956-57 byly ze tříd
odstraněny kříže, ponechán jen ve třídě
kde se vyučovalo náboženství
- 21. 11. 1957 vystupovalo v televizi
družstvo školy v soutěži „Kdo z koho“
/H. Procházková – Koppová, Jitka
Droběnová – Brázdilová, J. Zaoral, L.
Peštuka/
- taneční kursy, slavnostně ukončené
v sále Na radnici, bývaly zahájené
polonésou
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Setkání po 50. letech, aneb vzpomínání…
…na studentská léta ve Zdounkách
Setkávání žáků a studentů po určitých
letech je běžnou záležitostí, ale když se
setkávají po 50 letech, tak to už určitě
stojí za zmínku. A právě takové setkání
bývalých studentů Střední všeobecně
vzdělávací školy se uskutečnilo ve
Zdounkách začátkem tohoto června.
Pozvaní studenti se postupně scházeli
v restauraci na náměstí. Většinou se
bez problémů poznávali. Problém ale
měli ti spolužáci, kteří se celých 50 let
neviděli a jejichž vizáž i postava se
značně změnila. Srdečně jsme se
přivítali s našimi profesorkami Šedovou
a Žákovou.
Po přivítání následovala návštěva
naší bývalé školy. Bývalé profesorky i
žáci byli velmi překvapeni, jak se
prostory školy i přilehlé zahrady změnily
k nepoznání. Ve všech třídách nové
vybavení, speciální pracovny, kabinety,
nové sociální zařízení a dokonce i
výtah.
A tak jsme začali vzpomínat, když
jsme před 53 lety nastoupili tehdy na
Jedenáctiletou střední školu, která
v průběhu školního roku změnila název
na Střední všeobecně vzdělávací školu.
Ve třídě nás bylo 40. Našim třídním byl
František Adamec. Přibyly nám volitelné
předměty /němčina nebo angličtina/,
civilní obrana a základy strojírenské
výroby, které se vyučovaly v sobotu.
Teorie základů výroby se učila ve škole,
na šestihodinovou praxi jsme dojížděli
do Pal Magnetonu v Kroměříži a na
konci školního roku jsme vykonali
souvislou čtrnáctidenní praxi.

Druhý ročník pro nás začal již koncem
srpna chmelovou brigádou. Naši třídní
Alenu Šedovou, zastoupila po odchodu
na mateřskou dovolenou Zdeňka
Žáková.
V únoru proběhl lyžařský
výcvikový zájezd do Deštné v Orlických
horách, ovšem s takovým vybavením, se
kterým bychom v dnešní době naprosto
neobstáli a kterému by se dnešní děti
s chutí zasmály. V květnu pak sehráli
naši žáci s velkým úspěchem divadelní
hru Aloise Jiráska Lucerna. Vzpurný
mlynář z Lucerny byl možná inspirací
k tomu, že jsme se jednou v sobotu ve
škole vzbouřili a ve chvíli, kdy jsme se
dověděli, že místo základů výroby se
bude zkoušet z civilní obrany, jsme přes
zahradu utekli na Drážov. Naštěstí vše
dobře dopadlo, bylo nám odpuštěno,
protože v okresních prověrkách CO se
naše třída umístila na 1. místě a
postoupila do krajského kola.
Ve třetím ročníku jsme hned od
začátku začali pociťovat, že jde do
tuhého. Míjely nás všechny mimořádné
akce a zbyly jen zájezdy do divadla. A
začali jsme pracovat na maturitních
otázkách, které byly povinné z jazyka
českého, ruštiny a matematiky. Čtvrtý
předmět byl volitelný. Povinné písemné
maturity byly z češtiny a z ruštiny. A
ještě před ústními maturitami jsme
museli vykonat kvalifikační zkoušky ze
strojírenství. Teoretickou část ve škole,
praktickou v Palu, což umožňovalo
v případě zájmu bezproblémový nástup
do zaměstnání.
A pak už poslední týden v červnu
začaly ústní maturity. A protože jsme se
opravdu dobře připravovali, všichni žáci
uspěli a jedna třetina dokonce
s vyznamenáním. Po maturitě jsme se
rozloučili stanováním na Horní Bečvě a
pak jsme se rozešli.
A nám zbyly jen vzpomínky, které se
snažila oživit po 50 letech bývalá žákyně
Jitka Brázdilová – Droběnová.
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Zavzpomínejte s námi ...

studium v přírodě

Zvíkovský rarášek

studentský Majáles 1957
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Víte, že?
- ve školním roce 1959-60 uvítali rodiče
rozhodnutí
vlády
o
bezplatném
poskytování učebnic a školních potřeb
- v tomto školním roce navštěvovalo
školu 431 žáků, 65 z nich mělo
vyznamenání, 22 neprospělo, 22 bylo
hodnoceno 2. stupněm z chování a 1
žák 3. stupněm z chování
- 1. září 1960 se jedenáctiletka rozdělila
na dvě školy pod jednou správou –
základní
devítiletá
a
středně
všeobecně
vzdělávací,
ZDŠ
navštěvovalo 377 žáků a SVVŠ 95
- třídními učiteli na SVVŠ byli – F.
Adamec, J. Kolařík a A. Koutná/
Šedová/
- ve školním roce 1961/62 odešel Ivan
Mynář na pedagogický institut do
Gottwaldova a ředitelem školy se stal
Emil Frydecký
- v dubnu roku 1963 získal pěvecký
soubor pod vedením Josefa Ječmínka
2. místo v okresním kole STM
- školní
výlety
bývaly
tématicky
zaměřené, nejvíce jezdily děti do
Babiččina údolí a Vysokých Tater
- každoročně se žáci a studenti mohli
zúčastnit letního pionýrského tábora
- velká pozornost byla věnována též
tělesné výchově a turistice
- velký
úspěch
mělo
vystupování
tanečního souboru hanáckých písní a
tanců, pod vedením Vlasty Frydecké
- poslední maturitní zkoušky se konaly 24
– 27. 6. 1963, prospělo 39 studentů, 14
s vyznamenáním
Na návrh ONV byla od 1.9.1963 SVVŠ
ve Zdounkách sloučena s SVVŠ v
Kroměříži
Za 8 let své existence vychovala tato
škola mnoho dobrých studentů, kteří
většinou úspěšně ukončili studium na
vysokých školách. Měla velký vliv na
kulturní život v celé obci. Především
se všichni učitelé angažovali v oblasti
amatérského divadla. Pomáhali žákům
a studentům, sami hráli a režírovali
několik divadelních her, hráli i loutkové
divadlo.
Byly pořádány hudební a literární
besedy, oslavy MDŽ v sále Na radnici,
na
1.
máje
škola
každoročně
připravovala
bohatý
program
v zámeckém
parku,
organizovala
vzdělávací besedy a přednášky pro
veřejnost atd.
L. Paličková
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Koňské stříkačky v Těšánkách

K vidění byla i družstva v dobových stejnokrojích stříkačkami

V sobotu 4. května 2013 proběhl v Těšánkách na fotbalovém
hřišti 1. ročník soutěže ručních koňských stříkaček doplněný
dvojbojem hasičských družstev. Ačkoliv se zprvu zdálo, že
nám počasí přát nebude, nakonec se umoudřilo a mohli
jsme postupně vidět požární útoky šesti družstev v dobových
stejnokrojích se svými koňskými stříkačkami. Po parádních
výkonech všech zúčastněných si pohár za 1. místo
vybojovali borci z SDH Stupava.
Následně si mužstva vyzkoušela svou zdatnost a dovednost
v hasičském dvojboji, který nakonec ovládl SDH Staré Hutě.
Během dne se diváci mohli podívat na výstavu historické
výzbroje a výstroje. Děti si mohly zaskákat v nafukovacím
hradu. Den pokračoval hasičským odpolednem, kdy v rámci
těšánských hodů proběhlo ukázkové cvičení okolních sborů.
To vše bylo zakončeno večerní hodovou zábavou. Doufáme,
že i příští ročník bude tak vydařený jako ten letošní a že u
toho nebudete chybět.
SDH Těšánky

Okresní přehlídka Trofejí v Nětčicích
V letošním roce uplyne 150 let od
začátku myslivosti a práva lovu na poli a
v lese Mysliveckého sdružení Dubina
Nětčice. V současnosti má sdružení 7
členů a 3 hosty. A i když se jedná o
sdružení velmi malé co do počtu členů,
co se týče cílů a předsevzetí, jako by
neznalo hranic či omezení. Každoročně
pořádají spoustu akcí, a to nejen pro
myslivce, ale i pro širokou veřejnost. K
nejznámějším a mezi občany nejoblíbenějším patří například Červencová noc,
Vánoční koncert, Štěpánská vycházka a
samozřejmostí jsou nejrůznější akce pro
děti, na kterých se podílejí jak
organizačně, tak i sponzorsky.

Pozvánka do Nětčic
SDH Nětčice si Vás dovoluje srdečně pozvat
na 3. ročník soutěže
hasičských družstev v požárním útoku
kategorie muži- ženy- starší páni

Akce se koná v sobotu 17. 8. 2013
ve sportovním areálu v Nětčicích
začátek 11:00 hod.
ceny za umístění:
muži

1-3 místo pohár
1-6 místo finanční odměna
ženy
1-3 místo pohár
1-5 místo finanční odměna
starší páni 1-3-místo pohár+ věcné ceny
Soutěž proběhne dle platné Směrnice
hasičských soutěží vydané SH ČMS s
dodatky Podhostýnské hasičské ligy pro rok
2013. Bohaté občerstvení zajištěno.

Ovšem největší výzvou bylo zorganizování Okresní chovatelské přehlídky
trofejí společně s jarním svodem lovecky
upotřebitelných psů. Přehlídka se konala
v prostorách Kulturního domu v Nětčicích
ve dnech 26. - 28. dubna 2013 a byla
pod záštitou OMS Kroměříž. Mezi první
návštěvníky patřily děti z okolních škol,
pro které myslivci připravili zajímavou
přednášku. A na své si přišli nejen
obdivovatelé trofejí, ale i milovníci
dobrého jídla. Členové MS připravili
vynikající
zvěřinové
speciality
a
samozřejmostí byl široký výběr alko i
nealko nápojů. Pomyslnou třešničkou na
dortu bylo vystoupení trubačů

z Janáčkovy ostravské filharmonie,
které dodalo celé akci patřičnou
noblesu. O tom, že se přehlídka
vydařila,
nikdo
ani
v nejmenším
nepochyboval, neboť slova chvály a
obdivu se ozývala ze všech stran. Velké
poděkování proto patří nejen samotným
členům MS Dubina, ale zejména jejich
rodinným příslušníkům a přátelům, za
jejich trpělivost při přípravách a ochotu
podat pomocnou ruku při organizaci tak
náročné akce. Do dalších let nezbývá
než popřát hodně úspěchů, a to nejen
v oblasti myslivosti, ale i osobním a
společenském životě.
Lenka Tomalová

Hodová zábava ve Cvrčovicích
Tak tu máme opět čas prázdnin a snad i
pěkné léto. Začátkem prázdnin – na
Prokopa, je ve Cvrčovicích také hodová
zábava. Naší výhodou je určitě krásný
areál výletiště ,,Na tanečním kole“, který
prošel
v minulých
letech
různými
úpravami. O údržbu zeleně se nám
starají zaměstnanci obecního úřadu, za
což samozřejmě děkujeme. O údržbu a
opravy technického zázemí se zde starají
místní hasiči a několik ochotných
občanů. Tito také letos (jako vždy) byli
pořadateli naší zábavy. Počasí nás zprvu
trochu napínalo, ale nakonec byl krásný
slunečný večer a teplá noc. Což přilákalo
celkem dost návštěvníků. K poslechu a
tanci nám hrála skupina DeTo z Kojetína,
osvědčená parta muzikantů, která už u
nás odehrála několik zábav i rodinných
oslav. Ještě před samotnou zábavou
bylo ukázkové cvičení dálkové dopravy
vody z potoka po naši zvoničku pěti
sbory dobrovolných hasičů. Letos třetí
ročník. Snad se nám povede tuto ukázku
udržet a vylepšit i do dalších let a pořád
se jako hasiči máme co učit a co
vylepšovat, jelikož tato disciplína se
celkem málo v okolí používá. Navíc

nám bylo navrženo prodloužení dopravy
vody – což bude pro diváky určitě
zajímavější a pro místní i okolní hasiče
výzvou. Takže se uvidí, jak se podaří
vše naplánovat na další rok. Okolním
sborům samozřejmě děkujeme za účast
a těšíme se na další spolupráci. Myslím,
že ze strany pořadatelů šlo o pěkně
vydařené akce pořádané 6. července.
Zda se to líbilo občanům, nepřísluší
hodnotit mně. To by zde měli napsat a
zhodnotit samotní návštěvníci. Vždy se
najdou nějaké výtky a občas se
v něčem chybuje. I tak bych chtěl
poděkovat té hrstce aktivních hasičů a
několika příznivcům, kteří pomohli při
brigádách a na samotné organizaci a
pořádání akce. Samozřejmě děkujeme
všem štědrým sponzorům za pěkné
dary do tomboly a všem návštěvníkům
za hojnou účast a přízeň. Zbývá mi jen
přání, aby byly všechny kulturní akce
pořádané ve Cvrčovicích, hojně návštěvované a vydařené. Všem čtenářům
přeji hezké a slunečné léto, krásnou
dovolenou a dětem příjemný zbytek
prázdnin.
Matula Zdenko, předseda Osadního výboru
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Aktivity Spolku dobrovolných hasičů Zdounky
Čtvrt roku je opět za námi a můžeme
vzpomenout proběhlou činnost našeho
SDH.
Naše zásahová jednotka za I. a II.
čtvrtletí, kromě účasti na ukázkových
cvičeních, vyjížděla 24. dubna k požáru
kůlny v obci Prasklice.
To, že jaro bylo bez výjezdů, jen velmi
dobře svědčí o tom, že naši spoluobčané
jarní práce prováděli s rozumem…
18. května pořádalo naše SDH ve
spolupráci s ochránci přírody Divok 35.
ročník pohádkového lesa. Počasí nám
z rána nepřálo, ale i přesto všechno
dorazila spousta malých a velkých
návštěvníků, na které čekala spousta
pohádkových postaviček, bohatý doprovodný program a chutné občerstvení …
Proto bych chtěl touto cestou
poděkovat
všem,
kteří
se
na
pohádkovém lese podíleli, a všem
návštěvníkům
za
ukázněnost
a
v neposlední řadě všem sponzorům naší
akce.
V pátek 31. 5. 2013 uspořádal náš sbor
dětský den pro I. a II. stupeň základní
školy. Z důvodu nepříznivého počasí byl
tento den pořádán ve sportovní hale.
Samotný dětský den byl pojat formou
branného závodu, který měl celkem 8
disciplín. Mimo soutěž bylo možno
vyzkoušet simulovanou záchranu za
pomocí „lanové skluzavky“. Po ukončení
každý účastník dostal cukrovou vatu a
mohl si dopřát i další občerstvení.
Nejlepší družstva dostala drobné ceny
a při odchodu dostal každý drobný dárek.
V poslední
části
tohoto
článku
vzpomeneme naši účast a úspěchy na
poli požárního sportu.
Naši mladí hasiči na jarním kole hry
Plamen vybojovali druhé místo, které jim
zaručilo postup do krajského kola, a
nejlepším umístěním našeho dorostu
bylo nepopulární, ale hezké čtvrté místo.
V sobotu 15. června proběhlo krajské
kolo v Otrokovicích a naši mladí hasiči
skončili na osmém místě a náš dorost
v kategorii jednotlivců získal 5. místo.
Téhož dne se mladší žáci zúčastnili
soutěže v Litenčicích, kde obsadili 2.
místo.
22. 6. jsme se zúčastnili soutěže ve
Zdislavicích, kde naši mladší hasiči
získali opět druhé místo a starší 3. a 4.
místo.
Družstva mužů a žen nás reprezentují po
soutěžích v našem okrese každý víkend,
zmínil bych zatím ty nejlepší úspěchy a
to: I. kolo požárního sportu v Litenčicích muži
první,
ženy
první,
soutěž
v Zahnašovicích- muži 11., ženy 2., noční
soutěž ve Zdislavicích - muži 7., ženy 1.,
soutěž v Morkovicích - muži 4., ženy 3.
Po úspěchu v I. kole se naše družstva
účastnila okresního kola, kde se umístily
ženy na 3. místě a muži vybojovali 1.
místo a zajistili si tak účast v krajském
kole….
za SDH Zdounky M. Sýkora

Procházka Lesem plným pohádek

Nevyhráli, ale marcipánového Soptíka si zasloužili.

Memoriál M. Horáka a J. Pospíšila
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ JAN SARKANDER
Znáte pana učitele Okáníka? Stále
nemůžu uvěřit, kde se v tomto drobném
osmdesátiletém učiteli vzala taková síla,
že dokázal, co jiní by nedokázali. Ze
začátku mu nikdo nevěřil, neměl herce,
neměl podporu, měl jen napsaný scénář
a utkvělou představu, že ještě v tomto
věku dokáže, co si předsevzal. Mnozí ho
považovali za snílka, někteří dokonce za
blázínka. Přes všechny nesnáze a
překážky dokázal z neherců udělat herce
a divadlo s takovým ponurým textem a
obsahem dosáhnout do konce. Na
pionýře, pěšky nebo stopem zdolával
vzdálenost z Milovic do Zdounek několikrát týdně a za každého počasí. Herci
přicházeli a odcházeli. Starostí přibývalo.
Kulisy, kostýmy, přepracovávání textu,
problémy se zkoušením atd. Nakonec
zůstali jen ti věrní a obětaví. Těm všem
patří
uznání
a
obdiv.
Divadelní
představení bylo důstojnou tečkou za
oslavami k výročí Jana Sarkandra.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 2. ČTVRTLETÍ 2013
NAROZENÍ

SŃATKY

ÚMRTÍ

Adam Čuri, Zdounky
David Duda, Nětčice
Michaela Voznicová, Zdounky
Ondřej Pospíšil, Nětčice
Monika Majdová, Zdounky
Tomáš Zrna, Zdounky
Michaela a Nikola Krčmářovi,
Zdounky
David Nesvatba, Zdounky

Dimitar Prodanov – Monika Adamíková,
Zdounky
Pavel Jančík – Iva Doleželová, Zdounky
Stanislav Kucián - Marcela Veselá,
Nětčice
Jan Keclík - Daniela Budíková, Zdounky
Jiří Rokos, Divoky – Markéta Císařová,
Těšánky

Antonín Mudroch, Zdounky
Irena Přikrylová, Zdounky
Antonín Kadlec, Zdounky
Marie Navrátilová, Zdounky
Stanislav Pališek, Zdounky
František Galatík, Zdounky

NENECHTE SI UJÍT - akce konané ve Zdounkách a okolí
ŘÍJEN

SRPEN
 17.8.

 5.-7.10.










O pohár starosty SDH Nětčice,
PHL – Nětčice
20.8.
Tvořivá dílna - hedvábí,
DK Zdounky
24.8.
O pohár starosty SDH Nětčice,
žáčci
24.-25.8.Výstava drobného zvířectva,
ZO ČSCH Zdounky
31. 8. Velké loučení s prázdninami,
Těšánky
31.8.
Loučení s prázdninami, SDH
Zdounky





Výstava ovoce a zeleniny,
Český svaz zahrádkářů, VUTZ
5.10.
Vinobraní, TJ Zdounky,
DK Zdounky
12.-16.10. Velká výstava panenek,
DK Zdounky
20.10.
Když kvetou jiřiny,
koncert pro seniory, DK
27.10.
Dovolená po česku,
divadelní představení, DK

ZÁŘÍ
 8.9.

Vyhlášení vítězů v soutěži o
Nejhezčí rozkvetlé okno,
balkon, terasu, DK Zdounky
 14.9. Den Krásných žen – Těšánky
 14.9. Hodová zábava – Nětčice
 22.9. Sen, divadelní představení,
DK Zdounky

Poznáte, kdo je na fotografii?

Uzávěrka příspěvků do Informačního
Zpravodaje Zdounky je 10. října 2013.
Příspěvky posílejte na adresu:
zpravodajzdounky@zdounky.cz,
nebo je můžete vložit do poštovní schránky
u obecního úřadu.

Poznáváte muže na této fotografii?
Pokud ano, zašlete odpověď na adresu
knihovna@zdounky.cz nebo volejte na
tel. 573 365 197
Správná odpověď z minulého čísla:
V minulém čísle byl na obrázku
pan HUGO STRACHVIC
Výhercem soutěže se stala
paní Jurková. Gratulujeme

Informační zpravodaj
Zdounky
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Závěr sezony v TJ Zdounky
Dne 2. 6. 2013 se na závěr letošní
fotbalové sezony mladší družstvo
přípravky TJ Zdounky zúčastnilo velmi
kvalitně obsazeného turnaje v Kroměříži
s názvem „Česká pojišťovna CUP 2013“.
Soupeřem našich malých fotbalistů byla
tak zvučná fotbalová jména jako např. FC
Fastav Zlín, SK Hanácká Slavia
Kroměříž, FK Hranice, TJ Haná
Prostějov, LP Domino Bratislava a jiné.
Po velmi náročném sedmizápasovém
maratonu chlapci nakonec obsadili 11.
místo, když v zápase o umístění porazili
tým SK Slatina Brno 2:0.
Přípravu na další sezonu 2013/2014
zahájíme 3. 9. 2013 v 17.30 hodin na
hřišti ve Zdounkách. Následující tréninky
budou probíhat vždy v úterý a čtvrtek ve
stejný čas. Tímto zveme všechny
chlapce i děvčata do našeho výborného
kolektivu, kteří mají rádi pohyb a hlavně
fotbal , aby se k nám připojili. Rádi mezi
sebe přivítáme další nové spoluhráče.
Kolektiv přípravky TJ Zdounky

TJ Zdounky MUŽI
Tak už jsme tam…
… už jsme tam, v tom okresním přeboru
Slova známé písně vystihují, jak vlastně
dopadlo naše mužstvo po konci sezony.
Sestoupili jsme do okresního přeboru.
Uhráli jsme na jaře doma pouze dva
body a ztratili fanoušky, kteří nás dříve
chodili v hojném počtu povzbuzovat.
Venku se nám dařilo více, ale i tak to
nestačilo. Jistě se v novém ročníku
zlepšíme a nalákáme fandy zpět na náš
stadion.
Sklidili jsme však i úspěchy v podobě
1.míst v kategorii dorostů (postupují do

krajské soutěže) a starších žáků.
3.místo obsadili žáci mladší. U
přípravky je úspěchem již počet dětí,
který se neustále rozrůstá. Pochválit
musím i trenéry a rodiče dětí, kteří se
neváhají
angažovat
v organizaci
soutěží.
V době, kdy píši tento článek, nebylo
rozlosování soutěží, a proto nemůžu dát
k otištění program dalšího soutěžního
ročníku.
Čevela Zdeněk- předseda TJ

ZO ČSCH Zdounky Vás srdečně zve na

v prostorách chovatelského areálu za kulturním domem ve Zdounkách

SOBOTA
NEDĚLE
Otevřeno:

„Králičího hopu“

od 13.00 hod. ukázka
(skákání králíků přes překážky od mistryně Evropy paní Šípové)

„Kokrhání kohoutů“

od 11.00 hod. II. ročník
(můžete přihlásit i svého kohouta)

sobota 24.8.
neděle 25.8.

výstava se koná pod záštitou starosty obce

13.00 – 19.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.

Tímto vás zveme
na turnaj,
který se koná

v neděli 28.7.2013
v 13.00 hod.
ve Zdounkách
za účasti týmů
Lutopecen, Střílek,
Ratají a domácích.

Akce Domu kultury ve Zdounkách

Donutil nás donutil k smíchu …

Která jsme nejkrásnější?

Pejsku, líbilo

Máváme z říše pohádek

se ti tu?
Jsem fešák, že?

Ubrousku prostři se …

To máme ale šikovné ruce!
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