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Váţení spoluobčané,
Tak opět uběhl nějaký čas, přešla mírná
zima a s jásavou pompou nastoupilo
usměvavé jaro. Vím, ţe spousta z Vás
má nyní plné ruce práce na zahrádce,
na poli a s domácím jarním úklidem.
Jiné sluníčko láká k výletům do přírody
a za památkami. Dovolím si Vás jen
trochu pozdrţet a přiblíţit Vám činnost
zastupitelstva naší obce od vydání
lednového
čísla
Informačního
zpravodaje
obce
Zdounky.
Rada obce se za toto období sešla
celkem 8x, z toho 4x bylo její jednání
spojeno se setkáním se spoluobčany
v místních částech. Ráda bych tímto
chtěla poděkovat kaţdému, kdo na
těchto
setkáních
vznesl
nějakou
podnětnou připomínku. Víte, ţe mnohé
se jiţ vyřešilo k Vaší spokojenosti a
ostatní věci jsou v řešení. Během
prvního kvartálu se rovněţ 1x konalo
pravidelné veřejné zasedání ZO, kde je
rovněţ prostor a příleţitost pro kaţdého
z Vás vyjádřit otevřeně a veřejně svůj
názor. Nestyďte se, je to mnohem lepší
neţ bez základní znalosti věci rozvíjet
své pravděpodobné domněnky někde
v ústraní. Přímá a otevřená konfrontace,
diskuze, informace či připomínka je pro
obě
strany
vţdy
přínosnější.
Z celé řady ţádostí, poţadavků a smluv,
které zastupitelstvo během zmíněné
doby projednalo, schválilo či vzalo na
vědomí,
si
dovolím
uvést
ty
nejzajímavější:
Smlouvu o výpůjčce č.j. 022104247
mezi fy. Filák, s.r.o. z Přerova a obcí
Zdounky, kde předmětem smlouvy je
bezplatné zapůjčení 48 ks LED svítidel,

která jsou nainstalována po dobu 3
měsíců na hlavním tahu státní
komunikace v obci Zdounky. Jedná se
zkušebně o nový, moderní druh
osvětlení, který by měl obci přinést větší
úsporu ve spotřebě el. energie. Instalaci
světel provedla fy. Filák na vlastní
náklady, případná koupě světel bude
předmětem dalšího jednání po skončení
zkušební
doby
provozu.
Dopis z VaKu Kroměříţ, a.s., s úpravou
cen za dodávky vody pitné a za
odvádění odpadních vod, včetně čištění
pro rok 2014 (cena v Kč/m3 pro rok
2014 je 69,62 Kč, rozdíl v Kč rok
2014/2013 činí 2,20 Kč a nárůst v % rok
2014/2013 je 3,26%).
Smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a fy.
Maldrev s.r.o. z Divok na „ Stavební
úpravy 2. NP budovy Obecního úřadu
ve Zdounkách, termín dokončení díla je
15. 4. 2014, záruka za jakost díla je 60
měsíců. V tento okamţik je dílo
dokončeno a budova i kanceláře
Obecního úřadu se po mnoha desítkách
let dočkaly moderního a důstojného
vzhledu. Za komplexní dodávku prací
patří bezesporu velký dík všem, kteří se
na této činnosti podíleli.
Smlouvu o dílo č. 70/2014 mezi Obcí
Zdounky a fy. VaK Kroměříţ,a.s., na
provedení 2 x ročně chemických
rozborů vod ( duben a říjen 2014 )
vytékajících z kanalizace do vodních
toků v místních částech Cvrčovice,
Divoky, Nětčice a Zdounky.
Dodatek č.1 smlouvy č.0/0022/2010/
DOP o poskytnutí finančního příspěvku
za účelem zajištění dopravní

obsluţnosti dle zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě (85,-Kč/obyvatel,
celkem závazek nově činí 181.730,-Kč )
Smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a
SERVIS 3xD s.r.o. na provedení
deratizace ve Zdounkách a místních
částech 2 x ročně – v období 0203/2014 a 08-09/2014. Deratizaci
provádíme jiţ několik let pravidelně a
dle sdělení spoluobčanů
úspěšně.
Smlouvu o dílo č. 02/2014/ce mezi Obcí
Zdounky a fy. ČAK CZ, s.r.o. týkající se
rekonstrukce chodníku v obci Zdounky.
V předcházejících měsících provedla
tato firma ke spokojenosti všech
rekonstrukci chodníků v Těšánkách.
Smlouvu o dílo č. 201402 mezi Obcí
Zdounky a fy. Zakládání a údrţba
zeleně Vávra Tomáš týkající se
ozelenění
a
sadových
úprav
prostranství před Domem kultury ve
Zdounkách. V této chvíli je práce hotová
a pečlivě střiţený trávník před Domem
kultury se dočkal zajímavé společnosti
keřů a stromů atraktivních odrůd.
Výsledek jistě stojí za to a s odstupem
několika let, pokud se vše bude dařit
tak, jak má, bude toto prostranství
opravdu velmi vzhledné.

Pokračování ze strany 1
Dodatek č.1 k dohodě o společném
postupu při přípravě a realizaci stavby „
Silnice II/432: Zdounky, průtah obcí
č.162/13 mezi Zlínským krajem a Obcí
Zdounky.
Dodatek
je
součástí
administrativní
přípravy
chystané
rekonstrukce a týká se bezúplatného
převodu či směny pozemků pod silničním
tělesem, které jsou v majetku obce.
Samotná realizace této důleţité a
rozsáhlé akce, která jistě zasáhne do
kaţdodenního ţivota nás všech, by měla
započít v průběhu měsíce června nebo
července tohoto roku. Práce by měly
skončit v listopadu. Provoz na hlavním
tahu bude jednosměrný, řízený semafory.
Bezúplatný převod pozemků mezi Obcí
Zdounky a Zlínským krajem, jedná se o
pozemky – Obec Zdounky převede do
vlastnictví Zlínského kraje – pozemek
p.č. 823/16 – ostatní plocha a pozemek
p.č. 454/10 – ostatní plocha, vše v k.ú.
Zdounky, Zlínský kraj převede do
vlastnictví Obce Zdounky pozemek p.č.
828/1 – ostatní plocha, v k.ú. Zdounky.
Tento pozemek není součástí silničního
tělesa silnice III/43227 a Obec Zdounky
zde hodlá v letošním roce realizovat
rekonstrukci chodníků, které jsou v této
lokalitě (ul. Cvrčovská) ve velmi špatném
stavu.

Odkoupení RD č.p. 30 ve Zdounkách,
včetně přilehlých pozemků. Dům se
nachází na náměstí a jeho kupem obec
získá strategické místo ve středu obce.
Bude výzvou pro nové zastupitele, jak
s uvedenými nemovitostmi naloţí. Nabízí
se parčík s hracími prvky pro děti, jenţ
v přilehlé ulici Farská citelně chybí nebo
prostor pro výstavbu malometráţních
bytů. Vše jistě bude věcí rozsáhlé
diskuze.
Zateplení obvodového pláště VÚTZ ve
Zdounkách, které v rámci výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu
získala fy. Maldrev s.r.o. Jedná se o
poslední rozsáhlejší budovu v majetku
obce, která ještě není zateplená a
vzhledem k tomu, ţe je funkčně součástí
Domu kultury ve Zdounkách, jistě si tuto
pozornost a péči z naší strany zaslouţí.
Práce v současné době jiţ probíhají.

Dovolte mi, abych závěrem poděkovala
všem členům zastupitelstva za jejich čas
a přístup k řešení otázek nutných pro
chod obce. Můj velký dík patří rovněţ
zaměstnancům obecního úřadu za jejich
korektní přístup a pracovní nasazení.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za
pozornost, které se mému článku od Vás
dostalo.
Přeji všem v tomto uspěchaném jarním
čase hlavně zdraví, protože máme–li ho,
vše ostatní je věcí naší vůle. A také by
bylo dobré se v tom shonu trochu
zastavit, porozhlédnout se kolem sebe,
zapomenout na naše špatné lidské
vlastnosti, starosti a problémy. A aspoň
na chvíli vnímat náš život jako dar.
Ing. Jana Raczová
místostarostka obce

SPOLU TO ZVLÁDNEME – osobní asistence Oblastní charita Kroměříž
CO JE TO OSOBNÍ ASISTENCE?
Osobní asistence může být pro někoho
neznámý pojem. Je to sociální služba, kterou
můžete využít až 24 hodin denně, pokud jste
osoba se zdravotním postižením od 4 let nebo
již máte seniorský věk. Osobní asistence je
velice
příbuzná
svými
činnostmi
pečovatelské službě. Osobní asistentka však
neprovádí jednotlivé úkony za klienta, ale
spolu s ním. Proto můžete potkat na
kroměřížsku automobily s nápisem „Spolu to
zvládneme“. Osobní asistence je služba, která
„má na klienta čas“.
KDE PŮSOBÍME?
Osobní asistence je služba, která probíhá
v domácnosti našich klientů nebo na místě,
které si sami určí. Například chtějí odvézt k
lékaři, do školy, do zaměstnání či na úřady
nebo na koncert či do divadla. Klientem může
být ten, kdo bydlí v okrese Kroměříž až do 20
kilometrů od Kroměříže nebo v mikroergionu
Morkovsko nebo v mikroregionu Koryčansko
– Zdounecko.
JAK TO PROBÍHÁ?
Obvykle nás kontaktují nejbližší příbuzní
člověka se zdravotními komplikacemi.
Domluvíme si schůzku v domácnosti
nemocného a probereme, jak by si naši
pomoc představoval. Dohodneme se na tom,
v jakou denní či noční dobu za ním budeme
dojíždět a pak už si jednotlivé činnosti řídí
každý klient sám dle svých potřeb a přání.

Můžeme mu pomáhat s péči o jeho vlastní
tělo, s přípravou a podáním jídla, s hygienou,
s přesuny z invalidního vozíku apod.
CO NABÍZÍME?
KVALITNÍ ŠPIČKOVÁ PÉČE – pracovnice
jsou vyškoleny a zvládají principy péče o
člověka se zdravotním postižením (při péči
uplatňujeme odborné přístupy, například
koncepty bazální stimulace, ergoterapie,
validace,
reminiscence,
logopedická
prevence,
kinestetická
mobilizace,
muzikoterapie, český znakový jazyk)
Profesionální partnerský a zároveň laskavý
lidský přístup Profese osobního asistenta je velmi psychicky
i fyzicky náročná, ale zároveň krásná, protože
denně vnímáme smysluplnost naší práce.
ZAPŮJČENÍ
KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK – chodítka, invalidní vozíky,
zvedáky, rampy, antidekubitní matrace Vám
předvedeme, necháme vyzkoušet, poradíme,
jaký je vhodný právě pro vás a zapůjčíme,
pokud jste naším klientem
DOPRAVA
AUTOMOBILEM
S
VÝSUVNOU SEDAČKOU – výsuvná
sedačka usnadňuje pracovníkům i klientům
s tělesným postižením nasedání a vysedání
z auta
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Pravidelně pořádáme přednášky, besedy,

interaktivní programy pro žáky základních a
středních škol a pro občany v jednotlivých
obcích na Kroměřížsku. V nejbližší době se s
námi můžete setkat v Kostelanech 9.5.2014
na Besedě pro seniory, kterou obec pořádá.
ZAJÍMAVOSTI - Nejen věřící lidé mohou
využít služeb pastoračního asistenta.
Zajímavostí je, že některé služby probíhají
v anglickém jazyce, jelikož je to rodný jazyk
asi 80tileté paní, která žila celý život v
anglicky mluvící zemi.
CO JE TO CELOSTNÍ PŘÍSTUP?
S pojmem celostní péče nebo celostní přístup
se v poslední době setkáváme stále častěji.
Pramení to z přirozené potřeby lidí a našich
klientů. Celostní přístup, který ve službě
osobní asistence uplatňujeme, znamená, že se
nestaráme pouze o základní potřeby člověka,
jako je čistota, teplo a strava, ale pohlížíme
na situaci klienta v souvislostech.
Smysluplnými aktivitami podporujeme jeho
psychickou pohodu, spolupracujeme
s rodinou, blízkými a s dalšími navazujícími
službami v regionu.
KDE NÁS NAJDETE?
Kroměříž ve Ztracené ulici, č. 63
Zdounky, v ulici Zákostelí č. 36.
pracovní dny od 8 do 20 hodin.
733 755 841 – vedoucí služby
Mgr. Renata Gabrhelíková
733 741 444 – sociální pracovnice
Mgr. Pavla Doleželová

Vzpomínky jednoho „Švéda“ - emigrace
Z Rakouska do Švédska jsme letěli
spolu s dalšími 50 emigranty, z toho byla
polovina Maďarů, jinak to byli Češi. I
kdyţ to byl můj první let, snášel jsem
cestu dobře, ale horší to bylo s mojí
manţelkou Janou. Později jsme zjistili
proč. Po přistání jsme byli zavedeni do
haly, kde nám švédští celníci prohlédli
zavazadla. Hlavně se zajímali, kolik
vezeme cigaret a alkoholu. (Podle
švédských celních zákonů se tenkrát v r.
1969 bezcelně mohlo na osobu z ciziny
přivést 200 Ks cigaret a 1 litr tvrdého
alkoholu. A tak jsem byl svědkem toho,
jak švédští celníci jednomu Maďarovi
zabavili asi 10 láhví tvrdého alkoholu a 3
kartony cigaret. A tak jsem si pomyslel:
”Jakoby jim nestačilo, ţe koncem
třicetileté války zpustošili Kroměříţský
zámek a Kroměříţ! Teď navíc okrádají
nás, chudé emigranty! ”Ale na další
uvaţování jsem neměl čas, protoţe nás
poslali do koupelen. Tam nás čekal další
šok. Museli jsme se svléct do naha a
naše spodní prádlo naházet do velkých
košů. Vyfasovali jsme speciální šampón
proti blechám, vším, štěnicím a jiné
havěti. Podíval jsem se na strop té
obrovské koupelny s velkými sprchovými
růţicemi a napadlo mě: ”Tak, a teď místo
vody pustí smrtící plyn a jací jsme byli!“
Naštěstí byla puštěna jen teplá voda. Po
osprchování jsme dostali nové spodní
prádlo,(naše původní jsme uţ nikdy
neviděli, protoţe bylo spáleno.) oblékli
jsme si naše šaty, které byly i s našimi
zavazadly desinfikovány. V autobuse
nám bylo podáno občestvení v podobě
obloţených chlebíčků a limonády. Salám
sice vypadal jako ”uherák”, ale byl
kyselý, naopak chléb byl sladký, protoţe
Švédové do něho dávají sirup. Pak jsme
konečně přijeli do uprchlického tábora v
městečku Alvesta, který je od Malmö asi
150 km. Tam jsme bydleli v dřevěných
domcích, kde byla společná sprcha,
společenská místnost s televizí a v další

budově prostorná jídelna. Tam nám také
byla nám nabídnuta výuka švédštiny. Ta
byla sice dobrovolná, ale kdo se jí
zúčastnil, tak dostal ke
svému
kapesnému, které bylo 20 SEK
(švédských korun) na týden ještě
dalších 2 SEK na den. Kromě toho
jsme fasovali hygienické potřeby, prášky
na praní, muţi dostávali i věci na holení.
Tenkrát byl ve Švédsku průměrný
měsíční plat dělníka cca. 1.200,- SEK
netto. Koţené boty stály cca. 30,- SEK,
1litr benzinu 0,80 öre, zrovna tak jako
1litr mléka. Problém byl, kdyţ jsme
chodili do kurzu švédštiny, ţe jsme
neměli k ruce ţádný švédsko – český
slovník. Ale měli jsme štěstí, protoţe nás
učil švédštinu jeden Fin, který měl za
manţelku Češku a tak uměl i trochu
česky. Těch potíţí ze začátku bylo víc.
Ale ta největší byla, ţe se zjistilo, proč
moje manţelka celou cestu letadlem
prozvracela. Při lékařské prohlídce se
totiţ zjistilo, ţe je těhotná! To moc dobrá
zpráva nebyla. Být v cizí zemi bez rodičů
a navíc neznat řeč, bylo na pováţenou,
nehledě k tomu, ţe kdybychom se vrátili
zpět do tehdejší ČSSR, tak bychom
skončili oba ve vězení.
V tom švédském utečeneckém táboře
jsme pobyli něco přes dva měsíce, neţ
jsem dostal práci v universitním městě
Lundu (které je od Malmö vzdáleno asi
20 km). Švédský úřad práce mi tam
sehnal práci v jedné menší knihárně
jako ruční knihař. Horší to bylo s bytem
kvůli velkému počtu studentů. Ale měli
jsme štěstí. Jako političtí utečenci jsme
dostali bezúročnou půjčku na nábytek a
na koupi druţstevního bytu. I kdyţ v
tom třípokojovém bytě byl na tehdejší
poměry dost vysoký nájem (480,- SEK
měsíčně). Já jsem v té době vydělával
1.200,- SEK netto a manţelka, která je
vysokoškolačka
a
chodila
do
intenzívního kurzu švédštiny, ta

dostávala od státu stipendium cca. 800,SEK měsíčně. Dluh za byt a nábytek
jsme zaplatili do 5 let a dokonce jsme si
pořídili za 3 roky ojeté auto za 2.000, SEK.
Bohuţel jsme se s naší rodinou, která v
té době ţila v ČSSR, poprvé viděli aţ 7
let po emigraci v socialistickém Polsku.
Pavel Chalupa

Turning Torso je vysoké 190 metrů.
Konstrukce objektu je zaloţena na 9
kostkách, kaţdá s 5 patry. S mezipatry má
mrakodrap 54 pater s plochou 400m². Je zde
152 bytů, v dolní části jsou kanceláře s
plochou 4200m². Jde bezesporu o unikátní
stavbu po architektonické stránce, ale je i
zřejmý význam ekonomický pro celý region
Malmö.

Zprávy z obecního úřadu
Kontejnery na tříděný odpad
V poslední době se mnoţí případy, kdy
nám občané ukládají tříděný odpad
mimo sběrné nádoby, které jsou k tomu
určené. Zvláště markantní je tato situace
u sběrného hnízda v ulici Farská.
Ráda
bych
tímto
upozornila
ty
nepořádné a líné, kterým je zatěţko
vyuţít sluţeb
Sběrného dvora
provozní doba ST 16,00-19,00
a SO 7,00-12,00)
či si ponechat odpad doma, aţ budou
kontejnery prázdné, ţe se svým
jednáním dopouštějí přestupku za
nepovolené ukládání odpadu mimo

místa k tomu určená. Za toto jednání jim
hrozí nemalá pokuta a my tyto
prohřešky,
díky
nainstalovanému
kamerovému systému, začneme jiţ
v brzké době řešit ve spolupráci s PČR.
Stále však věřím, ţe jsme všichni
veskrze pořádkumilovní lidé, ţe chceme
mít kolem sebe pěkné prostředí, a to
nejen za dveřmi svých domovů.
OÚ Zdounky

Výzva místním podnikatelům

Oznamujeme podnikatelům
s trvalým pobytem v obci
Zdounky
a v místních částech
moţnost zveřejnění bezplatné
reklamy,
týkající se jejich podnikatelské
činnosti na webové stránky obce.
Bliţší informace
paní Petra Horáková
Dům kultury Zdounky.
Kontakty
573 365 335, 727 807 480
e – mail:
dk.zdounky@seznam.cz

Víte, že?
- v r. 1948 byla provedena parcelace
zdouneckého statku, při které bylo
zdouneckým zemědělcům přiděleno 24
ha půdy, Cvrčovicím 11 ha, Divokám 19
ha, obci Zdounky 17 ha atd.
- v r. 1949 byl před Vánocemi znárodněn i
statek, velké polesí bylo převzato
Státními lesy, majiteli ponechán jen
zámek a park
- v r. 1950 statek Hugo Strachvice převzaly
Státní statky se sídlem v Kroměříži
- v r.
1946
byla
zakoupena
elektromotorová líheň a v roce 1948 tři
další. Líhně byly umístěny ve II. patře
nově postavených budov v mlékárně při
severní straně. V roce 1950 byl
vybudován za mlékárnou nový podnik.
Vedoucím líheňského podniku byl od jeho
vzniku Josef Dundálek. Sběrna vajec a
líheň tvořily tzv. drůbežářský podnik.
Výroba plně kryla spotřebu okresu.
- na podzim roku 1950 bylo započato se
stavbou „bazénů“ pro ukládání vajec do
vápna ve sklepních prostorách místního
zámku
- pravděpodobně i v této době byla k zámku
přistavěna terasa, jejíž prostory sloužily k
manipulaci s vajíčky, než se ve sklepě
ukládaly do vápenných nádrží
- v roce 1951 se novým majitelem zámku
stala Rolnicko- družstevní mlékárna,
která provedla úpravy zámeckých sklepů
na chladírnu a konzervárnu vajec. Horní
místnosti sloužily jako skladiště beden.
Ve starých zámeckých prostorách se dalo
uložit až 3.000.000 vajec.
- koncem června 1952 byla vystěhována
rodina H. Strachvice do Bařic. Jen jeho
sestra Leopoldina žila v zámku až do své
smrti.
- v roce1954 bylo velkým nákladem
upraveno poschodí zámku a zřízeno
Krajské středisko učňů v distribuci –
Jednota, potravinářský sektor. Ředitelem
internátu
byl
František
Nevřala,
vychovatelkou Hermína Stratilíková.
- po převzetí zámku MNV byla zde zřízena
Učňovská škola při krajském svazu
spotřebních družstev. Od srpna 1953
byly v přidělených místnostech provedeny
rozsáhlé adaptace, nákladem přes 50.000
korun. Vybavení školy potřebným
inventářem stálo 213.000 korun. Škola
měla kuchyni, internát a učebny. Původně
měla být pro pekařské učně. Vyučování
bylo zahájeno dne 5. 12. 1953 V roce
1955 se zde vystřídaly tři běhy dívek
prodavaček po 34 žačkách.
- od září 1955 tu byla zřízena i škola
kuchařská, učnice měly tříletou učební
dobu. Učnice vařily pro celý internát.
Učitelský sbor byl externí. Všeobecně
vzdělávacím předmětům učili učitelé
místní osmiletky. V kuchařské škole byla
mistrem výrobního výcviku Jiřina
Horňáková. Škola značně přispívala ke
kulturním a společenským akcím
v obci, na škole byly kroužky, pěveckorecitační, čtenářský a tělovýchovný.

Školství ve Zdounkách

-

-

-

v roce 1956 dělali starosti veřejným
činitelům někteří mladí hoši. Po vyjití ze
školy kouřili, chodili do hostinců a
nemírně požívali alkohol. Sveřepě si počínali v zámeckém parku ve styku
s dívkami učňovské školy. Nepomohlo
napomínání ani hrozby. Na velikonoční pondělí vytrhli rámy oken ložnice dívek,
okno rozbili, vyšroubovali elektrické
pojistky, rozházeli zařízení jedné ložnice
a napjali drát přes chodbu…
v roce 1959 měla učňovská škola
obchodní název Odborné učiliště
prodavačů při krajském svazu
spotřebních družstev. Přejmenování od 1. 1. 1959 - Jednota. 83 učňů,
vesměs děvčat, pomáhali v JZD, při
stavbě koupaliště Drážov aj., učiliště
vedla Zdena Brnovjáková.
od 1. 2. 1961 byla zrušena Učňovská
škola obchodní a žáci byli rozděleni do

ostatních škol (Koryčany a jiné), tím
velmi utrpěl kulturní i hospodářský život
v obci.
v roce 1961 byla zřízena zemědělská
učňovská
škola
Mechanizační
zemědělská učňovská škola
v srpnu
1962
bylo
do
zámku
přestěhováno z Lindovky zemědělské
učiliště. Vyučování bylo zahájeno 17. 9.
1962. / pěstitel, chovatel, mechanizátor a
chovatelka drůbeže/ Příští rok zůstala jen
chovatelka drůbeže. Do školy byla
soustředěna děvčata ze 4 okresů,
Kroměříž, UH, Hodonín a Břeclav
v roce 1964/1965byl dosavadní obor byl
přemístěn do Prostějova. Na tomto
případě je vidět, jakým neustálým
změnám bylo podrobeno zemědělské
školství.
Ludmila Paličková

Pozvánka na oslavy 100 let základní školy ve Zdounkách
Váţení přátelé,
k připravovanému výročí ve škole se
ještě jednou na Vás obracím s prosbou o
zapůjčení jakýchkoli starých fotografií či
jiných dobových dokumentů. Vše zase
v pořádku vrátíme.
S podrobným programem vlastních oslav
i doprovodných akcí Vás budeme ještě
prostřednictvím letáků informovat.
A co se týká starostí některých z Vás
ohledně vstupného, ujišťuji Vás, ţe jsou
naprosto zbytečné.
Vţdycky jsem dbala na to, aby škola
byla přístupná všem – současným i
minulým ţákům, zájemcům z řad
občanů, a to bez jakýchkoliv poplatků či
vstupného. Tak tomu samozřejmě bude i
nyní.
Objednali jsme pro Vás sluníčkové
počasí a moc se těšíme jak na příjemné
setkání, tak i na všechny Vaše školní
vzpomínky.

Vzpomínka na školu
„Až jednou po letech
budeš mít starosti
vzpomeň si na školu
na dobu radosti.“
Takové verše v památníku
psali jsme jako děti.
Jak ten čas rychle utíká.
Bylo to před padesáti lety.
Vzpomínky na školu
životem jdou s námi dále,
ty s léty nezmizí,
v srdci je hluboko máme.
V myšlenkách rádi vzpomenou
byť na čas kratičký
žáci, ten, kdo je ještě mlád,
též dědové a babičky.

PaedDr. Marie Ptáčková
ředitelka školy

Pryč jsou už dávné čítanky
i první slabikáře,
staré popsané lavice
a na nich kalamáře.

Naše divadelní putování
Jiţ brzy po premiéře divadla o sv. Janu
Sarkanderovi jsme se všichni shodli na
tom, ţe bychom naše divadlo nabídli a
odehráli také v okolí. Nebudu zmiňovat
jaké starosti, domlouvání a zařizování
s tím byly. Zkrátka jsme lidé houţevnatí
a pod vedením našeho aktivního
reţiséra
schopní
překonat
různé
překáţky. A tak se stalo, ţe 20.10.2013
jsme se místo nedělního oběda
naskládali i se všemi kostýmy a kulisami
do tří aut a odjeli do Střílek, abychom
zde odehráli naše divadlo. Trochu nás
zklamal malý počet návštěvníků, ale
přesto
se
představení
povedlo.
Následující neděli (27.10.) jsme se opět
v plném
počtu
přesunuli
s celým
divadlem do Hulína. Nebudu tajit, ţe
jsme tady předpokládali mnohem vyšší
návštěvnost. Ale snad to způsobilo
pěkné podzimní počasí, ţe i zde bylo
diváků málo a svým způsobem se to
odrazilo i na naší náladě. Nevadí, měli jsme před sebou dva týdny odpočinku a pak 10.11.
jsme znovu naloţili naše auta a vyjeli tentokráte do Pustiměře u Vyškova. Čekal na nás
krásný sál, který zařídila naše Jaruška a snad i díky tomu bylo diváků tentokrát dost.
Skvělé! 17.11. nás čekalo poslední představení a sice v Morkovicích. Hráli jsme tu
v trochu zastaralé sokolovně, ale to vyváţil téměř naplněný sál diváků. Nálada byla
skvělá, hrálo se nám dobře a z tohoto představení jsme pořídili záznam na DVD. Chtěl
bych ještě zmínit, ţe po dobu našeho putování jsme nezapomněli ţádnou rekvizitu ani
kulisu a vše jsme ve zdraví přeţili. Velký dík patří i firmě ČAK za zapůjčení dodávky.

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

Inkoustem napsaná písmena
ve starém sešitě už se ztrácí.
Na sraz jen za čas přijedou
bývalí spolužáci.
Škola tu svébytně
na místě stojí.
Těžko dnes hledal bys
lavici svoji.
Je lepší, krásnější,
100 let teď slaví.
Zastav se na chvilku,
pohlédni na ni.
Mnoho se změnilo,
mnohé je nové.
Vždycky si zachová
to kouzlo svoje.
Co žáků prošlo a projde dál
třídami stoleté dámy.
Kdo do ní chodil rád,
vzpomene se Zdounkami.
Jana Burgetová

Knihy, na kterých neleţí prach…
V tomto článku bych se chtěla vrátit
k Měsíci čtenářů. 21. března tohoto roku
v Kroměříţském deníku vyšel seznam
nejpůjčovanějších a nejprodávanějších
knih ve Zlíně, Uherském Hradišti,
Vsetíně a Kroměříţi. Byla jsem ráda, ţe
aţ na dva tituly máme všechny knihy
v knihovně a především jsem ráda, ţe
tyto knihy jsou také u nás neustále
v oběhu. Některé knihy jsem uvedla jiţ
v minulém čísle našeho zpravodaje a
nyní přidávám další, které stojí za to,
abyste si je přečetli. Na všech prvních
místech se objevuje kniha K. Tučkové
Ţitkovské bohyně, někde i její druhá
kniha Vyhnání Gerty Schnirch. Obě stojí
za přečtení.
Z kriminálních románů
dominuje norský spisovatel Jo Nesbo,
jehoţ knihy patří také k nejčtenějším a
nejprodávanějším. V anketě se objevily i

některé tituly zesnulé spisovatelky S.
Monyové, které se stále čtou i v naší
knihovně. Velký úspěch
mezi čtenáři zaznamenal
humoristický román našeho
spisovatele E. Bočka Poslední
aristokratka, knihovna vlastní
i jeho pokračování. Nejprodávanější knihou se stalo Volání
kukačky, které napsala známá
autorka Harryho Pottera
J. K. Rowlingová
pod pseudonymem R. Galbraith.
Tuto knihu si také u nás můţete půjčit.
A mě nezbývá, abych Vám
popřála hodně času a pohody ke
čtení těchto zajímavých knih.
Ludmila Paličková
knihovnice

Nalezený zvon – pověst z Divok
„Pantáto, pantáto!“ volala jednou
k večeru Andula, sluţka v čísle sedm v
Divokách, „nedošla nám z pastvy
prasnice.“ Pantáta Vrbíček, klidný a
pracovitý člověk, míchal právě koním
v dřevěném ţlabu a zdálo se, ţe
neslyšel. Pak si utřel ruce o kalhoty a
řekl: „Snad nám ji ten Kulenda neprodal
nebo nezabil. Bude vdávat dceru, tak by
ji potřeboval. Andulo, běţ za zahradu,
ona se tam bude jistě někde za branků
rýpat v potůčku!“ „Není tam, já uţ jsem
tam byla, ona z pastvy nedošla!“Pantáta
tedy šel ještě do zahrady aţ ke Korábku,
pak dolů k silnici, ale prasnici nenašel.
Vyšel na dědinu a pomalu mířil dolů
k hospodě. Věděl, kde má pastýře,
ponocného a zvoníka v jedné osobě
hledat. Otevřel v hospodě dveře a uviděl
Kulendu opřeného o pult, baňatou
sklenici před sebou na půl vypitou, a
ačkoli bylo v hospodě jen několik hostů,
bylo slyšet jen jeho. „Franto, nech toho
ţvanění a pojď ven, tys nám nedohnal
z pastvy sviňu!“ Kulenda zůstal jako by
vedle něho uhodil hrom. Pomalu se
otočil, chtěl něco říct, pak do sebe vhodil
zbytek kořalky a pomalu vstal.„To není
moţné, já ji přece dohnal!“ brblal si do
vousů. „Zatracený kšeft, proč si ji hned
nezavřeli, teď abych ji někde hledal.
Copak toho nemám dost, ani v té
hospodě mi nedaj pokoj. A to za pár
šestek!“
A tak šli všichni prasnici
hledat. Pomalu, kousek od sebe,
nahlíţeli do keřů i do potoka a došli aţ
„K prádlu“, ale prase nenašli. Kdyţ přešli
ke zmole s potokem od Světlé, hleděl
pastýř Kulenda po pantátovi, nemíní-li se
uţ vrátit. Ale Vrbíček pořád pokračoval,
vyběhl ze zmoly, přes „Uhliska“ doprava
k „Ţernovským lůkám“.

Najednou Anička křičí: „Pantáto, tady je!“
a utíká k místu, kde na malé vyvýšenině
pod velkým osamělým stromem hledaná
prasnice na půl schovaná v jámě, klidně
ryla a ani se nedala Aničkou, která k ní
přiběhla, vyrušovat. Kulenda byl rád, ţe
to běhání skončilo a ţe se ještě bude
moci zastavit na hlt v hospodě, ale tu uţ
Anička volala: „Pojďte sem, ona něco
vyryla!“ Kdyţ přiběhli, ţasli. „A sakra,
vţdy to je zvon!“. Nebyl sice velký, ale
drţel jako přibitý. Zkoušeli všichni
zvonem pohnout, ale nepohli. Zvon tedy
zakryli a šli se poradit za starostou. Ten
je poslal na faru do Zdounek. Kulenda
vběhl ještě do hospody, aby mohl podat
ještě (moţným) hostům podrobnou
zprávu o tom nálezu. „Zatracená svině!“
křičel ve dveřích, „tak uţ jsem se dlouho
nezapotil“.
Kdyţ
pantáta
Vrbíček
dopodrobna
pověděl
faráři
ve
Zdounkách, jak našli zvon, farář po chvíli
odpověděl: „Ano, tam bývala vesnice.
Snad jej někdy obyvatelé před některou
válkou zakopali, aby o něj nepřišli.
Seţeňte si někoho na pomoc a přivezte
zítra zvon na faru.“Na druhý den
nemuseli nikoho shánět, vţdyť zásluhou
Kulendy, ještě večer věděla o nálezu
celá vesnice. Kdyţ dojeli na místo,
odházeli rýčem zeminu okolo zvonu a
pomocí občanů naloţili zvon na vůz a
odvezli ho do Zdounek. Protoţe
v Ratajích zvon chyběl, dohodli se, ţe
půjde do Rataj.
Ratajští občané si ihned pro zvon přijeli.
Ale kdyţ ho zavěsili a zkoušeli zvonit,
byly jeho údery nějaké tlumené a
chraplavé. Snad tím, ţe tak dlouho
v zemi leţel. V dutých tlumivých úderech
zvonu bylo dobře rozeznát slova: „Svině
mne vyryla, dívka mne našla atd.“

Zkusil i pan farář, ale nic nepomohlo,
pořád stejně. Nechali tedy zvonění, ale
večer zase zkusili, jenţe zvon zvonil
pořád stejně. Zvonice se musela
zamknout a nikdo nevěděl, co dělat. Aţ
jednou jim nějaký forman poradil, aby
dali zvon přelít. A tak se stalo.
Kdyţ zvon zase za velké slávy světili,
všem se velmi líbil. Byl jako nový. Starý
kostelník vzal za provaz, poţehnal se a
začal zvonit. Z okenic vysoké šindelové
zvonice se nad doškovými střechami
ratajských gruntů a chaloupek nesl čistý,
jasný lahodný a stříbrný hlas nově
přelitého zvonu.

Poznáte, kdo je na 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 byly na obrázku pozdější
ředitelky MŠ
paní Bardonová a paní Brázdilová
Výhercem soutěže se stala
paní Žurmanová ze Zdounek. Gratulujeme

Činnost SDH Zdounky za první čtvrtletí roku 2014
Čtvrt roku uplynulo jako voda, a proto
zpětně vzpomeneme činnost naše sboru.
Poslední lednovou sobotu se naši
členové a další odváţní příznivci zimní
turistiky vypravili na tradiční lednový
výšlap na Brdo. Po zdolání převýšení
ve snad jediné mrazivé sobotě této zimy
si účastníci pochvalovali krásný výhled
na ta panoramata našeho okolí….
V sobotu 1. března letos proběhly
tradiční ostatky ve Zdounkách. V čele
s medvědem jsme jako vţdy zdárně
obešli naši obec a do kroku nám vesele
vyhrávala Zdounečanka, pod vedením
kapelníka Mirka Nauče.
Letos nám svítilo sluníčko a bylo doslova
jarní počasí, které dobarvovalo
uvolněnou masopustní náladu.
Večer pak probíhala tradiční ostatková
zábava s pochováváním basy. K tanci a
poslechu nám stejně jako přes den hrála
dechová hudba Zdounečanka a skupina
Millenium. Díky našim věrným a štědrým
sponzorům byla k mání bohatá tombola a
samozřejmě bohaté občerstvení.
Úderem jedenácté hodiny vyšel smuteční
průvod a proběhlo pochování basy, kde
se shrnulo dění v obci za uplynulý rok.
Třešničkou na pomyslném dortu našeho
programu byla volba Hasič Miss po
Zdounecku v podání našich členů.
Doufáme, ţe se vám tato akce líbila a
potkáme se zase za rok.
Ještě bych chtěl co nejsrdečněji
poděkovat všem našim sponzorům,
obecnímu úřadu a všem příznivcům…..
Ve středu 2. dubna jsme uspořádali den
otevřených dveří na naší zbrojnici, a to
hlavně pro děti z naší mateřské školky,
kde se seznámily s prostory, kde náš
sbor sídlí a jak vše funguje, kdyţ se
vyjíţdí k poţáru atd.
Vyzkoušely si domlouvat se přes
vysílačku a mnohé další věci. Také jsme
probrali a zopakovali uţitečné informace
z poţární prevence….

Ostatky ve Zdounkách

Mladí hasiči na výstavě Zpátky do pohádky

Závěrem mi dovolte Vás všechny co
nejsrdečněji pozvat na tradiční procházku
lesem plných pohádek v divockém lese
Boří, kterou pořádáme ve spolupráci
s ČSOP Divoky, letos jiţ 36. ročník.
Za SDH Zdounky Marek Sýkora

36. Ročník.

PROCHÁZKA LESEM
PLNÝM POHÁDEK
24. května 2014
v divockém lese Boří
SDH Zdounky SOP Divoky

MŠ na besedě v hasičské zbrojnici

Krajské kolo soutěţní přehlídky ţáků ZUŠ ve hře dechových orchestrů
V pátek 4. dubna naše škola uspořádala
v prostorách Domu kultury ve Zdounkách
Krajské kolo soutěţní přehlídky ţáků
základních uměleckých škol ve hře
dechových orchestrů. Do Zdounek
zavítalo celkem 7 orchestrů, ve kterých
vystoupilo
téměř
150
ţáků.
Po
předvedených výkonech porota poslala
do dalšího kola domácí Dechový orchestr
ZUŠ Zdounky a Dechový orchestr
Morava ZUŠ Hulín.
Ústřední kolo soutěţe se koná 23. –
24.května v Letovicích. Naše dechovka
chce opět dokázat, ţe patří ve své
kategorii k nejlepším. Po úspěchu v
letech 2007 (Litvínov) a 2010 (Letovice)
se pokusíme uspět i do třetice. Tato silná
generace, pro kterou to bude zároveň
soutěţ poslední, by si velmi přála zapsat
do historie školy další cenný úspěch.
Drţte nám proto palce v cestě za „zlatým
hattrickem“, protoţe konkurence z celé
republiky bude obrovská…
Miroslav Nauč, ředitel ZUŠ Zdounky

Přijímací talentové
zkoušky v ZUŠ Zdounky
Přijímací talentové zkoušky v ZUŠ
Zdounky se budou konat ve dnech 9. 11. června 2014. Pro ţáky poskytujeme
studium v hudebním a výtvarném
oboru. V hudebním oboru nabízíme
přípravné studium pro ţáky pětileté a
šestileté. Pro ţáky sedmileté a starší
jsou připravena studijní zaměření –
Hra na klavír, el. klávesy, housle,
kytaru,
zobcovou flétnu,
klarinet,
trubku, tenor, tubu nebo akordeon. Ve
výtvarném oboru nabízíme taktéţ
přípravné studium pro ţáky pětileté a
šestileté, pro ţáky starší potom studijní
zaměření Výtvarná tvorba, které
zahrnuje všechny oblasti, včetně práce
s keramikou.
Přijetí ţáků je limitováno kapacitou
školy. V případě většího zájmu budou
rozhodovat výsledky dosaţené při
přijímacích zkouškách.
Bliţší informace k obsahu studia
naleznete
v našem
Školním
vzdělávacím programu ZUŠ Zdounky.
Kritéria
k přijetí
ţáka
naleznete
v materiálu Přijímací zkoušky v ZUŠ
Zdounky. Vše je volně ke staţení na
webových
stránkách
školy
www.zuszdounky.cz
Miroslav Nauč
ředitel ZUŠ Zdounky

Přehled kulturních akcí ve Zdounkách a okolí
Výstava Svatba včera a dnes

NENECHTE SI UJÍT

Svatba v máji, do roka na máry…
Zpochybňovalo lidové pořekadlo sňatky
uzavírané v měsíci lásky. Málokdo mu
dnes jiţ věří, přesto je po zimních
měsících květen časem, kdy je svateb
nejméně. Není ale důvod, proč se
svatbám a všem zajímavým věcem
s nimi
spojeným
v tomto
období
nevěnovat jiným způsobem.

DUBEN
27.4.
JAN SARKANDER – divadelní
představení ochotníků ze Zdounek,
vstupné dobrovolné, začátek v 15.00
hod., DK Zdounky
30.4.
STAVĚNÍ MÁJE – začátek
v 17.30 hod. před OÚ Zdounky

Připravili jsme pro Vás od 15. do 18.
května výstavu svatebních šatů, která si
vzala za úkol umoţnit nahlédnutí
s trochou
nostalgie
do
„svatební“
minulosti. A v této souvislosti Vás
prosíme o zapůjčení svatebních šatů,
které mají lidé doma – čím déle, tím lépe
– a zároveň svatebních fotografií. Obojí –
šaty i obrázky – budou exponáty
zmíněné výstavy a zároveň sehrají svou
úlohu v rámci módní přehlídky, která
bude součástí programu závěrečného
dne výstavy.

30.4.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – U
šesti lipek

KVĚTEN
4.5.
KINO PRO DĚTI – začátek
v 16.00 hod.,vstupné dobrovolné, DK
Zdounky
15.5.
VRAŢDA
NA
FAŘE
–
Divadelní scéna Kroměříţ, začátek v
19.00 hod., DK Zdounky

Masopust v Těšánkách.
Do masopustního průvodu v sobotu
1.března se společně s místními hasiči
letos zapojily i děti. Medvěda vodil
agent FBI, kominík do kaţdého domu
přinesl štěstí, kočička, včelka, ovečka
dobré hospodaření, paní v ţupanu
uzdravovala a druhá s metličkou
vymetala smůlu z kaţdého stavení.
Výborné koblíţky kaţdého nasytily a
dodaly sílu k návštěvě i nedalekého
Lebedova.
Společenská
kronika 1. čtvrtletí

15.-18.5.SVATBA VČERA A DNES –
výstava svatebních šatů, vstupné
dobrovolné, v neděli módní přehlídka
s překvapením – i pro děti, DK Zdounky

ČERVEN

14.6.
HODOVÁ ZÁBAVA obce
Zdounky – začátek ve 20.00 hod.,
akce
o
ceny,
DK
Zdounky
22.6.
ŠKOLNÍ
AKADEMIE
začátek ve 13.00 hod., DK Zdounky

2014

NAROZENÍ

SŇATKY

ÚMRTÍ

Nina Vranková, Nětčice
Jiří Pektor, Těšánky
Ivan Navrátil, Zdounky

Brázdil Tomáš, Zdounky – Skeničková Miroslava, Zdounky
Drga Libor, Jasenná - Brázdilová Radana, Zdounky

Melichárek Josef, Divoky
Trněný Stanislav, Těšánky
Králíková Anna, Divoky
Petřík Miroslav, Zdounky

Soutěţ ručních koňských stříkaček a hodová zábava v Těšánkách
Sbor dobrovolných hasičů Těšánky Vás srdečně zve

na Druhý ročník soutěţe ručních
koňských stříkaček
(doplněná sportovním dvojbojem hasičských druţstev)

sobota 3.května 2014 v 8 hodin
na fotbalovém hřišti v Těšánkách
9.00 – zahájení soutěţe koňských stříkaček
14.00 – přehlídky hasičské techniky
20.00 – hodová zábava (hraje TRIP)
Občerstvení je zajištěno v místě konání.
Akce je podpořena z prostředků Zlínského kraje.

„Čte-li člověk verše srdcem, rozezpívává a čistí lidskou duši“
Přes veškerou snahu vědců v lékařské
oblasti je vznik některých nemocí ještě
stále zahalen rouškou tajemství. Lékaři
sice objevili, jak některá konkrétní
onemocnění vznikají, ale stále poměrně
hodně nemocí nedokáţou spolehlivě
vyléčit, jejich projevy pouze potlačují.
Proti některým nemocem je lékařská
věda zatím bezmocná. Proč přichází
určitá nemoc? Dokáţeme zdůvodnit,
proč onemocní právě náš ţaludek a
nebolí nás místo něho hlava nebo noha?
Je rozhodující příčinou nemocí nekvalitní
strava a nadměrná fyzická aktivita (či
pasivita)? Je vznik zdravotních obtíţí
podstatně svázán i s lidským chováním a
myšlením? Můţe „neúčinnost“ léku a
problémy při léčení způsobovat sám
nemocný tím, ţe je naplněný zlobou,
sobectvím či smutkem? Léčí se stejně
dobře
klasickými
i
alternativními
terapiemi člověk skromný, obětavý a
pokorný a člověk „věčně“ nespokojený,
jiné pomlouvající a jejich potřeby a tuţby
málo vnímající? Můţe být důvod téhoţ
onemocnění odlišný? Projeví lidské tělo
svou nevoli, jak s ním jeho pán (či paní)
nakládá, nebo ho (ji) před těmi
závaţnějšími několikrát různými způsoby
varuje?
PREVENCE
Na tyto a podobné
dotazy se pokusil
odpovědět pan ing. Hrabica na své velmi
Jaro je snad
uţ naplno
tady
po teplé
zajímavé
přednášce,
která
se akonala
a suché zimě probíhají úklidy zahrádek
a
různých
travních
porostů.
Kaţdoročně
jsou
jarní
měsíce
statisticky
s nejvyšším
výskytem
poţárů, hlavě travních porostů. Proto,
jako kaţdým rokem, apelujeme na
občany, aby svou činností nezpůsobili
poţár a při spalování klestí dodrţovali
všechny zásady a předpisy, řádně
kaţdé spalování nahlásili na webový
portál Hasičského Záchranného sboru
Zlínského Kraje a také se alespoň
trochu řídili „selským rozumem“.
Plošné vypalování porostů je stále
zakázáno zákonem o poţární ochraně.
Pokuty za porušení zákazu a za jiné
nedovolené a nenahlášené poţáry
jsou v horních hranicích pro fyzické
osoby vyčísleny na 25 000 tisíc korun
a pro právnické osoby aţ 500 000 tisíc
korun.
Závěrem ještě jednou zopakuji, ţe
letošní jaro je a pravděpodobně bude
velmi suché, tak prosím Vás pečlivě
rozvaţte, jestli je spalování, které máte
v plánu opravdu nutné, jestli nebude
lepší vyuţít sluţeb sběrného dvora,
kde Vás rádi uvidíme….
M. Sýkora
Preventiva SDH Zdounky

13. 3. 2014 v DK ve Zdounkách.
Ing. Miroslav Hrabica je známý autor
knih o zdraví a lidském hledání. Civilním
povoláním, které opustil před deseti lety,
byl projektant – statik. Ţije ve Zlíně.
Kromě psaní knih, z nichţ nejznámější
jsou „Co nám tělo říká“ „Prvky, vitaminy
a byliny trochu jinak“, „Dar zdraví“ a
„Tobě“,
nabízí
pomocnou
ruku
nemocným lidem. Snaţí se je navést
hlavně k odhalení a přiznání si chyb
v jednání i k pochopení přínosu
onemocnění - a tím zároveň poměrně
rychle ke zdraví (či k zpomalení
progrese onemocnění u těţkých chorob)
i k duchovnímu zušlechtění.
Na přednáškách směruje posluchače k
pokornému a zároveň aktivnímu vnímání
nemocí i problémů a k laskavému
pohledu na ţivot, lidi a svět. Nejprve
slovy pohladit, otevřít a vyčistit duši
trpícího, pak přidat trochu bylin, rad a
cviků a závěrem předat nemocnému
teplo a lásku rukama – asi tak probíhá
jeho sluţba nemocným.
Ať se Vám líbí a nechť dobro, jeţ sídlí ve
Vašem srdci, denně ozařuje cestu
ostatním lidem a je dáváno i Vám.
Poznámka: Knihy tohoto autora si můžete
vypůjčit i v naší knihovně

Poděkování a prosba
Nedávno jsem dokončila „ střípky
z historie Nětčic“ a chtěla bych všem,
kteří mi pomáhali velmi poděkovat.
Především poděkování patří panu Josefu
Majdovi.
V létě bych chtěla začít pracovat na
podobné práci o Těšánkách. Obracím se
proto na všechny z Těšánek s prosbou o
zapůjčení starých fotografií, které by
dokreslily moji práci.
Předem děkuji.

Opět mezi svými…
… byl přivítán bouřlivým potleskem
v novém sále DK ve Zdounkách, bývalý
zdounecký občan a bývalý šéf mlékárny
Jan Sedlařík se svou kapelou Veselá
sedma. Spolu s ním zpívala jeho dcera
Jana. Podařilo se mu skrýt své zklamání
z malé účasti /ostuda Zdounečáků/ a
téměř
osmdesátiletý
si
svým
vystoupením podmanil celý sál. Zazněly
tu písničky myslivecké, mlynářské,
nesmrtelné Hašlerky, písničky z Čech,
Prahy a samozřejmě z Moravy. Dech se
tajil při nádherné podmanivě něţné
písničce, kterou mu před lety poprvé
zazpíval jeho kamarád z Cetechovic a
kterou on zařadil do svého programu.
Pestrý dvouhodinový pořad písniček
zpestřil Jan Sedlařík svým osobitým
humorem.
Samozřejmě
připomněl
nejslavnější dobu Zdounek, Lacrum,
Míšu a povzdechl si nad jeho osudem.
Bývalí zaměstnanci, kteří v sále tvořili
převáţnou většinu publika, si s ním také
zavzpomínali na staré dobré časy. Není
divu, ţe poslední potlesk zazněl ve stoje.
Ludmila Paličková
knihovnice

STAVĚNÍ MÁJE a PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
ve ZDOUNKÁCH

30.4.2014
17.30 stavění máje, OÚ Zdounky
20.30 pálení čarodějnic U šesti lipek
Hola hola hej začíná

„Od pohádky klíček mám…“

čarodějnický rej!
Přijďte určitě i v maskách

znělo nám v uších, kdyţ nás paní knihovnice Paličková v podání pohádkové babičky
vítala při vstupu do sálu místního kulturního domu.
Ve dnech 10. a 11. března a
8. dubna jsme se totiţ přenesli díky filmovým kostýmům ne do jedné, ale rovnou do
15 pohádek. A jak uţ to v kouzelném světě pohádek bývá, i my jsme museli během
prohlídky plnit různé úkoly a hádanky. Tak jsme například přebírali hrách a čočku
jako Popelka, poznávali zvířátka z Krakonošova lesa atd…
Na konci cesty nás nečekala
odměna v podobě princezny
a půlky království, ale
sladkosti a drobné dárečky,
jenţ pro nás měly paní knihovnice Paličková a paní
Horáková připraveny. Tímto
jim moc děkujeme za velmi
příjemná dopoledne a úţasný
doprovodný program.
Děti a paní učitelky
z MŠ Zdounky

Přípravka TJ Zdounky
Muţstvo přípravky TJ Zdounky se na jarní část
fotbalové sezony poctivě připravovalo dvakrát týdně
ve sportovní hale ve Zdounkách. Dne 15. 3. se na
závěr halové sezony chlapci zúčastnili turnaje
pořádaného také v domácí hale v obsazení Sokol
Rataje, TJ Dolní Němčí, HS Kroměříţ 2006, HS
Kroměříţ 2005, TJ Babice, TJ Tupesy, TJ Ořechov
a TJ Zdounky. Naši borci zvítězili nad muţstvem
HS Kroměříţ 2006 3:1, TJ Ořechov 5:3, podlehli TJ
Tupesy 2:3 a obsadili tak 2.místo ve skupině.
V souboji o konečné celkové umístění zdolali Dolní
Němčí 7:3 a dosáhli tak velmi pěkného 3. místa.
Nyní probíhají tréninky kaţdé úterý a čtvrtek
v 17.30 hod. na fotbalovém hřišti ve Zdounkách.
Tímto zveme všechny chlapce a děvčata bez
věkového omezení do našeho kolektivu, aby se
k nám připojili a pomohli nám tak k dalším
úspěchům. Rádi mezi sebou přivítáme další
nové spoluhráče i spoluhráčky.
Michal Čečatka, Trenér přípravky
Muţi- okresní přebor

Dorost- Krajská soutěţ

Soupeř

Datum

Zač.

Loukov

Ne 23.3.

15:00

14 Doma

15 Venku Němčice

Ne 30.3.

16 Doma

Starší ţáci- okresní přebor

Soupeř

Datum

Zač.

Morkovice

Ne 23.4.

12:00

15:30

15 Venku Bojkovice

Ne 30.3.

Ne 6.4.

15:30

16 Doma

17 Venku Morkovice B

Ne 13.4.

16:00

17 Venku Chropyně

18 Doma

Kyselovice

Ne 20.4.

16:00

18 Doma

19 Doma

Střílky

Ne 27.4..

16:00

19 Venku Kvasice

Ne 4.5.

16:30

20 Doma

Ne 11.5.

16:30

22 Venku Kroměříţ B

So 17.5.

23 Doma

kolo
14 Doma

Zborovice

20 Venku Slavkov p.H.
21 Doma

Zářičí

Ludslavice

24 Venku Rusava
25 Doma

Lubná

26 Venku Mrlínek

Datum

Zač.

20 Venku Chvalčov

Ne 6.4.

10:00

13:00

11 Venku Chropyně

Ne 13.4.

10:30

Ne 6.4.

12:30

12 Doma

Těšnovice

So 19.4.

14:00

So 12.4.

10:15

13 Venku Bezměrov

Ne 27.4.

13:30

Nedachlebice Ne 20.4.

13:00

14 Venku Zlobice

Ne 4.5.

14:00

Ne 27.4.

13:30

15 Doma

Chvalčov

So 10.5.

14:00

Ne 4.5.

13:30

16 Doma

Chropyně

So 17.5.

14:00

21 Venku Nivnice

So 10.5.

16:30

17 Venku Těšnovice

Ne 25.5.

13:30

16:30

22 Doma

Ne 18.5.

13:30

18 Doma

Bezměrov

So 31.5.

14:00

Ne 25.5.

16:30

23 Venku Strání

Ne 25.5.

14:00

19 Doma

Zlobice

So7.6.

14:00

So 31.5.

16:30

24 Doma

Uh.Ostroh

Ne 1.6.

13:30 Mladší ţáci- okresní přebor

Ne 8.6.

16:30

25 Venku Buchlovice

So 7.6.

16:30 kolo

Ne 15.6.

16:30

26 Doma

Ne 15.6.

13:30

kolo

Boršice

Kněţpole

Hluk

Koryčany

Soupeř

kolo

Soupeř

Datum

Zač.

14 Venku Lubná

Ne 6.4.

10:00

11 Doma

Ne 13.4.

10:00

Ne 20.4.

10:00

Ne 27.4.

10:00

Lutopecny

ml. přípravka
12 Venku Rymice
7. turnaj, Slavkov p. H.,Ne 27. 4. 2014 (10.00)
Od 4.5.- 8.6. nadstavba

ZO ČSCH ZDOUNKY Vás zve na

8. turnaj, Roštění, So 3. 5. 2014 (10.00)

spojenou s expozicí českého strakáče

kdy: 23.-24. Srpna 2014

Doma

Dřínov

ZO ČSCH Zdounky
Výstava otevřena
sobota 8.00 – 15.00 hod. (od 9.00 hod.
celostátní soutěž v KRÁLIČÍM HOPU)

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
DRŮBEŽE A HOLUBŮ

13

neděle: 8.00 – 15.00 hod. (v 11.00 hod. 3.
Ročník soutěže KOKRHÁNÍ KOHOUTŮ)
Celý víkend bohaté očerstvení, dobroty
z udírny, kozí a ovčí sýr…
Výtvarná soutěž pro děti „ ZVÍŘÁTKO ZE
DVORA“ Kdo se chce zapojit, může obrázek
donést přímo na výstavu

nejpozději však do neděle 24.8.2014 do 10.00
hod. nebo do obchodu Beruška J+Z ve
Zdounkách již od měsíce května 2014.
Vyhlášení nejkrásnějšího obrázku bude
v něděli 24.8.2014 ve 13.00 hod.
Taťána Brablcová
jednatelka ZO ČSCH Zdounky

Akce Domu kultury ve Zdounkách

Veselá sedma Jana Sedlaříka

Taneční kurz pro děti

Velikonoční jarmark
Noc v knihovně

2. ročník soutěţe o nejhezčí rozkvetlé okno,
balkon, terasu

Vítězná fotografie z loňského ročníku
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