říjen2013
Ročník 11/číslo 4/zdarma

NOVINKY ze Základní školy ve Zdounkách
Tak nám skončily prázdniny. Děti si zhluboka
povzdechly, techničtí pracovníci školy oddechli.
Skončilo malování, kopání, bourání a generální
úklid. Budova školy v novém „kabátu“ přivítala své
žáky. Ještě si pořádně nezahřáli židličku a už se
autobus těch nejmenších vydal na školu v přírodě
do Itálie. Všechno bylo moc fajn, jen ti italští
komáři, to jsou pěkní upíři! Česká krev jim opravdu
chutnala a repelenty moc nezabíraly.
Žáci II. stupně si zatím užili oslav 1150. výročí
příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Zajímavá
prohlídka
Velehradu,
perfektně
připravený
program s pracovními listy, to byla náplň dějepisné
exkurze pro 6. a 7. třídu.
Sotva začalo foukat ze strnišť, začali jsme se
připravovat na Den stromů a projekt s názvem
Oslava podzimu. Zda se nám práce zdařila, to jste
mohli posoudit sami na společné výstavě
s místními zahrádkáři.
4. 12. 2013 Vás všechny zveme na tradiční Živý
betlém a prodejní výstavu žákovských vánočních
výrobků a dekorací. Tentokrát se nesejdeme na
náměstí, jak to bylo doposud, ale v prostoru před
kulturním domem.
Doufám, že naše nejmenší přijdete povzbudit, a
to co v největším počtu. Komu by připravovaná
„pastva pro oči“ nestačila, může si odskočit do
kulturního domu na výstavu betlémů. Nebojte se,
místní hasiči vás nezklamou a ohřejí vaše tělesné
schránky oblíbeným horkým nápojem.
A pak už vstoupíme do nového roku 2014, který
bude pro naši školu velmi významný. 100 let, to už
stojí za oslavu! Takže až si pak koupíte nový
kalendář, zaškrtněte si v něm 3. červnový týden.
Společně budeme slavit a já věřím, že to bude stát
za to.
A na závěr malinká prosbička. Pokud máte
nějaké staré fotografie, učebnice, sešity či jiné
poklady, prosíme o jejich zapůjčení. Vzorně
všechno vrátíme a už teď děkujeme.
PaedDr. Marie Ptáčková,
ředitelka školy

Informační zpravodaj
Zdounky
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Z jednání rady a zastupitelstva obce Zdounky
Vážení a milí spoluobčané,
nejen astronomický podzim, ale podzim
jako takový na nás všechny udeřil plnou
silou. Ani chvíli klasického teplého babího
léta nám letos nebylo dopřáno, ale s tím se
musí počítat, že ne vždy to bude takové, jaké
si vždy přejeme a v koutku duše doufáme !!!
Máme za sebou další letošní volby, tentokráte
mimořádné, nebo chcete-li předčasné. Opět
jsme měli právo volit naše zástupce,
tentokráte do Parlamentu České republiky.
Konečné výsledky voleb v naši obci
naleznete na jiném místě tohoto čísla
Informačního zpravodaje.
Nicméně další tři kalendářní měsíce od
vydání posledního čísla našeho zpravodaje
jsou již minulostí, a my si dovolujeme Vás
opět oslovit s obecním zpravodajem,
abychom řádně informovali o záležitostech a
věcech ze života v naši obci ve druhém
pololetí roku 2013 !!!
V době od uzávěrky posledního čísla
Informačního zpravodaje ( 10. 07. 2013 ) do
uzávěrky tohoto čísla ( 10. 10. 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
( 26.09.2013 ).
Informačně nejdůležitější záležitosti,
které rada obce projednala, schválila, či
vzala na vědomí, vybírám pro vás zde:
- cenovou nabídku fy. Maldrev s.r.o.,
Divoky 54, na zhotovení fasády, včetně
zateplení, na budově Obecního úřadu ve
Zdounkách
- cenovou nabídku na výměnu 2 ks
střešních
oken
zn.
Velux
ve
dvou obecních
bytech
manž.
Bundilových a pí. Davidové (špatný
technický stav), v bytovém domě v ul.
Farská 432, Zdounky
- Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě mezi
Obcí Zdounky a fy Internethome, s.r.o.,
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle,
140 00 ( dříve Telefónica 02 Czech
Republic, a.s. z Prahy ) na instalaci
nadzemního vedení sítě elektronických
komunikací nad obecním pozemkem p.č.
1325/22, v k.ú. Zdounky (ze sloupu od
silnice ve směru na Bunč na vysílač
Světlá), dle projektu, který tvoří přílohu
č. 2 této smlouvy, s podmínkou zvýšení
ročního nájemného o 6.000,-- Kč bez
DPH s platností od 1.1.2014, celková
výše nájmu bude 18.000,- Kč bez DPH /
rok
- žádost Veterán klubu Kroměříž, o.s., o
věcný dar a propagační materiály, které
budou použity při 6. ročníku srazu
Veteránem nejen Kroměřížskem, který se
konal 3.8.2013
- informace z fy. EKO-KOM, a.s., o
množství odpadu, který naše obec
vytřídila v roce 2012 a předala dál
k využití, díky rozvoji a provozu systému

-

-

-

-

-

-

-

tříděného sběru a recyklace, obec
Zdounky za rok 2012 přispěla ke zlepšení
životního prostředí a snížení „uhlíkové
stopy“, úspora, které jsme dosáhli,
představuje - emise CO2 ekv. 51,345 tun
a úspora energie činí 1.245.896 MJ
zamítavý Návrh z Ministerstva vnitra generálního ředitelství HZS ČR na
poskytnutí účelové dotace vybraným
obcím na rok 2014 v rámci reprodukce
požární techniky pro jednotky PO (nové
hasičské auto, a to z důvodu
nedosažení potřebného počtu kriterijních
bodů pro rok 2014)
žádost o povolení uspořádat jezdecké
závody dle seznamu obdržených závodů
a akcí od Jezdecké stáje Galatík Těšánky
v areálu v Těšánkách pro zbytek roku
2013
žádost o uspořádání humanitární sbírky
v naší obci použitého ošacení Diakonií
Broumov v 38. týdnu kalendářního roku
2013 ( 16.9. - 20.9.2013 )
cenovou nabídku fy. EPOSALARM Jaromír Žurman na kamerový systém pro
Obec Zdounky ( jedná se technologicky o
tři kamery ve středu obce Zdounky a
záznamník snímaných dat )
cenovou nabídku fy. Bezpečnostní
systémy s.r.o. z Kroměříže na EZS
Hasičské zbrojnice a Kulturního domu
v Nětčicích
cenovou nabídku zemního plynu od
společnosti RWE Transgas a.s. pro
období od 1.1.2014 do 31.12.2014 ( výše
jednosložkové ceny 795,- Kč/MWh,
původní cena pro rok 2013 činila částku
ve výši 850,- Kč/MWh, bez DPH )
vypracované Průkazy energetické
náročnosti budov (OÚ, bytový dům č.p.
101, bytový dům č.p. 432, Základní
škola, všechny objekty jsou ve
Zdounkách)

3. veřejná schůze Zastupitelstva obce
Zdounky v r.2013, která se uskutečnila ve
čtvrtek 26.9.2013 projednala, či schválila
řadu bodů, ze kterých vybírám pro vás
tyto následující:
-

-

zprávu o činnosti Rady obce Zdounky
od posledního veřejného zasedání
žádost Zlínského kraje o projednání
navýšení příspěvku obcí na dopravní
obslužnost s platností od 1.1.2014 na 85,Kč na jednoho obyvatele naší obce
Rozpočtové opatření č. 5/2013
ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
31.08.2013
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 třetího
čtvrtletí tohoto roku mi prosím dovolte, vám
všem poděkovat za to, že jste s větším či
menším zájmem dočetli tento článek až do
konce, tedy až po mé poděkování. Je totiž
vidět, že Vám není lhostejná práce vedení
obce, a to nás těší !!!
Ing. Martin Drkula,
starosta obce

Zimní provoz Sběrného dvora
Tak jako každoročně, dojde i letos
s příchodem krátkých podzimních dnů ke
změně provozní doby Sběrného dvora ve
Zdounkách. Letní provoz bude ukončen
31.10.2013. Od 1.11.2013 do 31.3.2014
bude brána Sběrného dvora otevřena pro své
zákazníky vždy ve středu od 15.00 – 18.00
hod a v sobotu bude standardní provozní
doba od 7.00 – 12.00 hod. Tedy jedinou
změnou oproti stávajícímu letnímu provozu
bude posunutí provozní doby ve středu ,
otevírací dny Sběrného dvora zůstanou
zachovány.
Zároveň s ukončením letního provozu
Sběrného dvora ve Zdounkách bude
ukončen v místních částech i pravidelný
týdenní rozvoz kontejnerů na separovaný
odpad. Poslední svoz tohoto roku bude
proveden 25.10. – 29.10. v Těšánkách.
V roce 2014 bude tato služba opět zahájena
v měsíci dubnu. Termín zahájení letního
provozu Sběrného dvora, jakož i
termínovník
rozvozů
kontejnerů
na
separovaný odpad do místních částí bude
včas zveřejněn v jarním Zpravodaji obce, na
webových stránkách obce www.zdounky.cz,
v záložce Sběrný dvůr. Pro ty, kdo nemají
přístup k internetu, bude termínovník
k dostání na podatelně obecního úřadu a
v kanceláři Sběrného dvora od ledna 2014.
Na závěr ještě připomínám, že v místních
částech jsou ve sběrných hnízdech, společně
s nádobami na sklo, papír a plast umístěny
červené kontejnery na drobný elektrodpad
až do velikosti mikrovlnky a v obci
Zdounky v ulici Farská je u sběrného hnízda
umístěn velký bílý kontejner na obnošené
šatstvo, starou obuv, textil a hračky.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce

Vzpomínky jednoho „Švéda“
který byl tím pádem československým.
legionářem, jel v obrněném vlaku přes
Sibiřskou magistrálu až do Vladivostoku.
Tam na čs. legionáře čekaly anglické a
americké lodě, které je měly dopravit do
Československé republiky. Otec se do
vlasti vrátil až v r. 1921 a jako legionář
se stal financem na Podkarpatské Rusi.
Ale
v
roce
1939
si
dělali
Maďaři nároky na Podkarpatskou Rus a
tak dostali příslušníci tehdejší čs.
finanční stráže a jejich rodiny od Maďarů
ultimátum, aby nejpozději do 48 hodin
Podkarpatskou Rus opustili, jinak, že je
všechny postřílí. A tak tam otec musel
nechat veškerý majetek, včetně svého
psa vlčáka, vzít kufr s oblečením a svou
první manželku, která v té době měla
zápal plic a odjet do Zdounek, kde jeho
manželka zdědila v Zákostelí po rodičích
dům. Když otcova první manželka

PODĚKOVÁNÍ
panu Vlastimilu Pluhařovi
z Nětčic, za 60.odběr
Rada obce a Zastupitelstvo obce
Zdounky děkuje našemu
spoluobčanu z Nětčic, který jako
čestný dárce daroval na oddělení
Transfúzní služby a hematologie
Nemocnice v Kroměříži
dne 3.9.2013 svou krev.

Anna v. r. 1940 zemřela, tak se otec
znovu oženil s mojí matkou Štěpánkou.
Já jsem se narodil za tzv. Heidrichiády.
Během protektorátu Čechy a Morava byl
otec jako bývalý čs. důstojník v penzi a
po skončení pracoval jako úředník v
Kroměříži na finančním odboru. V letech
1957-1960
byl
ve
Zdounkách
tajemníkem MNV. (viz kniha Zdounky
historie a současnost - kde je jeho
křestní jméno chybně uvedeno jako Jan
Chalupa důchodce).
Je docela zajímavé, že na to, co můj
otec prožil, si nikdy nestěžoval, i když při
měnové reformě v r. 1953 přišel o
veškeré úspory včetně tzv. vázaných
vkladů, což měla být finanční náhrada za
otcův zabavený majetek na PodkarpatskéRusi.
Pavel Chalupa

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konané dne 25. a 26. října 2013
Název strany

Počet hlasů Pořadí

ČSSD
Strana svobod. občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
Hlavu vzhůru-volební blok 6 hlasů
ODS
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
KDU-ČSL
Suver.-Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů Zemanovci
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
Dělnic. str. sociální spravedl.
ANO 2011
KSČM
LEV 21 – Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch. strana)

188 hlasů
15 hlasů
18 hlasů
78 hlasů
38 hlasů
3 hlasy
1 hlas
81 hlasů
1 hlas
35 hlasů
83 hlasů
10 hlasů
184 hlasů
238 hlasů
1 hlas
8 hlasů
4 hlasy

2

Volební účast
v jednotlivých okrscích

6

č.1 Zdounky
č.2 Cvrčovice
č.3 Divoky
č.4 Nětčice
č.5 Těšánky

5

Celkem za obec

4

Obec Zdounky zapsaných
1 752 voličů, volilo 992
voličů.
Volební účast 57,08%

3
1

Dům kultury Zdounky

HANA ZAGOROVÁ

Nejsem žádná zdounecká osobnost,
jako byl pan farář Vojtěch Král (který mě
ve zdouneckém kostele křtil), ani můj
učitel pan Bedřich Zbořil, ani " špion"
Valoušek a ani můj spolužák, spisovatel
a novinář Petr Koudelka. Byl jsem
požádán paní Paličkovou, abych se
s vámi podělil o své vzpomínky.
V úvodu bych se chtěl zmínit o mém otci
Leopoldovi Chalupovi, který se narodil
1895 jako syn hajného na hájence
v Divokách. U svého bratra Josefa, který
měl zahradnictví v Ústí nad Labem, se
vyučil zahradníkem a pak šel hledat
práci ve Vídni. Tam před vypuknutím I.
světové války pracoval jako zahradník
na americké ambasádě. Pak musel
narukovat a po výcviku byl poslán na
ruskou frontu, kde byl zajat a strávil 5 let
jako válečný zajatec. Po vypuknutí
VŘSR se vytvořily čs. legie a můj otec,

v 18.00 hod.
cena vstupenky: 250 Kč
předprodej od 15.11.2013

na OÚ ve Zdounkách

56,18%
48,51%
45,45%
69,44%
65,16%

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 11/číslo 4

Aktivity Spolku dobrovolných hasičů NĚTČICE
V neděli 25.8.2013 uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů v Nětčicích soutěž
v požárním útoku pro mladé hasiče. I
přes chladné a deštivé počasí se
pořadatelé radovali z hojné účasti sborů
jak
z blízkého
okolí,
tak
i
ze
vzdálenějších obcí.
A právě nepřízeň počasí prověřila
připravenost mladých závodníků. O
nejvyšší příčky se bojovalo do poslední
chvíle, neboť favorité na mokré trati
chybovali a dali tím příležitost ostatním
týmům zabojovat o medailové pozice, a
to jak v kategorii starších, tak i v kategorii
mladších žáků. V kategorii starších žáků
se nejvíce dařilo hasičům z Ludslavic,
stříbro vybojovala Nová Dědina a bronz
Cetechovice. Domácí družstvo skončilo
na 7. příčce.
V kategorii mladších žáků vyhráli hasiči
z Vrbky, na druhé příčce se umístili hasiči

ze Zdislavic a třetí místo patřilo hasičům
z Nětčic. Vítězné týmy si domů odvezly
sladkosti, medaile a poháry, a všichni
ostatní obdrželi za svou snahu balíčky
sladkostí.
Samotný
závěr
patřil
domácím
závodníkům.
V nových
závodních
dresech poděkovali svojí vedoucí Alici
Pospíšilové za obětavost a trpělivost,
jakou jim ve svém volném čase věnovala.
Krásná kytička spolu s dárečkem a
upřímné
přání
brzkého
návratu
z mateřské
dovolené
od
našich
nejmenších hasičů vehnalo slzičku dojetí
do oka nejednomu divákovi. Ono,
zaujmout dnešní zhýčkanou mládež, není
vůbec jednoduché a každý, kdo se o to
byť jen pokusí, si zaslouží náš obdiv a
podporu. Přála bych všem sborům, aby
měly tak obětavou vedoucí, jakou máme
my v Nětčicích.

PROSBA:
Potřebuji do své práce o zdouneckém zámku nějakou fotografii z doby,
kdy tam bylo učiliště nebo domov důchodců.
Děkuji Paličková

SDH Nětčice pořádá 3. ročník

Sobota 15. 2. 2014
Kulturní dům Nětčice
Vzorky v 0,5l lahvích můžete odevzdat
v přísálí KD v Nětčicích
v PÁTEK
14. 2. 2014 od 17°°do 19°° hod.
Srdečně zvou pořadatelé

Bronzové ženy „B“
V sobotu 7.9.2013 proběhla v Pravčicích
poslední soutěž PHL a zároveň celkové
vyhlášení výsledků ligy pro rok 2013.
V letošní silné konkurenci jsme si ani
netroufaly pomýšlet na příčky nejvyšší, a
o to více si vážíme 3. místa, které jsme
vybojovaly. K naší velké radosti se
můžeme celý rok pyšnit titulem „bronzové
ženy z SDH Nětčice“. Děkujeme všem
našim fanouškům za podporu a
závodnicím z „konkurenčních“ týmů za
kamarádskou výpomoc. Bez Vás bychom
tohoto cenného umístění nedosáhly.
Ještě jednou díky všem…holky z Béčka
Lenka Tomalová

Poznáte, kdo je na fotografii?

SDH Nětčice pořádá

sobota
25.1.2014
Kulturní dům Nětčice
Bohaté občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé

BUDE VYHLÁŠENA SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ RECEPT
přihlásit se může každý…

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 Petr Koudelka
Výhercem soutěže se stala
paní L. Moštková. Gratulujeme

Činnost Spolku dobrovolných hasičů Zdounky
letní tábor CAKOV
Za posledního čtvrt roku jsme se
zúčastnili několika pohárových soutěží,
uspořádali
jsme
dětský
den
a
v neposlední řadě jsme již třetím rokem
zorganizovali letní tábor.
V měsíci červenci jsme se zúčastnili
Memoriálu J. Pospíšila a M. Horáka ve
Zdounkách a v srpnu soutěže O pohár
starosty SDH Nětčice. Dne 31. 8. 2013
jsme uspořádali jako každý rok dětský
den, který pořádáme jako rozloučení
dětí s prázdninami. Letos se ho
zúčastnilo na osmdesát dětí, čehož si
velmi vážíme. Na programu byla tradiční
olympiáda o ceny, společné hry, kolo
štěstí (které bylo opravdu velice
populární), malování na obličej a celé
odpoledne bylo završeno opékáním
špekáčků.
Tímto
bychom
chtěli
poděkovat
všem
sponzorům
a
Obecnímu úřadu ve Zdounkách za jejich
podporu. Dále jsme se v měsíci září
zúčastnili
Závodu
požární
všestrannosti v Morkovicích, kde nás
reprezentovalo 6 hlídek. A teď již trochu
podrobněji o našem letním táboře.
Ve dnech 20. 7. – 27. 7. 2013 jsme již po
třetí uspořádali letní tábor pro mladé
hasiče ze Zdounek. Letos jsme se vydali
strávit osm dní do malé vesničky Cakov,
která se nachází 5km od Náměšti na
Hané. Motivem pro celotáborovou hru
se pro nás v letošním roce stala soutěž
Klíče od pevnosti Boyard. Stará budova
základní školy se pro nás stala pevností
a malí hasiči bojovali o Klíče od pevnosti
Cakov. Děti si také k tomuto tématu
vymyslely názvy oddílů a to Šelmy,
Strážci pevnosti a Žraloci. Každý oddíl
si namaloval svou vlajku a v barvě svého
oddílu si každý člen nabatikoval tričko.
A tak jak to známe z televizní soutěže,
tak i tady celý týden děti bojovaly o klíče
a získávaly indície. Každý oddíl musel
denně získat minimálně tři klíče
v různých soutěžích, aby večer v tajném
sklepení pevnosti Cakov, mohl otec Fura
oddílu předat indícii a také zadat další
úkol, za jehož splnění získaly děti další
indícii. Na základě těchto indícií musely
děti přijít na výsledné slovo, které jim
otevřelo pomyslnou bránu k vítězství.
Počet nasbíraných klíčů určoval časový
limit pro nasbírání šišek. Oddíl, který
nasbíral největší množství šišek /měřeno
na
kbelíky/
se
stal
vítězem
celotáborovky. Všechny oddíly na
základě indícií hádaly pohádkovou
postavu a to čaroděje Mrakomora,
Rumburaka a Černého Krále. Denní
program spočíval v tom, že děti
získávaly klíče v soutěžích, jako Kdo
hledá, najde (určený seznam věcí, které
musí děti najít) nebo Kimmova hra (moc
obrázků,
které
si
musely
děti
zapamatovat cestou na přehradu
Vilémov). .

zapamatovat cestou na přehradu
Vilémov). Pomocí třicetimetrového lana
si upletly lanový žebřík, který musely
v další disciplíně zdolávat. Svépomocí si
našly golfové hole (jakákoliv tomu
podobná větev), se kterými posléze
sváděly golfový turnaj a ve finále hole
skončily na táborovém ohništi. Luštily
šifry, kvízy nebo hrály hru o štěstí
(běhaly po různých stanovištích, kde si
mohly vybrat a splnit úkol ze tří různých
oborů).
Večerní program spočíval v tom, že se
oddíly jednotlivě vydávaly do tajemného
sklepení otce Fury (sklep v budově
původně určený na ovoce a zeleninu),
kam je dovedl náš malý Paklíček (v
podání úžasného Matýska Mozgy), kde
jim byl předán získaný klíč za denní
aktivity a dále otec Fura každý oddíl
poslal plnit úkol do tajné místnosti
(chatka č. 9). Zde děti musely najít
zadání hádanky a otci sdělit správné
řešení. Čas byl měřený barevnými
přesýpacími hodinami. Úkol plnil vždy
jeden člen z oddílu a ten musel najít
hádanku ukrytou ve vajíčku, které bylo
např. vhozeno mezi hady, krysy,
netopýry a jinou havět (samozřejmě
plyšovou). Nebo bylo vajíčko ukryto
v několika
nádobách,
které
byly
naplněny různými barevnými pokrmy
(rozvařená modrá rýže, oranžová
koprovka, hnědá rozvařená čočka,
červená uvařená pohanka atd. Vajíčko
se také úkrývalo v jednom z papírových
kornoutků, které si ve volné chvíli děti
samy vytvořily anebo také v krabici plné
hoblin, ke které se musely dostat přes
lanovou mříž. Anebo se také vajíčko
ukrývalo
mezi mnoha
nafouklými
balónky, ale těch ran bylo méně,

než jsme očekávali.
Nakonec musí vyhrát jen jeden a pro
letošní rok se vítězem stalo družstvo
červených tj. Strážci pevnosti. Za
odměnu každý dostal na památku
diplom, dárek, fotky a kšiltovku
s výšivkou.
Také jsme podnikli celodenní výlet do
obce Střížov, kde má jeden moc hodný
pán u rodinného domku zahradní
železnici. Užasli jsme nad lidskou
vynalézavostí a pracovitostí. Více než
hodinu jsme strávili pozorováním vláčků
a mašinek. Člověk jen žasne, co dokáže
vytvořit lidská píle a trpělivost.
Závěr tábora jsme završili táborákem a
diskotékou. Zpáteční cestu domů jsme si
zpestřili návštěvou muzea kočárů a
hasičského muzea v Čechách pod
Kosířem. Muzeum kočárů nás překvapilo
svou širokou nabídkou zrepasovaných
funkčních kočárů, které běžně pan
majitel půjčuje do filmů. Svůj výklad p.
Obr (majitel muzea) pojal tak věrohodně,
až nás překvapil a odměnou byl
obrovský zájem našich dětí. Kdo
muzeum nenavštívil, neuvěří.
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, kteří
se podíleli na organizaci tábora a také
Obecnímu úřadu ve Zdounkách za
finanční podporu.
Hana Kutrová
Za SDH Zdounky, hl. táborová vedoucí
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Dětský den na Gruntě Galatík v Těšánkách
V sobotu 7. 9. 2013 jsem s vnučkou
navštívila
dětský
den
na
Gruntě
v Těšánkách. Za krásného slunného dne nás
areálem provedl sám ing. Petr Galatík.
Zhlédli jsme také pohádku, kterou předvedli
Biskupští manové. Byla moc hezká a dětem
se líbila. Svým vystoupením nás pobavil i
klaun. Děti upoutala i Policie ČR. Dále tam
bylo mnoho atrakcí, jako jízda na koni,
malování na obličej, jízda na šlapadlech po
rybníku a mnoho dalších. Jen mě mrzelo, že
se akce zúčastnilo tak málo dětí. Moje
vnučka byla nadšená. Myslím si, že je to tím,
že vstupné bylo moc vysoké / dospělí 150
Kč, rodina 220 Kč/. Pro některé rodiny je to
opravdu nedosažitelné, obzvláště v září, kdy
děti nastupují do školy a náklady se rodičům
mnohonásobně zvýší. Přimlouvala bych se
za to, aby dětské akce byly finančně pro
rodiny s dětmi přijatelnější. Je škoda, když
se tak pěkné akce zúčastní tak málo dětí.
Marie Nováková, Divoky

Host do domu… hůl do ruky?
S nárůstem hustoty aut na našich
silnicích všeobecně, se stává obtěžující i
zvýšený počet vozidel na průtahu naší obcí.
Na tuto situaci by měly zareagovat
kompetentní úřady tak, aby se co nejméně
dotýkala poklidného života zde žijících
občanů. Měly by podniknout kroky, kterými
donutí řidiče projíždět obcí zákonem
stanovenou rychlostí 50km/hod.
Průtah obcí je chápán jako nutné zlo,
které musíme respektovat ve prospěch
dopravy. Naopak řidiči by se neměli rychlou
jízdou chovat arogantně, ale naopak jako
hosté naší obce. Tuto skutečnost by měly
respektovat i povolovací orgány. Pokud
někteří řidiči nejsou schopni ctít předpisy
v úseku, na kterém je silnice svou šířkou
láká šlápnout na plyn, existují nenákladné
prvky pro zpomalení průjezdu obcí a zvýšení
pozornosti řidiče. Např. v okolí školky a
školy, na vozovce nakreslenými nápisy
DĚTI, doplnit vozovku v místech potřeby
chráněnými přechody, možná i příčnými
retardéry, uprostřed komunikace alespoň
nakreslenými žebrovitými ostrůvky zužující
v některých potřebných místech jednotlivé
silniční pruhy. Vybudování travnatých
ostrůvků je asi nákladné a pro průjezd
velkých nákladů nevhodné, ale podle slov
místostarostky obce se uvažuje dokonce i o
zúžení vozovky. Že by se při rekonstrukci
našlo řešení k umístění travnatých ploch?
Prospělo by obci nejen vyšší bezpečností pro
chodce, ale hlavně i k jejímu estetickému
vzhledu!!! Ostatní uvedená opatření jsou
jednoznačně nenákladná a v žádném případě
nejsou nikomu a ničemu nebezpečná. Také
zákaz předjíždění v úseku ulice Kroměřížská
I., by přispěl k omezení rychlosti na
zákonem stanových 50km/hod. Nelze řidiče
jedoucího povolenou rychlostí v uzavřené
obci předjet, aniž by nebyly při přejíždění
překročeny předpisy silničního provozu.
V interpelaci na zasedání

zastupitelstva jsem na tento problém
poukazovala a žádala nápravu. Je to už skoro
10 let. Nic se tenkrát na základě tohoto
podnětu nestalo. Nikdo se tímto problémem
za dlouhou dobu nezabýval. Nikdo ovšem
ani nepodal vysvětlení proč, pokud bylo ze
strany obce jednáno, žádosti kompetentní
úřady nevyhověly. Jakou hrozbu viděly
umístěním
zpomalujících
prvků
pro
bezpečný provoz, navíc jaké problémy by
tímto nastaly.
Policie informaci o překračování rychlosti
využila pro měření, k vybírání pokut a
zviditelnění své činnosti.
Zapomíná ovšem na solidaritu řidičů, která
zafunguje, objeví-li se silniční kontrola. To
nebylo a nebude řešení. Dokonce mi bylo
poskytnuto vysvětlení místostarostky obce,
že se jedná o důležitou komunikaci a nikdo
z patřičných úřadů nepovolí jakoukoli
úpravu silnice, umístěním zpomalovacích
prvků.
Není to samozřejmě problém jen naší obce,
přesto některé obce, jimiž prochází pro
dopravu stejně důležitá komunikace, si řešení
a začlenění zpomalovacích prvků s těmito
úřady vyjednaly.
Uvádím město Hulín, město Tlumačov a
zdaleka tam není tak široká silnice jako ve
Zdounkách. V okolí Zlína se v mnoha
případech obce chrání rychlému průjezdu
vozidel příčně uloženými retardéry. Je
opravdu v současné době nemožné něco
vyjednat, nebo se předem celé řešení vzdává?
Uvádím příklad: Viditelnost k tomu, aby se
chodec rozhodl přejít silnici, dále při otáčení
se vozidel nebo vyjetí z garáže u rozšířeného
nájezdu na ulici Kroměřížská I. je 140 m
směrem k náměstí, což by mělo stačit chodci
přejít vozovku nechráněnou přechodem,
ovšem za předpokladu, že řidič motorového
vozidla nepřekročí rychlost 50 km/hod.
V tomto případě vozidlo ujede vzdálenost za
10 sekund. Pokud ovšem pojede rychlostí

90km/hod. a vyšší, dojede chodce uprostřed
silnice i za méně než 5 sekund. Stejná situace
je i u dalšího nájezdu s nechráněným
přechodem na konci Zdounek, kde sice žádná
vozidla na odstavném pruhu nestávají a tím
nebrání plynulému otočení se, ale naopak
viditelnost k nepřehledné zatáčce není větší.
Takže rodiče vezoucí děti do školy si
nevyberou. Ani jedno místo pro otáčení se na
silnici není bezpečnější při takovém
rychlostně neomezeném provozu.
Prozatím nedošlo k žádnému úrazu ani
újmě na zdraví, ale jen do té doby, kdy se
staršímu člověku nebo dítěti nepodaří
komunikaci přejít ve zmíněných 5ti
sekundách. Zásluhou je pouze náhoda, že
chodec při přecházení vozovky nenatrefí na
právě takového bezohledného řidiče, který na
horizontu šlápne na plyn a stihne těch
zmíněných 140 m ujet třeba i za 4 sekundy.
Chrání nás i někdo jiný, než pouhopouhá
náhoda? Má někdo zájem zpříjemnit v tomto
případě svým obyvatelům život v obci? Když
si problém začnete uvědomovat, budete
průtah obcí chápat stejně. Neštěstí vzniká
právě shodou několika okolností - zhoršený
výhled
přes
zaparkovaná
vozidla
v odstavném pruhu,
nepozorný řidič
zaregistruje člověka až na pár metru, když je
už uprostřed vozovky a navíc k tomu
bezohledný řidič – pán silnic a silného
motoru. Toto vše je možné, aby se protklo
v jednom zoufalém nezvratném okamžiku.
Netýká se jen úseku Kroměřížské I. a navíc
v místě, kde je umístěna budova školy. Takto
by mohli mluvit i ve Střílecké ulici, na
náměstí, všichni po celém průtahu obcí.
Věřím, že jsme si v komunálních volbách
navolili naše zástupce, kteří si toto
uvědomují, hledají způsoby, jak problém
řešit a ne důvody, proč se řešit nedají.
M.Bolčáková
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOLOUBEK – ochotníci Zdounky
Milí návštěvníci divadelního představení JAN
SARKANDER,
kteří jste nám tak nadšeně tleskali a zároveň volali,
abychom nezapomněli zahrát i něco veselejšího,
oznamujeme, že vycházíme tomuto Vašemu přání vstříc
uvedením hry

HOLOUBEK v květnu příštího roku.
I tato hra je však co do počtu herců velmi náročná,
protože téměř každý herec musí zvládnout kromě své
hlavní úlohy ještě několik rolí vedlejších, což je zpravidla
na úkor kvality jeho vystoupení a často i technicky
nemožné.
A proto Vás prosíme.
abyste nám nabídli své služby jako herci.
Nelitujte při tom ztráty části osobního volna, je to i pro
Vaše přátele a známé. A kromě toho zažijete spoustu
legrace při zkouškách. Však největší odměnou Vám bude
potlesk diváků.
Hru Holoubek začneme nacvičovat v říjnu.
Přijďte mezi nás, očekáváme Vás a těšíme se na Vás.

Holoubek

Josef Okáník, režisér
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NAROZENÍ

SŃATKY

ÚMRTÍ

Veronika Tomalová, Nětčice

František Vrbecký, Těšánky - Gabriela Sommerová
Zdeněk Toman - Leona Aufartová, Zdounky
Pavel Mainuš, Divoky - Veronika Pektorová, Divoky
Luděk Švec - Klára Baierová, Zdounky
Stanislav Haloda - Klára Valášková, Zdounky
František Černoch – Klára Císařová, Těšánky

Žofie Přikrylová, Těšánky
Marie Zapletalová, Zdounky
Emília Mäsiarová, Cvrčovice

Viktória Folková, Zdounky
Lukáš a Tomáš Nebřenští,
Zdounky

NENECHTE SI UJÍT - akce konané ve Zdounkách a okolí
PROSINEC

LISTOPAD
 16.11.

ZDOUNEČANKA
A ŽADOVJÁCI,
koncert, 18.00 hod., DK Zdounky
 22.11. výstřely v DALLASU 63,
knihovna Zdounky
 24.11. MÓDA ELEGANTNÍCH DAM,
módní přehlídka, DK Zdounky
 25. 11. VÝSTAVA BETLÉMŮ,
DK Zdounky, betlémy z různých
materiálů budou k vidění do
5.12.2013 v přísálí DK Zdounky
Změna programu vyhrazena

 4.12.
 13.12.
 14.12.
 16.12.
 18.12.
 27.12.

tradiční ŽIVÝ BETLÉM - ZŠ,
před DK Zdounky
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ,
17.00 hod, DK Zdounky
REVIVAL – kino komedie ČR
Předvánoční posezení
pro seniory, DK Zdounky
HANA ZAGOROVÁ, koncert,
DK Zdounky
VRAŽDA SEXEM
divadelní komedie
ochotníci Koryčany

DK Zdounky

Změna programu vyhrazena

Uzávěrka příspěvků do Informačního Zpravodaje Zdounky je 10. ledna 2014. Příspěvky posílejte na adresu: zpravodajzdounky@zdounky.cz,
nebo je můžete vložit do poštovní schránky u obecního úřadu.

Soutěž o Nejhezčí rozkvetlé okno, balkon, terasu

1. místo v kategorii – hlasování na www. stránkách

Letos vyhlásil Dům kultury Zdounky první
ročník soutěže O nejhezčí rozkvetlé okno,
balkon, terasu. Celkem se zúčastnilo 19.
soutěžících. Své příspěvky posílali celé
prázdniny a v září proběhlo vyhodnocení.
Po celou dobu jste mohli hlasovat a sledovat
průběh soutěže na webových stránkách
obce Zdounky, kde byly umístěny všechny
soutěžní
fotografie.
Fotografie
byly
zveřejněny pod čísly nikoli pod jmény, takže
účast byla anonymní. O výhercích soutěže
pak ještě rozhodla tříčlenná porota.
Rozhodování ale nebylo vůbec jednoduché.
Na
prvním
místě
v hlasování
na
internetových stránkách vyhrála fotografie č.
6, s celkovým počtem 482 hlasů. Na prvním
místě v kategorii o nejhezčí vyzdobený
balkon vyhrála fotografie č. 2 a na prvním
místě v kategorii o nejhezčí okno pak
fotografie č. 10. Soutěžící mohli vyhrát roční
on-line předplatné Týdeníku Kroměřížska,
3
dárkové balení hnojiv a květináčů, 1m
mulčovací kůry, krásnou knihu a další…
Ceny do soutěže věnoval Týdeník
Kroměřížska, zahradnictví Hrušák, Správa a
údržba silnic, knihkupectví. Všem firmám
děkujeme.
Věřím, že příští druhý ročník bude bohatší
co do počtu soutěžících i do počtu krásných
cen, které nám už dnes přislíbily i jiné firmy.
Dům kultury Zdounky

VÝSTAVA BETLÉMŮ
25.11. – 5.12.2013
1. místo v kategorii – Nejhezčí rozkvetlý balkon

Dům kultury Zdounky

V letošním roce jsme se rozhodli
uspořádat 1. ročník „Výstavy betlémů“
K vidění budou betlémy:
z kukuřičného šustí, betlém
v makovičce, háčkovaný, keramický i
perníkový betlém. Nebude chybět ani
mechanický a historický sádrový
betlém ze soukromé sbírky a jiné.
Prosíme všechny, kteří by se chtěli na
této výstavě podílet s námi o zapůjčení
betlémů.
1. místo v kategorii – Nejhezčí rozkvetlé okno

Můžou být jakékoli třeba papírové
nebo jiné…

Informační zpravodaj Zdounky, číslo 4/2013, ročník 11. Vydává obec Zdounky nákladem 725 ks.
Adresa: Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO: 287938. Odpovědný vedoucí: Ing. Uskuteční
Martin Drkula,
starosta
obce.tradic
se i ukázka
lidových
Zdarma do všech domácností. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14226.
a tvořivá vánoční dílna

