leden 2014
Ročník 12/číslo 1/zdarma

Nový rok zas další je tu
čas přání a snů splněných
a taky nových předsevzetí,
bilance věcí minulých.
Sním tiché chvíle nostalgie,
když venku padá bílý sníh.
Starý rok pryč, nový nastal,
mnohý se zeptá, jaký byl.
Někomu přines smutné chvíle,
pro jiného zas šťastný byl.
Týden co týden v kalendáři
obracíme zas nový list
a často lidem z jejich tváře
dá se smutek i radost číst.
Chci tady popřát slušným lidem
a věřit, že je dobro v nich.
Přát hodně zdraví v novém roce,
též umět druhé pochopit.
A stále doufat a věřit tomu,
že se nám bude lépe žít.
Jana Burgetová
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte prosím na prahu nového
roku, roku 2014, Vám napsat několik
vět. Máme za sebou rok, který nám
všem přinesl zase hodně událostí, či
věcí, které byly pro nás jak dobré, tak
bohužel i špatné ….., nicméně vždy
vše záleží na úhlu pohledu, kterým se
na danou událost díváme, nebo jak
danou událost právě hodnotíme !!!
Vlastní hodnocení společenského,
profesního a soukromého života
nechám opět na každém z vás, neboť
jen tak se můžeme poučit a říci si, co
mohu příště udělat lépe, nebo čeho se
již vyvarovat, aby se to špatné pro
každého z nás již v novém roce
neopakovalo !!!

Při krátkém bilancování právě
ukončeného kalendářního roku, a teď
především z pohledu hospodaření naší
obce,
rád
mohu
zodpovědně
konstatovat, že jsme hospodařili
vyrovnaně, tedy výdaje obecního
rozpočtu byly čerpány opět jen do výše
získaných příjmů !!!
A co se podařilo v našich obcích
zrealizovat
v průběhu
minulého
roku???
Investičně
největší
to
byly
především dvě akce s názvem
„Rekonstrukce obvodového pláště
Základní
umělecké
školy
a
Zdravotního střediska ve Zdounkách“,
které byly podpořeny prostředky ze
Státního fondu životního prostředí.
Další neméně důležitou akcí byla opět
ze Státního fondu životního prostředí
podpořená realizace bezdrátového
rozhlasu do všech našich obcí, včetně
digitální povodňové mapy.
Pokračovalo se i s opravami obecních
objektů, a to v místní části Divoky,
konkrétně na bývalé Obecní škole
s výměnou otopné soustavy, nebo
v areálu Základní školy ve Zdounkách
s přípravou školy na letošní 100.
výročí v podobě nové fasády ve dvoře
druhého stupně, včetně nových vrat;
dále se během roku pracovalo na
kompletní opravě Hasičské zbrojnice v
Nětčicích a podařila se další oprava
chodníků ve Zdounkách a v místní
části Těšánky.
Zajimavá byla také zkušenost získaná
při první etapě rekonstrukce budovy
Obecního úřadu ve Zdounkách.
U všech těchto, z pohledu obecního
rozpočtu
největších
investičních
akcích, se sluší poděkovat všem
participujícím dodavatelům, a to
fy ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže;
fy Zednictví p. Stanislava Kuciána
a p.Bohumila Pospíšila z Nětčic;
fy Maldrev s.r.o. z Divok a fy.Rovina
a.s. z Hulína.
Zde jsem si dovolil vypíchnout pouze
„největší“ akce zrealizované

z pohledu financí, ale poctivě se
pracovalo papírově i na akcích, které
bychom chtěli provést, nebo se
spolupodílet v letošním roce. Jako
první se jedná o realizaci silničního
průtahu obcí Zdounky, dále zateplení
víceúčelového tělovýchovného zařízení a také dokončení celkové
rekonstrukce budovy Obecního úřadu
ve Zdounkách.
Toto byly vypíchnuty jen hlavní priority
a cíle roku 2014, které byly prostřednictvím rozpočtu obce schváleny
zastupitelstvem naší obce na veřejném
zasedání dne 12. prosince minulého
roku …
Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem, stejně jako v loňském
roce pro svou pravdivost tohoto
tvrzení, především klid mysli, abyste
přijímali vše, co nemůžete změnit ….,
odvahu, abyste změnili vše, co změnit
můžete, a moudrost, s níž rozeznáte
jedno od druhého.
K tomu nám všem přeji jménem
vedení Obecního úřadu ve Zdounkách
i jménem svým do nového roku, roku
2014, především pevné zdraví,
rodinné zázemí a životní moudrost !!!
Děkuji Vám za pozornost
Ing. Martin Drkula
starosta obce

Základní škola Zdounky bude letos slavit 100 let
POZVÁNKA
25. týden tohoto roku
bude pro naši základní
školu velice významný
a slavnostní.
100 let,
to už je opravdový
důvod!
21. červen
bude tím pravým
dnem D.

PODĚKOVÁNÍ
Rada obce a Zastupitelstvo
obce Zdounky děkuje našemu
spoluobčanu

panu Aleši Mozgovi
ze Zdounek
za 50. odběr krve,
kterou jako čestný dárce
daroval na oddělení
Transfúzní služby a
hematologie Nemocnice
v Kroměříži.

PODĚKOVÁNÍ
Rada obce a Zastupitelstvo
obce Zdounky děkuje našemu
spoluobčanu

panu Václavu Zajíci
ze Zdounek
za 60. odběr krve, kterou jako
čestný dárce daroval na
oddělení Transfúzní služby a
hematologie Nemocnice
v Kroměříži.

Budova školy u kostela otevře své
dveře a my v ní společně přivítáme
bývalé žáky, studenty, rodáky a
všechny další zvídavé lidi, kteří budou
chtít pozdravit tuto vznešenou dámu.
Doufáme, že si rádi přijdete oživit
vzpomínky na svá školní léta, setkat
se s přáteli, spolužáky, potěšit se
připravenou výstavou i kulturním
vystoupením našich žáků.
Program pak bude pokračovat v neděli
22. června v kulturním domě školní

Akademií spojenou s oceněním nejšikovnějších žáků školy. Dvoudenní
oslavy budou doplněny i dalším
doprovodným programem, o kterém
Vás všechny budeme včas informovat
prostřednictvím plakátů i internetu.
Těšíme se na Vás, už teď jste všichni
srdečně zváni a už teď jste mezi námi
upřímně vítáni.
PaedDr. Marie Ptáčková
ředitelka školy

Knihovna Zdounky v roce 2013 v číslech
V minulém roce měla knihovna 268 registrovaných čtenářů, z toho 100 dětí. Bylo
zakoupeno 526 nových knih. Celkový počet výpůjček činil 9343, z toho 8648 knih a
695 ks časopisů. Podle povolání si nejvíce knih půjčili důchodci – 2103, pak děti 1868, čtenáři pracující ve zdravotnictví – 776, úředníci – 632. Nejméně knih
nezaměstnaní – 11. Z 8 odebíraných časopisů byl největší zájem o časopis
EPOCHA.
Nevídaný zájem byl o erotickou trilogii 50 odstínů šedi, temnoty a svobody.
Na druhém místě skončily knihy našeho autora Vlastimila Vondrušky a historická
díla Kena Folleta a Bernarda Cornwella. Stále se četly knihy Simony Monyové.
Ze slovenských autorek byla nejvíce oblíbená Táňa Keleová-Vasilková a Eva
Urbaníková.
Autorka kriminálních románů Lisa Jackson předstihla Jamese
Pattersona i Jefferyho Deavera.
Nejlepšími
čtenáři
byli
opět
a v dospělém pani Erika Foltýnová.

V.

Zapletal

v dětském

oddělení

Zahájení jarního provozu sběrného dvora
ve Zdounkách
V dubnu tohoto roku, tak jak jsme již informovali v předešlém Zpravodaji,
se Sběrný dvůr ve Zdounkách vrátí k zavedeným provozním hodinám letního
období.
Od 1.4.2014 – 31.10.2014 bude Sběrný dvůr otevřen ve středu od 16,00 hod –
19,00 hod a v sobotu zůstává provozní doba nezměněna, tedy od 7,00 hod – 12,00
hod. Při ukládání odpadu se občané Zdounek a místních částí ve Sběrném dvoře
musí prokázat občanským průkazem a dokladem o zaplacení poplatků za odpad
v příslušném roce. Zdarma můžete na Sběrném dvoře uložit objemný odpad,
bioodpad, vysloužilé elektrospotřebiče, sklo, plasty, papír i nebezpečný odpad.
Nadále zůstává zpoplatněno uložení suti a pneumatik.
Od 11.4.2014 – 20.10.2014 bude v místních částech probíhat již osvědčené
přistavování kontejnerů na objemný odpad a bioodpad. Kontejnery budou dle
harmonogramu opět přistavovány od pátku do pondělí, případná změna termínu
bude vždy předem řádně ohlášena. Bližší informace k provozu Sběrného dvora,
jakož i termíny přistavování kontejnerů v místních částech, jsou ke shlédnutí na
webových stránkách obce www.zdounky.cz v záložce Sběrný dvůr. V listinné
podobě jsou termíny svozů již teď k dispozici na podatelně OÚ Zdounky, případně
u předsedů osadních výborů.
Na závěr jen připomínám, že v každé místní části jsou u sběrných hnízd na plast,
sklo a papír umístěny červené kontejnery na sběr drobného elektra až do velikosti
mikrovlnné trouby a v obci Zdounky nám v ulici Farská již rok funguje kontejner na
sběr starého šatstva, bytových doplňků a obuvi.
Ing. Jana Raczová, místostarostka obce
PROVOZNÍ DOBA:
středa od 16,00 – 19,00 hod.
sobotu od 7,00 – 12,00 hod.

Víte, že?
- obecná škola ve Zdounkách je značného
stáří? Od nepaměti byla farní a
jednotřídní. Stávala vždy v těch místech,
kde stojí nejstarší část dnešní školní
budovy, pod kostelem v č. 59. Nejprve
byla nepatrným stavením. Pravděpodobně
byla vystavěna za Zoubků ze Zdětína.
Patronem školy býval vždy majitel
panství.
- nejstarší zpráva o škole je z r. 1640, kdy
zemřel učitel Jiřík Moravanský?
- r. 1788 bylo zapsáno 184 žáků, z nich ze
Zdounek 58. Příjem učitele byl ročně 272
zlatých a 22 krejcarů. Antonín Hanák měl
v roce 1803 již dva učitelské pomocníky,
z nichž jeden v zimě chodil do Nětčic.
Roku 1806 byl dosazen učitel Čeněk
Táborský, který byl na škole do konce
školního roku 1848. Při svém dosazení
dostával v naturáliích i v hotovosti 265
zlatých 23 krejcarů, z toho platu si
vydržoval pomocníka pro Nětčice,
kterému dával 114 zlatých.
- v roce 1822 bylo zjištěno, že celá školní
budova je zchátralá, nízká a vlhká. Byl
vypracován nákres pro novostavbu, která
měla státi 2.897 zlotých 59 krejcarů, avšak
ze stavby sešlo. Škola byla jen opravena a
podruhé byla opravena v roce 1828. Roku
1835 podal farní úřad zprávu Krajskému
úřadu v Uherském Hradišti, že školní
budova hrozí spadnutím. Proto byla
nařízena nová stavba, která byla však
provedena teprve roku 1843 za 2.361
zlatých a 54 krejcarů. Škola byla
dvoutřídní. Budova byla jednopatrová a je
to dnešní nejstarší část budovy, v níž bylo
od té doby provedeno několik změn
(1871, 1888, 1902, 1914, 1928 atd)
- v roce 1928 byla v přízemí, jedna učírna,
sborovna, kabinet a školní kuchyně,
v prvním poschodí byt ředitele školy.
- r. 1871 byla škola rozšířena na trojtřídní a
zřízeno
místo
nadučitele.
Prvním
nadučitelem byl Eduard Bublík, (1874 1888), narozen 1825 ve Zdislavicích –
čestný občan Zdounek. Přiškoleny byly
obce Cvrčovice, Divoky a Těšánky. Počet
žáků v roce 1871 byl 240. Podle zákona
z roku 1870 byl roční školní plat na jedno
dítě 1 zlatka a 92 krejcarů (týdně 4
krejcary).
- r. 1877 byla zakoupena od Jana
Prillingera, majitele domu č. 35, zahrada o
výměře 350 sáhů, za 159 zlatých a 56
krejcarů.
- r. 1878 usnáší se obecní zastupitelstvo,
aby se zřídila 4. třída a aby se alespoň ve
vyšších třídách vyučovalo němčině jako
povinnému předmětu.

100 let školy
- vyučování ve čtyřtřídkách započalo v roce
1883. V domě č. 61 byla najata místnost pro
jednu třídu. Počet školních dětí tehdy byl
408.
- r. 1887 byla škola rozšířena na pětitřídní.
Nebylo však potřebných místností a proto
konány přípravy k přístavbě školy.
- přístavba provedena v roce 1888, nákladem
8.495,32 zlotých. Ke staré budově byla
přistavěna část do dvora na jedno poschodí
s dvěma učírnami, přízemí roku 1902
rozděleno na dvě malé třídy.
- počátkem školního roku 1888/1889 stal se
nadučitelem Josef Pecník, čestný občan
Zdounek. V roce 1898 mu byl udělen titul
ředitele.
- r. 1901 povolena již druhá pobočka, a to při
páté třídě. Místnost najata v domě č. 70,
předtím pro 4. třídu v č. 2 - tedy dvě třídy
se učily mimo školní budovu. Celkem měla
škola 7 tříd a 359 žáků a z toho 204 ze
Zdounek. Aby mohly býti všechny třídy
umístěny ve školní budově, byla přepažena
třída v přízemí přístavby a v I. poschodí
třída u hřbitova. Tíživým poměrům bylo
ulehčeno v roku 1903, kdy obec Těšánky
byla vyškolena. Počet dětí byl potom 328,
z toho ze Zdounek 234.

- r. 1907 započalo jednání o stavbě nové
školní budovy. Jednání bylo oddalováno
požadavkem Divok a Cvrčovic, aby v těchto
obcích byly zřízeny samostatné jednotřídní
školy. Avšak proti stavbě nové školní
budovy ve Zdounkách se postavil nejvyšší
poplatník, majitelka velkostatku Karolína
Strachwitzová. Zastávala názor, že zřízením
škol v Divokách a ve Cvrčovicích, nebude
důvod ke stavbě nové budovy ve
Zdounkách.
- r. 1910 bylo povoleno obcím Divokám a
Cvrčovicím zřídit samostatné jednotřídní
školy. Divoky se vyškolily roku 1913,
Cvrčovice
roku 1914. Ve Zdounkách
zůstalo 278 žáků.
- otázka stavby nové školní budovy však
nezanikla. Roku 1912 byl zakoupen dům č.
60, sousedící se školou od Eduarda Kroupy
za 9.000 korun a na jaře roku 1913 se
započalo se stavbo šesti nových učíren a
tělocvičny.
- základní kámen položen 16. 5. 1913. Stavbu
prováděl
František
Mazáč,
stavitel
z Kroměříže. Rozpočet na stavbu byl
69.701,28 korun. Při této stavbě zřízena též
školní studna. Vyučování v nové škole
započalo 1. 1. 1914.
Ludmila Paličková

Nejstarší dochovalá fotografie, na které vidíte vlevo budovu staré školy a
vpravo budovu školy nové, ve které vyučování začalo 1.1.1914.

Vzpomínky jednoho „Švéda“ - pokračování
Když je člověk mladý, tak má
hodně plánů a předsevzetí, ale díky
např. válkám a politickým změnám se
život vyvíjí trochu jinak, než si ho
člověk představoval. Kdesi jsem četl,
že správný chlap má postavit dům,
zasadit strom a zplodit syna. Já jsem
jako jedináček dům po rodičích ve
Zdounkách v Zákostelí
pouze
renovoval, zplodil místo syna dceru a
na zahradě mě strom zasadil soused,
a tak asi nejsem správný chlap. I když
mí rodiče chtěli, abych pokračoval ve
studiích na jedenáctiletce, která byla
tenkrát ve Zdounkách, šel jsem místo
toho do učení. Zasedla si na mě totiž
jedna učitelka a ta mi pobyt na zdejší
škole tak znechutila, že jsem ve
studiích pokračovat nechtěl. Knihařem
jsem se sice vyučil, ale dělal jsem ho v
tehdejší ČSSR jen krátce. Pracoval
jsem
u
Pozemních
staveb
v
Gottwaldově jako buldozerista. Po
seznámení s mojí manželkou Janou
jsme až do naší emigrace oba
pracovali v České státní spořitelně v
Novém Jičíně, ona jako úřednice a já
jako
řidič.
Tak se konečně se dostávám k jádru
věci a to, proč jsem vlastně emigroval.
S manželkou jsme nejprve bydleli
v šílené
svobodárce,
vytvořené
z jednoho ze čtyř pokojů vdovy
bývalého ředitele Čs. státní spořitelny.
Jedinou výhodou té svobodárny bylo,
že byla v centru náměstí přímo nad
spořitelnou, a tak stačilo seběhnout se
schodů a byli jsme v práci. Dámám ze
spořitelny se nejprve nelíbilo, že
nejsme svoji, a když jsme se vzali, tak
jsme museli svobodárnu opustit,
protože byla jen pro svobodné.
Na jaře 1968 jsme sehnali v Novém
Jičíně podnájem u pana Kučery. 21.
srpna 1968 nás pan domácí asi v 5
hodin ráno vzbudil mlácením na dveře
a křičel: „Podívejte se z okna! Už jsou
tady!“ Když jsme se podívali, uviděli
jsme nákladní auta s po zuby
ozbrojenými
sovětskými
vojáky.
Úřednice, se kterými jsem jezdil se
spořitelním
autem
na
kontroly
poboček, odmítaly ze strachu na
kontroly jezdit. Asi za týden jsme
s ředitelem jeli situaci obhlídnout. Asi
po 10 kilometrech jízdy se z lesa
vyřítili sovětští vojáci s napřaženými
samopaly. Museli jsme zastavit a velmi
pozorně nám prohlíželi kufr. Pak nás
pustili, ale ještě dlouho se na žádné
kontroly nejelo. V té době bylo vidět
mnoho zajímavých nápisů - např. na
budově Tatry v Kopřivnici byl
nápis: „Dokud jsou tu Rusi, práce se
nám hnusí!” Ve Frenštátě pod
Radhoštěm byl zase na jedné budově
nápis: „Se Sovětským svazem s
rukama až na zem! ” Pak se situace
trochu ”znormalizovala” a bylo řečeno,
že sovětští vojáci budou v ČSSR
pouze dočasně…!

A tak šel čas. V létě 1969 nám bylo
řečeno, že slíbený byt od Čs. spořitelny
nedostaneme. Dostala ho členka KSČ a
předsedkyně závodní rady.
A tak jsme se rozhodli, že pojedeme do
Vídně navštívit manželčinu tetu a
obhlídnout situaci - jak to vypadá ”na
západě”. V té době jsme museli mít od
manželčiny tety z Rakouska písemné
pozvání, a tak nám ho poslala. Musel
jsem jet do Prahy na Rakouskou
ambasádu a na základě pozvání jsme do
čs. pasu dostali 14 - denní vízum do
Rakouska. V cestovní kanceláři Čedok
jsme obdrželi hraniční průvodku, která
nás opravňovala k pobytu v cizině na 14
dní. Jízdenka Ostrava Hlavní nádraží Wien
Südbanhof
stála
tenkrát
s rychlíkovým příplatkem 120,80 Kčs za
osobu.
Mohli
jsme
si
vyměnit
maximálně 130 rakouských šilinků na
osobu, což bylo na jedno přespání ve
Vídni v tom nejlevnějším hotelu. (Proto
to pozvání od příbuzných z ciziny.) A tak
jsme 17. 8.1969 s jedním kufrem letního
oblečení, jedním litrem domácí slivovice
a nějakou jabloneckou bižuterií pro
manželčinu tetu přijeli vlakem do Vídně.
Teta nás čekala na nádraží, a tak jsme
taxíkem jeli k ní. Hned po příjezdu jsme
byli zklamaní tím, jak teta ve Vídni žije.
Bydlela totiž v bytě III. kategorie 1 + 1
se svým synem, který měl problémy
s alkoholem, a tak místo aby pracoval,
byl věčně doma. Tetin manžel padl jako
rakouský voják u Stalingradu, ale v té
době ještě nebyla v důchodě, ale
pracovala v textilní továrně. A tak po
dobu našeho pobytu ve Vídni jsme spali
s manželkou v tetině bytě na matraci na
zemi a teta se svým synem v ložnici. Já
jsem v té době uměl trochu německy, ale
moje manželka ne. Díky tomu, že Heinz
nepracoval, tak nám ukázal Vídeň. A tak
jsme se ve Vídni procházeli ulicemi,
navštívili
jsme
Prátr,
Vídeňskou
katedrálu svatého Štěpána a další
památky. Pak jsme v rakouské televizi
viděli potlačení demonstrace proti

okupaci v Praze a to rozhodlo o naší
emigraci. Protože jsme u tety bydlet
nemohli, tak jsme šli na policii a požádali
o politický azyl. V policejní čekárně
jsme se seznámili s manželským párem
v našem věku z Brna. Později nás
odvezli autobusem do uprchlického
tábora Traiskirchen, který ležel asi 20
km od Vídně směrem na Baden.
Popisovat pobyt v tom uprchlickém
táboře by bylo na dlouhé lokty. Za
zmínku stojí, že jsme tam poprvé viděli
štěnice. A tak jsme se stali emigranty.
Ale pak pro nás nastalo dilema. Kde najít
druhý domov? Nakonec nás manželé
z Brna přesvědčili o Švédsku. My jsme
toho o Švédsku moc nevěděli. Akorát že
je tam zima, že jsou Švédové dobří v
hokeji a švédská ocel je kvalitní.
A tak jsme napsali žádost, že chceme
emigrovat do Švédska a čekali na
rozhodnutí. Měli jsme štěstí. Asi
uprostřed října byla na nástěnce v
uprchlickém táboře uvedena jména
našich přátel z Brna a i naše jména. A
tak naše manželky šly za poslední šilinky
k holiči, aby na novou zem – Švédsko,
udělaly co nejlepší dojem. Z rakouského
letiště Schwechat jsme za jednu a půl
hodiny přistáli na švédském letišti
Bultofta, které shodou okolnosti leží na
okraji Malmö. Jak nás Švédové přivítali,
Vám napíši příště.
Pavel Chalupa
Uprchlický tábor TRAISKIRCHEN
„Spolkové opatrující zařízení pro žadatele o
azyl“. Je umístěn v bývalých císařských
kasárnách, v prostorách zámku Möllersdorf.
Od roku 1800 zde pak byl vojenský špitál, od
roku 1873 vězení. V letech 1945-55 patřily
prostory sovětské okupační mocnosti. Od
roku 1956, kdy Maďarské povstání přineslo
záplavu přes 200 tisíc uprchlíků, je zde tábor
pro uprchlíky. Po srpnové okupaci odešlo do
Rakouska 200 tisíc Čechů a Slováků, kdy
z důvodu malé kapacity byli ubytováni i na
zimním stadionu.

Výstava drobného zvířectva ve Zdounkách
Minulý rok náš spolek chovatelů pořádal
již tradiční VÝSTAVU
DRŮBEŽE,
KRÁLÍKŮ A HOLUBŮ ve dnech 24.25.srpna.Výstava byla spojena s druhým
ročníkem soutěže v kokrhání kohoutů,
kde zvítězil kohout přítelkyně Jiřiny
Bednaříkové, který v čase 15 min.
zakokrhal
celkem
42
krát.
Prvním rokem byla pozvána i mistryně
Evropy, přítelkyně Lada Šípová, která se
svými králíky předvedla ukázku

KRÁLIČÍHO HOPU. Akce příjemně
zpestřila sobotní odpoledne, a proto jsme
se rozhodli pro Králičí hop i letos.
A to v sobotu 23. srpna 2014 pořádáme
Soutěž v králičím hopu pod vedením paní
Šípové, kde nás navštíví soutěžící z celé
ČR.
Dále k této příležitosti vyhlašujeme
soutěž pro děti. Byla oslovena mateřská,
základní a umělecká škola
"O
NAMALOVANÝ
OBRÁZEK
ZVÍŘÁTEK ZE DVORA".

Věříme, že i letos se bude na výstavě na
co koukat a letní víkend nám všem
zpříjemní prázdniny. Těšíme se na vaši
účast.
Taťána Brablcová
jednatelka ZO ČSCH Zdounky

Poznáte, kdo je na fotografii?

UPOZORNĚNÍ
Žádáme spoluobčany o zasílání
podnětů,
které budou sloužit pro
zpracování zadání
nového Územního plánu
sídelního útvaru Zdounky.
Podněty se mohou týkat např.
oblasti bydlení, výroby,
ozdravení krajiny apod.
Své návrhy zasílejte písemně či
elektronickou formou nejpozději
v termínu do 31.1.2014.

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 František Dusík
Výhercem soutěže se stala
paní ze Cvrčovic. Odměna je připravena
v knihovně. Gratulujeme

Dopisy čtenářů
Kdo chce bydlet tady v obci,
hezký domek mít,
poradím mu, co má dělat,
jak pozemek pořídit.
Na stavební úřad stále
roky ptát se chodíte.
„Běžte najít proluku si“
to jen od nich slyšíte!
Našla jsem si něco sama.
Běžím žádost na obec si dát,
jsem já první, tak to musím
sledovat a dobře všechno
ohlídat.
Přes parcelu bude obec
kanál ještě budovat,
to nebude chtít nikdo koupit,
už se můžu radovat!

A tu náhle před prodejem
objeví se další zájemce.
K čemu ten to potřebuje
záhadou je vskutku všem.
Z obce nato požádají
o cenovou nabídku,
kdo dá více, tomu dají.
Rozhodne pár grošíků.
Nabídku jsme doručili
do ruk místostarostky a starosty.
Jenom mrkli, bez pečeti tiše vzali.
Tak a už nás mají v hrsti,
už nás dostali.
Bez zájemců, beze svědků
hned se rozhodlo.
Telefonem oznámeno,

8. 2. 2014
–

Ze dvou stran on odřízne si,
prodá část, kde vede kanál
a v něm tečou „hovna“ z celé ulice.
Tímto radím mladým, starým.
Jestli chcete dobře pořídit,
nech se zvolit zastupitelem,
nebo dobrý podnikatel musíš být.
Proto všichni mladí lidé
mizí z obce pryč,
v každé obci už se staví,
tady léta nic.
Zato v Hadrách tam se žije,
prodalo se domů moc.
Ostatní jsou teď už neprodejné.
Všichni dobře víme proč!
Jana Burgetová

POZVÁNKA ZO ČSCH Zdounky zve na

8.00

jak to dopadlo.
Dostal to ten druhý,
předem jasné, co říct,
nabídl přec on za metr o 5 korun víc.
Vybrán byl ten pravý.
Má pozemek, na něm firmu,
nedávno koupil pozemek druhý.
Je zastupitelem obce,
a tak získal i tento – třetí.
Ještě nemá ani odkoupeno
a hle tu k nám nečekaně přichází,
kolíkuje, vyměřuje,
lepší si nechá, zbytek k prodeji nám
nabízí.
Vskutku všechno promyšleno,
velkorysý je k nám velice.

12.00

hod.

v části sportovní haly ve Zdounkách

Můžete si nechat posoudit i svého králíka či holuba.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou chovatelé zdounecka.

DK Zdounky

SDH Nětčice pořádá 3. ročník

9.2.2014

Sobota 15. 2. 2014

v 16,00 hod.

Kulturní dům Nětčice

divadelní představení pro
děti, krásná výpravná
pohádka
Vstupné dobrovolné

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

Přehled kulturních akcí ve Zdounkách
NENECHTE SI UJÍT
LEDEN
 22.1.

Drogy a rodina – příběh mého vnuka, beseda K-centrum
Kroměříž, určeno pro rodiče, začátek v 18.00 hod., vstup
zdarma
 22.-31.1.VÝSTAVA SLABIKÁŘŮ – ze sbírky Zdeňky Markovičové,
na 200 knih ze všech koutů světa a různých období
 24.1.

DOKONALÁ SVATBA – divadelní společnost P.O.KRO.K.
Kroměříž, komedie, začátek v 18.00 hod., vstupné 50 Kč,
DK Zdounky

 26.1.

REBELKA – kino pro děti, začátek v 16.00 hod., vstupné
20 Kč/dítě – dospělí zdarma

 31.1.

CESTA ZE ZDOUNEK DO DUBAJE – beseda s panem
Ing. Ivanem Bednaříkem, začátek v 18.00 hod., vstup
zdarma, Knihovna Zdounky

ÚNOR
 1.2.

COUNTRY BÁL – začátek ve 20.00 hod.,vstupné 50 Kč,
můžete se vyfotit jako kovboj nebo jako kankánová
tanečnice

 9.2.

O Honzovi a hloupé víle Rozárce – ochotníci Kroměříž,
krásná výpravná pohádka, začátek v 16.00 hod., vstupné
dobrovolné, DK Zdounky

 14.2.

DONŠAJNI – (Sukničkáři) kino, nová komedie Jiřího
Menzela, prostopášná komedie o vášni k životu, hudbě a
k ženám, hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba,
Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková, začátek v 19.30 hod.,
vstupné 20 Kč, DK Zdounky

 16.2.

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY – začátek ve 14.00 hod., vstup
zdarma, DK Zdounky, supermegatombola

 22.2

PAROHATÉ POVĚSTI – komedie, kterak města a obce
k parohům ve znaku přišly, Střílecký ochotnický divadelní
soubor, začátek v 18.00 hod., vstupné 50 Kč, DK Zdounky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 4.
ČTVRTLETÍ 2013
NAROZENÍ
Rostislav Pláňava, Nětčice
Miroslav Pospíšil, Zdounky
Natálie Rotreklová, Divoky
Karolína Symerská, Zdounky
Zuzana Pištěcká, Těšánky

připravujeme výstavu ORIGAMI

BŘEZEN


 1.3.

ÚMRTÍ
Anna Zlámalová, Cvrčovice
Josef Bábíček, Divoky
Marie Kuncová, Divoky

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Dům kultury Zdounky zvažuje konání letního
příměstského tábora. Prosíme Vás o vyjádření,
zda by byl zájem tento tábor uskutečnit.
dk.zdounky@seznam.cz, nebo na OÚ Zdounky

OSTATKOVÁ ZÁBAVA – začátek ve 19.30 hod., hala
Zdounky,
vstupné
120
Kč,
akce
o
ceny

 5.3.

HANA ZAGOROVÁ – koncert, začátek v 18.00 hod.,
vstupné 250 Kč, DK Zdounky, poslední volné vstupenky

 14.3.

MODRÉ Z NEBE – Divadelní spolek Kojetín, komedie,
začátek v 19.00 hod., vstupné 50 Kč, DK Zdounky

 16.3.

PÍSNIČKY Z BABIČČINY KRABIČKY, 17.00 hod.,
vstupné 50 Kč, zahraje Vám kapela Josefa Sedlaříka
VESELÁ
SEDMA,
DK
Zdounky

 22.3.

PREMIÉR – nestárnoucí rocková kapela, hala Zdounky,
začátek ve 20.00 hod.

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

Něco málo z dění v TJ Zdounky
Loňská půlsezóna 2013/14 byla dohrána
se střídavými úspěchy. Mládežnické
družstvo přípravky plní svou funkci
přípravy začínajících fotbalistů, o čemž
svědčí velký zájem ze strany těch
nejmenších. Jsou tréninky, kdy mají
trenéři Bíbr P. a Čečatka M. co dělat, aby
zvládli narůstající počet přípravkářů. Patří
jim poděkování, protože kategorie
přípravek patří k trenérsky nejsložitějším
a oni to zvládají. Žáci v letošním ročníku
hrají ve dvou kategoriích- mladší a starší
(trenér Přibyl M., Měrka P.) a obojí si
vedou zatím se střídavými úspěchy.

V kategorii dorostu hrajeme po loňském
postupu jako jediní soutěž na krajské
úrovni. Zatím si vedou dorostenci velmi
dobře a okupují přední místa tabulky
(tren. Bíbr P.) Muži pod vedením trenéra
Heinze Karla po sestupu z I. B třídy
krajské soutěže nadále pokračují v nepřesvědčivých výkonech a po podzimu
se nacházejí v sestupových pozicích i
v okresním přeboru. Hra je vcelku dobrá,
ale chybí štěstí, klid v zakončení a góly.
Přesto pevně věřím, že ještě do konce
jarní části nějaký ten bodík urveme a po
kvalitní zimní přípravě

a posílením družstva poskočíme do
klidných
vod
středu
tabulky.
Děkujeme
naší
obci
a
všem
sponzorům za podporu v roce 2013
a přejeme všem občanům hlavně
zdraví a pohodu v roce letošním.
Čevela Zdeněk, předseda TJ

Okresní přebor muži po podzimu 2013
1.Morkovice B
2.Lubná
3.Kyselovice
4.Zborovice
5.Slavkov p. H.
6.Kroměříž B
7.Střílky
8.Němčice
9.Mrlínek
10.Loukov
11.Rusava
12.Zdounky
13.Záříčí
14.Ludslavice

14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
13
14
14

11
8
7
7
7
6
5
6
6
5
5
4
3
0

2
3
3
2
2
4
5
1
0
3
1
3
4
1

1
3
4
5
5
4
4
7
8
5
8
6
7
13

43:13
32:19
43:33
32:28
31:40
46:43
30:28
26:29
35:24
24:22
31:33
20:32
22:25
12:58

35
27
24
23
23
22
20
19
18
18
16
15
13
1

Bilancování soutěžních družstev SDH Zdounky za rok 2013
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi úvodem popřát Vám všem do
nového roku 2014 hodně štěstí, zdraví
a úspěchů.
Zdárně jsme přešli do nového roku a já
bych rád shrnul ten uplynulý z pohledu
soutěžních družstev SDH Zdounky.
Loňský rok byl pro naše družstva i přes
některé nezdary poměrně úspěšným.
Družstvo žen absolvovalo celkem
9 soutěží. Ze soutěže v Morkovicích si
děvčata přivezla krásné 3. místo, ze
Zahnašovic 2. místo a ve Zdislavicích
vybojovala 1. místo.
Na Okrskovém kole požárního sportu
v Litenčicích se dařilo jak ženám, tak i
mužům, obsadili 1. místo a tím vybojovali
postup do Okresního kola požárního
sportu. Na okresní soutěži pořádané na
atletickém stadionu v Kroměříži obě
družstva bojovala s velkým nasazením.
Toto dokladuje krásné 1. místo
v kategorii mužů a postup do Krajského
kola. Ženy se umístily na krásném 3.
místě a postup jim unikl pouze o jednu
příčku. Děvčata pak své síly na krajské
úrovni změřila na podzim při soutěži O
putovní pohár hejtmana Zlínského kraje,
kde obsadila 4. místo.
Na Krajském kole požárního sportu, které
bylo pořádáno v Uherském Brodě, si
značně omlazené družstvo vybralo
notnou dávku smůly a na výkonu se

podepsala i nervozita. Naši muži tak
završili postupové tažení 9. místem bez
možnosti dalšího postupu.
I tak to byla pro všechny zúčastněné
veliká zkušenost a ponaučení pro další
činnost.
Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo
celkem 13. soutěží jak z blízkého okolí,
tak ze seriálu PHL (Podhostýnské
hasičské ligy). Při svém sportovním
putování zavítali také za bratry do
Radíkova u Olomouce, nebo do
Křenovic na Hané. Na nově pořádané
domácí soutěži „Univerzální hasič“
s netradičním nádechem (losování pozic
v soutěžním družstvu), naši muži dosáhli
PLÁNOVANÉ AKCE
ROKU 2014
Leden: výšlap na Brdo
Březen: ostatky 2014
Duben: stavění máje,
pálení čarodějnic
Květen: pohádkový les
Červenec: červencová noc
Srpen: dětský den
Říjen: lampiónový průvod
Prosinec: chození
s Mikulášem
www.sdhzdounky.iplace.cz
email:sdh.zd-ms@seznam.cz

nejlepšího času a po zásluze zvítězili.
Jelikož se tato soutěž vydařila a všichni
zúčastnění byli spokojeni, doufáme, že
se nám vydaří i další ročníky a
vybudujeme další tradiční soutěž. Chtěl
bych Vám všem tímto poděkovat za
přízeň, jakož i obecnímu úřadu za
podporu. Mé poděkování patří rovněž
všem členům soutěžních družstev, jakož
i těm, kteří nejsou vidět, ale bez nichž
bychom nebyli schopni dosáhnout těchto
úspěchů.
Ještě jednou děkuji za podporu v roce
2013 a těším se na další spolupráci
v roce 2014.
Jiří Šauer

Sbor dobrovolných hasičů Zdounky
Vás srdečně zve na

s pochováváním basy

1. 3. 2014
Hraje
ZDOUNEČANKA A MILLENIUM
Vstupné: 120,- Kč
Začátek v 19:30 hodin

AKCE O BOHATÉ CENY

Josef Ruszelák – malíř a grafik z Nětčic
Díky paní Pluhařové jsem poznala další významnou osobnost. Jde o Josefa
Ruszeláka, malíře a grafika, který se narodil 16. června 1938 v Nětčicích, dětství
prožil v Těšňovicích u Kroměříže. V roce 1946 se přestěhoval s rodiči do Zlína.
Studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti. V letech 1957- 1992 jako výtvarník
Městského divadla Zlín upravil stovky divadelních programů, je autorem plakátů
i scénických výprav, podílel se na výstavách scénografie.
Spolupracuje s Janáčkovou akademií v Brně na přípravě jejích publikací.
Souběžně s volnou tvorbou navrhoval knižní obálky, graficky upravoval knihy i
bibliofilie, plakáty pro Mahenovo divadlo v Brně i pro významné hudební festivaly
(Talentinum, Intertalent, Pražské jaro atd.).
Vytvořil ilustrační doprovody básnických sbírek pro nakladatelství Odeon,
Čs. spisovatel, Blok. Uspořádal přes 80 samostatných výstav: ve Zlíně, Praze,
Brně, Opavě, Chebu, Kroměříži (4x), Hodoníně… Mariboru, Lublani a taky
v Českém centru ve Vídni.
Zúčastnil se více jak 100 kolektivních výstav: Moravská grafika Brno, Současná
česká grafika Praha, Experimentální česká grafika Berlín, Meditativní grafika
z Čech - Graz, Bienále české grafiky Ostrava, Mezinárodní výstava grafiky
v Brazílii, Malajsii.
Spoluorganizoval a vystavoval v roce 2005 se Sdružením Q Brno, jehož je členem v Lisabonu a Portu. Vystavoval jako host
Hollaru v Praze, zúčastňuje se výstav GRAFIKA ROKU v Praze.
V minulém roce 2012 – roce svých pětasedmdesátin uspořádal tři výstavy: ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, v rámci
45. Kroměřížského hudebního léta na zámku v Kroměříži a v Galerii výtvarného umění v Hodoníně.
O Josefu Ruszelákovi psali historikové umění: F. Brustl, F. Dvořák, N. Dvořáková, B. Gabrielová, A. Grůza, L. Kundera, M.
Martykánová, T. Mikulaštík, M. Plánka, J. Zemina…
Ceny:

1994 – Stříbrná medaile na mezinárodním Trienále grafiky Praha, 3.Graphic´94
2005, 2007 – Cena poroty (2x) – na bienále drobné grafiky GRAFIX Břřeclav

Zastoupení ve sbírkách: Krajská galerie Zlín, Moravská galerie Brno, Galerie výtvarného umění Ostrava,. soukromé sbírky.
Je členem také Unie výtvarných umělců a sdruení českých grafiků F. Kupky Praha
Jeho obrazy zkrášlují interiéry i v Kroměříži - např. v budově Čs. spořitelny a Domově seniorů na Erbenově nábřeží.
Žije a pracuje ve Zlíně.
Ludmila Paličková

V Podzámecké zahradě

Rytmus světla

Nad lesem

