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Poslední dny ve škole
Konec školního roku bývá vţdycky
náročný. Po zdařilé exkurzi do Prahy
pro ţáky 8. a 9. třídy jsme se společně
s rodiči pustili do příprav 9. ročníku Dne
rodiny se školou. Počasí bylo uplakané,
sportovní hala v rekonstrukci, a tak jsme
poprvé soutěţili v prostorách nově
vymalované
školy.
Soutěţící
byli
ohleduplní, zdi zůstaly čisté a všichni
byli spokojení.
A pak přišlo nečekané překvapení.
Ţáci 7. třídy s Rádiem Čas z Ostravy
vyhráli bezplatný pětidenní pobyt
v Paříţi. Trošku jsme se báli, aby
všechno hladce proběhlo, ale naše
obavy byly zbytečné. Děti byly skvělé,
program perfektní, zkrátka – všichni si
přivezli úţasné záţitky.
Hned nato druţstva ml. a st. ţáků
vyhrála okresní kolo v dopravní soutěţi
a hurá do kraje. Starší druţstvo ve
sloţení Čevelová T., Moţíšová M.,
Pospíšil O. a Škrabal V. obsadilo
2. místo, mladší druţstvo ve sloţení
Čevelová B., Krčmářová V., Prchal F. a
Zrna M. vyhrálo 1. místo a jeli do
celostátního kola, kde se umístili na
krásném 6. místě.
A pak uţ jsme začali připravovat
oslavu 100 let budovy školy. Ruku k dílu
přiloţily i ochotné maminky, které byly
moc šikovné. Plakáty, inzeráty, internet
a rozhlas se staly vítanými pomocníky
v propagaci této akce.
Bylo vás
opravdu hodně, kteří jste si našli čas
a přišli si prohlédnout „stoletou
stařenku“, která je spíš dámou
v nejlepších letech.
V jejich zdech působila nejen osmiletka,
devítiletka, jedenáctiletka, ale i různé
kurzy, které nahrazovaly učiliště.

Je velká škoda, ţe písemné prameny o
škole, ač je jich hodně, se ve svých
zápisech
rozcházejí,
někdy
jsou
nepřesné, nepřehledné nebo neúplné.
Z tohoto důvodu jsme nesepisovali
ţádný oficiální sborník. Přesto jsme se
pro vás snaţili shromáţdit co nejvíc
dokumentů.
Děkuji
všem
spoluobčanům, kteří nám zapůjčili své
skvosty.
Doufám, ţe jste si pozorně prohlédli
školní výstavu, smlsli si na hudebních
dobrůtkách v podání současných i
bývalých ţáků a samozřejmě i na těch
skutečných dobrotách v podobě občerstvení.
Chtěla jsem, aby se škola alespoň na
chvíli stala místem krásných setkání po
letech, místem oprášených vzpomínek
na školní léta, první lásky a první
přátelství. Podle vašich bohatých ohlasů
a milých zápisů se nám to podařilo. A to
je podle mě to nejdůleţitější.
Na druhý den jsme pokračovali
Akademií. Ocenili jsme 22 nejlepších
ţáků za úspěšnou a bohatou

reprezentaci zdounecké školy v nejrůznějších soutěţích a Olympiádách
v českém jazyce, v biologii a v chemii. I
to vypovídá o kvalitě a úrovni vědomostí
našich ţáků. Kulturní program byl
takovou voňavou kytičkou na závěr.
Kdo si chce některé okamţiky ještě
jednou
připomenout,
klikněte
na
www.zszdounky.cz
– fotogalerie.
Váţení rodiče, milí spoluobčané!
Máme krásnou školu, kvalitní výuku,
šikovné ţáky.
Ovšem bez vydatné
finanční pomoci zřizovatele by to nebylo
moţné. Dovolte mi, abych moc
poděkovala vedení obce a všem
zastupitelům za velkou péči o školu a za
příkladnou spolupráci. Myslíte na děti a
tím myslíte na budoucnost Zdounek. A
to je dobře.
Marie Ptáčková
ředitelka školy
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Z jednání rady a zastupitelstva obce Zdounky
Váţení a milí spoluobčané,
prázdniny našich dětí jsou v plném
proudu a já věřím, ţe i rodinné dovolené
probíhají
ke
spokojenosti
všech
zúčastněných. V dnešní době je pro naše
děti a mládeţ široká nabídka moţností,
jak hezky strávit celé prázdniny. To samé
platí i pro dospělé a jejich dovolené, a
nemusí vše stát ani moc peněz.
Konkrétně mám na mysli dovolenou
v České republice, neboť míst, která si
zaslouţí naši pozornost, je opravdu dost.
Z pohledu volebního období r. 2010 2014 pro naši komunální sféru mohu
konstatovat, ţe pro stávající radu obce a
zastupitelstvo obce zbývají cca 2 měsíce
práce pro dokončení úkolů, které jsme si
stanovili.
V termínu
10.-11.10.2014
proběhnou komunální volby a bude na
nové radě obce a zastupitelstvu obce, jak
se zhostí dlouhodobých úkolů, které jsou
z naší
strany
rozpracovány
(odkanalizování
místních
částí,
protipovodňová opatření).
Nicméně další tři kalendářní měsíce od
vydání posledního čísla Zdouneckého
zpravodaje jsou jiţ minulostí a my si
dovolujeme Vás opět oslovit s novým
číslem zpravodaje, abychom řádně
informovali o záleţitostech a věcech ze
ţivota v naší obci z druhého čtvrtletí roku
2014.
V době od uzávěrky posledního čísla
Informačního zpravodaje ( 10.04.2014 )
do uzávěrky tohoto čísla ( 10.07.2014 )
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 ( 26.06.2014 ).
Informačně nejdůleţitější záleţitosti,
které rada obce projednala, schválila, či
vzala na vědomí, vybírám pro vás zde:
Smlouvu o zajištění zpětného odběru a
vyuţití odpadů z obalů mezi firmy EKOKOM, a.s. a Obcí Zdounky včetně
Dodatku č. 1 k této smlouvě (evid. č.
30/0338)
Smlouva o dílo č. 05/2014/ce k akci
„Opěrná zídka u zastávky Těšánky“
zrušení
zásahové
jednotky
sboru
dobrovolných hasičů obce v místní části
Těšánky
cenovou nabídku p. Ing. Radka Jaroše
na zpracování projektové dokumentace
pro
stavební
povolení
v rozsahu
zadávací dokumentace stavby na akci
„Silnice III/43215, Zdounky, Nětčice“
ţádost
Poradenského
centra
pro
sluchově postiţené Kroměříţ, o.s. o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši
2000,-- Kč
ţádost ČSOP Divoky o povolení akce
„Procházka lesem plným pohádek“ na
becních
www.zdounky.cz

obecních pozemcích v Divokách včetně
Dohody o dočasném uţívání pozemků za
symbolické nájemné ve výši 100,-- Kč
ţádost ZŠ Zdounky o vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2013 ve
výši 15 233,20 Kč
ţádost MŠ Zdounky o vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2013 ve
výši 4 800,46 Kč
ţádost Svazu skautů a skautek ČR střediska Psohlavci Uherské Hradiště o
povolení skautského tábora v Divokách
v termínu 28.6.-13.7.2014 na obecním
pozemku 533/1 v k.ú. Divoky
odměnu v podobě dárkového balíčku
v hodnotě 1000,-- Kč pro p. Pavla
Slavíka ze Zdounek za 60 bezplatných
odběrů krve
Rozhodnutí MěÚ KM - Stavební povolení
- „Silnice II/432: Zdounky, průtah obcí“
poděkování Sociálních sluţeb města
Kroměříţe za poskytnutí fin. příspěvku
z rozpočtu naší obce
ţádost firmy NWT a.s. o instalaci
vzdušného internetového kabelu mezi
bytovými domy ve Zdounkách v ul.
Farská č. p. 6 + 7 + 432 přes obecní
pozemek p. č. 478/3
ţádost ZŠ Zdounky o poskytnutí fin.
příspěvku ve výši 2 000,-- Kč na odměny
pro soutěţící ţáky - Den rodiny se
školou
Smlouvu o dílo č. 04/2014/ce mezi Obcí
Zdounky a firmou ČAK CZ, s.r.o. na dílo
„Úprava výletiště za školou Divoky“
předběţné termíny uzavírek, zahájení i
ukončení
stavebních
prací
na
rekonstrukci „Silnice II/432; Zdounky
průtah obcí“
oznámení firmy Telefónica Czech
Republic, a.s. o zrušení VTA ve
Zdounkách před domem č.p. 10
v průběhu měsíce června t.r. z důvodu
jeho minimálního vyuţití
zprávu
o
výsledku
přezkoumání
hospodaření obce Zdounky za rok 2013
provedeném p. Ing. Ivo Lejsalem
z kontrolního oddělení KÚ Zlínského
kraje - bez závad
rozhodnutí MěÚ Kroměříţ - povolení
částečné uzavírky silnice II/432 v termínu
3.6.-30.9.2014 - rekonstrukce silnice
v Cetechovicích
vyhotovení 3 povinných monitorovacích
zpráv - sběrný dvůr ve Zdounkách
rozšíření separace odpadů v obci
Zdounky, rekultivace skládky Zdounky Světlá
prodlouţení Smlouvy o výpůjčce č.j.
022104247 - bezplatné uţívání 51 ks
LED svítidel k provozování veřejného
osvětlení v obci Zdounky s platností
žádost ČSCH Zdounky o poskytnutí fin.
příspěvku ve výši 3.000,-- Kč na konání
celostátní soutěže „Králičí hop“ - datum

do 31.12.2014
ţádost ČSCH Zdounky o poskytnutí fin.
příspěvku ve výši 3 000,-- Kč na konání
celostátní soutěţe „Králičí hop“ - datum
konání 23.-24.8.2014 ve VÚTZ Zdounky
ţádost Veterán klubu Kroměříţ o
poskytnutí věcného daru na odměny pro
účastníky orientační a spanilé jízdy
historických vozidel - datum konání
2.8.2014
ţádost nájemníků bytového domu č. p.
432 ve Zdounkách v ul. Farská na opravy
střechy, dlaţby na terase, odvodnění
pozemku aj.
udělení Certifikátu k Environmentálnímu
vyúčtování za rok 2013 pro Obec
Zdounky od kolektivního systému
ASEKOL
poděkování ČSOP Divoky za spolupráci
při přípravných pracích na realizaci 36.
ročníku „Pohádkového lesa v Divokách“
informace
k plánované
rekonstrukci
„Silnice II/432: Zdounky, průtah obcí“
výzvu Obce Zdounky k podání nabídek
veřejné zakázky podlimitního řízení
„Silnice II/432: Zdounky, průtah obcí“,
dnes byly osloveny firmy Strabag, a.s.
Zlín,
Správa a údrţba silnic
Kroměříţska, s.r.o. a firma Porr, a.s.
Tlumačov
2. veřejná schůze Zastupitelstva
obce Zdounky v r. 2014, která se
uskutečnila
ve
čtvrtek
26.6.2014
projednala, či schválila řadu bodů, ze
kterých vybírám pro vás tyto následující:
zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od
posledního veřejného zasedání
Závěrečný účet Obce Zdounky za rok
2013 a Účetní závěrku Obce Zdounky za
rok 2013
Inventarizační zprávu za rok 2013
ţádost MŠ Zdounky o pouţití přeplatku
za el. energii ve výši 18 137,- Kč na
pořízení nových skříněk s kontejnery na
hračky
ţádost ZŠ Zdounky o pouţití přeplatku za
plyn a el. energii v celkové výši 136 484,Kč na opravu přístupové cesty ke školní
jídelně, na pořízení nové kopírky, příp. na
pořízení ţaluzií či jiné opravy
mimořádný členský příspěvek pro rok
2014 na provoz MAS Hříběcí Hory ve
výši 10,-- Kč / obyvatel splatný do
30.9.2014
ţádost Zlínského kraje o projednání
navýšení příspěvku obce na dopravní
obsluţnost s platností od 1.1.2015 na
100,- Kč na jednoho obyvatele naší obce
Rozpočtové opatření č. 2/2014 a
Rozpočtové opatření č. 3/2014
ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
31.05.2014
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neméně důleţitý byl i bod, který se týkal
prodeje a koupě pozemků, včetně jejich
záměrů, více se můţete ve svém zájmu
dozvědět na webových stránkách obce
www.zdounky.cz.
Váţení spoluobčané, závěrem výše
vybraných informací z práce Obce
z druhého čtvrtletí tohoto roku, mně
prosím dovolte, před blíţícím se koncem
našeho mandátu pro volební období

r. 2010 - 2014 konstatovat, ţe rada obce
a zastupitelstvo obce se za svou
čtyřletou práci nemá důvod za co stydět,
neboť vykonaná práce je v našich
místních částech a v Obci Zdounky
nepřehlédnutelná
(výčet
realizací
naleznete na jiném místě tohoto čísla
Zpravodaje)

Ing. Martin Drkula
starosta obce

Přehled hlavních investičních akcí Obce Zdounky
ve volebním období r. 2010 - 2014
Tímto článkem vážení a milí spoluobčané navazuji na své úvodní slovo a chci pro vás provést rekapitulaci hlavních
investičních akcí, o které se zasadila rada obce a celé naše zastupitelstvo. Pro přehlednost jednotlivých akcí si je
dovolím rozdělit na akce, kde jsme dostali dotační prostředky a na akce, které byly financovány pouze z prostředků
obce, vše dle jednotlivých roků.
Akce spolufinancované dotačními prostředky:

Akce financované pouze z prostředků obce:

r. 2011 - otevření Sběrného dvora ve Zdounkách
- nákup dodávkového vozidla zn. Bonetti
na svoz tříděného odpadu z místních
částí
- rekultivace skládky Zdounky - Světlá
r. 2012 - celková rekonstrukce Domu kultury ve
Zdounkách
r. 2013 - pořízení hlásného a varovného systému
- bezdrátový rozhlas
- digitální Povodňový plán obce Zdounky
- zateplení Základní umělecké školy
- zateplení Zdravotního střediska

r. 2011 - celkové stavební úpravy KD v Nětčicích (sál) a bývalé
Obecní školy ve Cvrčovicích
- půdní vestavba ZUŠ ve Zdounkách pro výuku výtvarného
oboru
- vybavení dětských hřišť - Školní druţina ve Zdounkách,
ve Cvrčovicích a v Divokách
- protipovodňová ochrana v Těšánkách
- rekonstrukce opěrných zdí, a to kolem kostela, před ZŠ
u kostela a na hřbitově ve Zdounkách
r. 2012 - nová Hasičská zbrojnice ve Zdounkách
- zateplení KD v Nětčicích
- rekonstrukce WC v bývalé Obecní škole v Divokách
- rekonstrukce další opěrné zdi na hřbitově ve Zdounkách
- projektová dokumentace pro územní řízení „Silnice
III/43215: Zdounky - Nětčice
- projektová dokumentace pro územní řízení „Protipovodňová
ochrana obce Zdounky“
r. 2013 - vodovod Lebedov
- rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Nětčicích
- rekonstrukce fasády na Základní škole ve Zdounkách
(u kostela, a to ze dvora),
- kompletní rekonstrukce OÚ ve Zdounkách
- kanalizační propoj ulic Kroměříţská I a Kroměříţská II
- výměna otopné soustavy v bývalé Obecní škole v Divokách
- kamerový systém pro střed obce Zdounky
r. 2014 - zateplení VÚTZ, včetně nových šaten a oprav parket
na hale
- vybudování nového výletiště za bývalou Obecní školou
v Divokách
- finanční podíl na realizaci akce „Silnice II/432: Zdounky,
průtah obcí“

Pokud
pomineme
výše
uvedené
nejvýznamnější akce tohoto volebního období,
kaţdým rokem obec zrekonstruovala kilometry
chodníků
ve
Zdounkách
–
ul.Tyršova,
Kroměříţská, Nádraţní, Zákostelí. V rámci
náhradní výsadby za stromy, které jsme byli
nuceni z různých důvodů skácet, bylo vysázeno
více jak 80 stromů – tak vznikly alejové výsadby
ve Zdounkách – ul. Cvrčovská, ul. Farská, ul.
Kroměříţská, ul. Nádraţní, ve Cvrčovicích alej
červených javorů podél hřiště. Za zmínku jistě
stojí i započatá obnova starého obecního sadu
v Divokách. Dle našich moţností jsme vyčistili a
pravidelně udrţujeme břehy přítoku potoka od
Zborovic, potoky Kotojedku a Olšinku. Jedním
z našich posledních počinů, co se údrţby a péče
o vzhled obci týká, byl pronájem moderního
osvětlení hlavního silničního tahu přes obec
Zdounky, který je veřejností velmi kladně

hodnocen. Bude věcí příštího zastupitelstva, aby realizovalo dokončení tohoto projektu a dořešilo v současné době
rozpracované úkoly – např. vyuţití odkoupených pozemků na náměstí a vedle VÚTZ.
Jedno staré přísloví říká, ţe cesta je cíl. Platí to jak v našem ţivotě, tak i v naší práci. Naši cestu tvořily náročné úkoly spojené
s realizací jiţ uvedených akcí, řešení kaţdodenních problémů spojených s chodem obce a v rámci moţností pomoc či radu
všem, kteří o to poţádali. Cílem při plnění těchto i sebenepatrnějších úkolů byla spokojenost kaţdého z vás. Vím, ţe se nelze
zavděčit všem, a co člověk, to jiný úhel pohledu. Nicméně jsem pevně přesvědčen o tom, ţe jsme během těch čtyř let odvedli
velký kus práce a zastupitelstvu, které vzejde z řádných podzimních voleb předáme obec bez dluhů a ve velmi dobrém stavu.
Jaká bude cesta a cíl nového zastupitelstva, to ukáţe čas.
Ing. Martin Drkula starosta obce
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Milé návštěvy v naší knihově
V pátek 13. 6. jsem od rána netrpělivě vyhlíţela
návštěvu. Přesný jak hodiny, elegantní a milý. Po
několikaletém dopisování mě poctil návštěvou zdounecký
rodák pan hrabě František Arnošt Strachwitz. Den předtím
se ve svém rodném zámku zúčastnil natáčení dokumentu o
svém tatínkovi, hraběti Hugo Strachvicovi, který byl jedním
z šlechticů, kteří před válkou podepsali deklaraci loajality
česko-moravské šlechty k Československé republice. ….
Jistá nadace v Praze si vzala za úkol prostřednictvím
projektu zvaného “Šlechtická poselstvi” rozšířit v České
republice vědomi o tomto statečném činu příslušniků naší
šlechty. Záštitu nad celým projektem převzal kardinál
Duka.
A jaké byly ţivotní osudy Františka Strachwitze? V roce
1968 odešel oficiálně na dva roky jako trenér jezdectví do
Rakouska. Reţim mu tehdy dovolil vystudovat učňovskou
školu ve Vizovicích - obor ošetřovatel koní, a tak se mohl
věnovat své ţivotní lásce – koním.
Po příchodu sovětských vojsk do země
emigrovali do Rakouska jeho rodiče
a všichni poţádali o azyl. Téhoţ roku na
podzim začal budovat v Dolnim
Rakousku, 30 km jiţně od Vídně, velké
středisko pro veškeré koňské sporty.
V r. 1974 získal rakouské státní
občanství. Od r. 1995 - do r. 2006, kdy
odešel do důchodu, byl manaţerem
prodejní a servisní sítě firmy MercedesBenz na Slovensku, protoţe pomáhal
svému příteli, generálnímu řediteli firmy
Mercedes-Benz ve Vídni zaloţit v
Bratislavě dceřinou firmu. Ještě nyní
jezdí pravidelně na Slovensko. Jednak je
od r. 1997 prezidentem Mercedes-Benz
klubu Slovakia a pak ještě občas jezdí
do Bratislavy jako konzultant pro MBfirmu ve Vídni.
V r. 2001 získali v Horním Bavorsku
rozkošnou, starou, ale dobře renovovanou selskou usedlost, kterou ještě
adaptovali podle svého vkusu a kde ţijí
dosud.

www.zdounky.cz

Spěchal do Bratislavy, proto mi věnoval
necelou hodinku svého času. Na svoje
roky vypadá velmi mladě a z jeho
chování je znát noblesa a šlechtická
elegance. Pověděl mi něco málo o svém
soukromí a pak vzpomínal na rodiče,
komtesku a samozřejmě jsme se dotkli i
bolavého okamţiku v jejich ţivotě –
násilného vystěhování ze Zdounek.

Vyprávěl
o
bezcitnosti
některých
Zdounečáků, rozkradení jejich majetku,
vzpomínal na chvíle zoufalství a
poníţení… Vybavil si, jak maminka,
která byla jinak velmi statečná, usedavě
plakala, kdyţ zabavili dceři Marii výbavu
nebo jak všechny šokoval záţitek z
jedné kroměříţské ambulance, kdy se
na ně z dečky pod zubařskými nástroji
dívala vyšívaná hraběcí korunka – jejich
krásné ubrusy byly roztříhané na malé
dečky. Vzpomněl si také, jak tatínek
klečel na ulici a dláţdil Zdounky kočičími
hlavami …
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Milé návštěvy v naší knihovně
Ale čas zahojí i ty nejbolestivější rány.
Vyprávěl mi také, jak se po letech na
srazu dozvěděl od svých spoluţáků, ţe
byli při jejich vystěhování ukryti v křoví,
ale báli se vylézt. Také se zmínil o
úţasné podpoře a solidaritě obyvatel
Bařic, kteří jim velmi ochotně a nezištně
pomáhali. Naše vyprávění se dotklo i
pejsků. Mancek, jak mu říkali, dostal od
pana faráře Krále jezevčíka. Sestra
Marie, která ještě chvíli pobývala

ve Zdounkách, ho poslala do Bařic po
jednom bezcitném řidiči, který ho vyhodil
někde před Bařicemi, ale pejsek
nakonec svého páníčka našel. Během
povídání vzpomínal na pana Dundálka,
Čeňka Hanáka a manţele Machovi.
Také jsem se dověděla, proč po jejich
vyhnání zůstala komteska doţivotně
v zámku. Kupodivu vedení obce tehdy
akceptovalo smlouvu pana Huga, který
se v dědickém řízení zavázal ponechat

V příštím čísle se můţete těšit na zajímavé
vyprávění sestry Františka Strachwitze
Marie Nesvadbové – Strachwitzové, nyní
ţijící v Kanadě.

neprovdanou sestru aţ do její smrti na
zámku a starat se o ni.
Panu hraběti se velmi líbil nově
renovovaný Dům kultury a hlavně
knihovna
/doufám,
ţe
i
trochu
knihovnice/.
Pěkné povídání by i pokračovalo, ale
čekaly
ho
pracovní
povinnosti
v Bratislavě. A tak jsme se rozloučili a
těším se na další setkání.

Reliéf Madona s ţehnajícím Jeţíškem – Andrea della Robbia
(1435-1525)
Tuto plastiku získali prarodiče Františka Strachwitze někde v Toskánsku a
nechali ji zabudovat ve vstupní hale svého zámku ve Zdounkách.
Bezprostředně po násilném vystěhování rodiny ji sestra Marie nechala
duchapřítomně vyjmout
a odnesla ji zabalenou ve staré dece do
kroměříţské kapituly k profesoru P. Konvičkovi, bývalému kaplanu ve
Zdounkách, a tak ji zachránila. Zde ji později probošt Vojtěch Král, velký
přítel rodiny, nechal zabudovat do stěny hlavního schodiště kroměříţského
proboštství, kde se nachází dosud.

Milé návštěvy v naší knihovně – Josef Ruszelák
Druhým velmi příjemným hostem byl
v knihovně Josef Ruszelák, rodák
z Nětčic, o kterém jsem jiţ psala v našem
zpravodaji. V současné době pracuje na
své umělecké monografii, takţe má velmi
moc práce, ale našel si chviličku, aby mě
navštívil. Tento milý a inteligentní pán mi
vyprávěl nejen o svém ţivotě, ale
především o svém díle. Věřte mi, ţe jsem
dychtivě naslouchala jeho poutavému
vyprávění. Opravdu toho hodně zaţil,
setkal se s mnoha zajímavými lidmi
z uměleckého i jiného prostředí, proţil
velkou osobní tragédii, kdy mu zemřel
talentovaný syn a ztracený klid a inspiraci
našel ve stromech. Kromě toho, ţe
nádherně maluje, umí také poutavě
vyprávět. Nebojte, jeho vyprávění si
můţete vyslechnout příští rok, kdy mi
slíbil, ţe přijede si s námi do knihovny
popovídat.

Ludmila Paličková
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Zdounečtí ochotníci
Po uplynulé jarní divadelní sezóně, bych
Vás rád informoval, co jsme my,
zdounečtí divadelníci proţili.
Nejdříve se zmíním o tom, jak si
v letošním roce vedla divadelní hra „Jan
Sarkander“.
Letos si náš pan reţisér vybral datum
reprízy
našeho
představení
ve
Zdounkách na neděli 27.dubna 2014. O
vhodnosti data tady nechci polemizovat,
ale faktem zůstává, ţe se právě v tento
den potkalo více akcí, coţ zřejmě
způsobilo i menší návštěvnost našeho
představení.
Přítomní diváci mohli
posoudit, jakých drobných změn a úprav
divadelní hra doznala. Především to byla
malá změna v obsazení a nová verze
závěru hry. Nutno dodat, ţe na domácí
půdě se cítíme úplně nejlépe a je to pro
nás takovým odrazovým můstkem pro
další představení.
Zcela nečekané, ale zároveň velmi milé
překvapení bylo, kdyţ si naše divadelní
představení přáli vidět farníci z Velkého
Ořechova a okolí. Přiznávám, ţe jsme se
zprvu trochu obávali (po předchozích
zkušenostech), ţe sál nenaplníme. Dnes
můţu říct, ţe obavy byly zcela zbytečné.
Představení jsme odehráli v neděli
11.5.2014 v Dobrkovicích u Velkého
Ořechova, protoţe tam měli pro nás
nejvhodnější sál. Po cestě nás sice
potkaly drobné problémy a zdrţení,
ovšem zdejší lidé nás odměnili nejen
krásně připraveným sálem, ale také
bouřlivým potleskem a drobnými dárky.
Poslední letošní představení jsme tak
trochu náhodně naplánovali odehrát 18.
května v Kroměříţi v sále na Starém
pivovaře. Ano, i toto představení
provázely drobné zmatky zejména před
odjezdem. Malý komorní sál nebyl sice
zcela zaplněn diváky, ovšem na zdejší
poměry to nebyl zase tak velký propad.
Tímto představením jsme snad důstojně
zakončili nejen jarní sezónu, ale rozloučili
jsme se i s hrou „Jan Sarkander“.

Inzerce

Nechci
tím
říct,
ţe
nadobro.
Všichni divadelníci jsme se pak ještě
následující týden sešli v cukrárně,
abychom
divadlo
zakončili
malou
oslavou. Výborně sezónu zhodnotil a
vystihl Jiří Vajgl, kdyţ řekl, ţe divadlo o
Janu
Sarkanderovi
sice
vţdycky
provázely nějaké problémy, ale kaţdé
z plánovaných představení se nakonec
úspěšně odehrálo. Ano, měl pravdu,
odehrála se všechna, ovšem bez pana
reţiséra J. Okáníka, který nám těsně
před
zdouneckým
představením
nečekaně onemocněl.
A nyní bych Vás rád informoval o další
plánované divadelní hře „HOLOUBEK“
od J.Š.Baara.
O této divadelní hře byla ve zpravodaji
zmínka jiţ před časem a měla mít
premiéru jiţ v letošním roce. I kdyţ se na
výzvu nepřihlásil ţádný nový „herec“ či
„herečka“, podařilo se nám hru
„HOLOUBEK“ upravit a obsadit tak, aby

tím hra nijak neutrpěla. Přizvali jsme ke
spolupráci
pár
našich
rodinných
příslušníků. Nácvik této divadelní hry
probíhal jiţ od ledna na zdounecké faře.
Později
byl
ovšem
přerušen
procvičováním změn ve hře „Jan
Sarkander“.
K divadelní
hře
„HOLOUBEK“ se hodláme vrátit opět na
podzim, abychom ji docvičili a mohli Vám
ji představit , protoţe to bude stát za to.
Na
internetových
stránkách
http://www.farnost-zdounky.info/
v záloţce
„Divadelníci“
si
můţete
prohlédnout foto z našich nácviků na faře
a také z jednotlivých představení.
Velké díky patří panu faráři P. Mgr.
Radomíru Němečkovi, který nás velmi
podporuje a umoţňuje nám nácviky ve
společenské místnosti na faře.
Petr Zapletal,
za zdounecké ochotníky

Poděkování
Rada obce a Zastupitelstvo obce Zdounky
děkuje našemu spoluobčanu
p. Pavlu Slavíkovi ze Zdounek,
který jako čestný dárce 60x daroval svou krev
na oddělení Transfúzní sluţby a hematologie
Nemocnice v Kroměříţi.
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Pouť k Janu Sarkanderovi
Sluncem prozářená sobota nám napověděla, ţe nebude
stejná jako ostatní, ale bude něčím výjimečná.
Dne 10. 5. 2014 se konala pouť k Janu Sarkanderovi do
Olomouce. Pro nás byla o to bliţší, ţe před 400 lety
působil také v naší farnosti. V katedrále sv. Víta se konala
slavnostní mše svatá, kterou slouţil arcibiskup Mons. Jan
Graubner. Nezapomenutelná byla pro 6 našich
spoluobčanů V. Dupákovou, J. Kameníka, Ing. S. Poula,
J. Okáníka a manţele Skácelovy, kteří při ní byli oceněni
za přínos pro naši farnost.
Po ní jsme se i s rodinnými příslušníky odebrali do
Arcibiskupského paláce, kam jsme byli srdečně pozváni
k přátelskému posezení a pohoštění.

Noc kostelů

Výlet na Svatý Hostýn
Ke konci školního roku se všechny děti těší na výlety. Ty,
které navštěvují nepovinný předmět náboţenství, se mohly
těšit dvojnásob. Čekal je totiţ výlet na Svatý Hostýn.
V úterý 27. 5. 2014 nám přálo počasí a společně jsme
vyrazili autobusem, který nás dovezl aţ před baziliku, kde
jsme se zapojili do mše svaté. Chtěli jsme se jít podívat na
rozhlednu, ale počasí nás nemile zaskočilo. Proto jsme
museli změnit plány a sprintovali jsme do nejbliţší
restaurace. To bylo pro děti! Po výborném obědě jsme se
společně pomodlili růţenec a s radostí přijali pozvání pana
faráře na zmrzlinu.
Nevynechali jsme ani procházku k vodě a nakupování
dárečků a sladkostí pro nejbliţší. Naplněni radostí a Duchem
Svatým jsme se vraceli domů.
Na otázku kam pojedeme příště, děti odpověděly: „No
přece na Svatý Hostýn!“
Všem dětem a jejich rodičům přeji poţehnané a radostné
prázdniny.
M. Skácelová

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 byla na obrázku
naše milá paní učitelka
paní Anna Zajíčková
Výhercem soutěže se stal
pan Budík ze Střílecké ulice. Gratulujeme

V pátek 23. 5. 2014 byla ta noc, kdy bylo otevřeno tam, kde
jindy bývá zavřeno. Aspoň na chvíli bylo vše tak, jak má být.
Protoţe u Boha zavřeno nebývá…
Radost, hudba, smích, zpěv, nadšení, pozornost, pohoda,
přátelství, světlo, společenství, modlitba… To je stručné
vyjádření noci otevřených kostelů a srdcí.
Večer jsme zahájili mší svatou, po které nás maminky
naladily svým krásným zpěvem. Mezitím se jejich děti
připravovaly na divadelní představení, které si nacvičily k této
příleţitosti. Příběh sv. Františka z Assisi na všechny
zapůsobil a děti byly odměněny velkým potleskem.
Poté kostel utichl a my jsme pokračovali adorací, při níţ
jsme chválili Pána, zpívali a prosili za naše rodiny. Nechyběl
ani prostor pro tichou osobní modlitbu.
K závěru zazněla varhanní hudba a svědectví o Eucharistii.
Svátostným poţehnáním jsme se rozloučili a naplněni radostí
se rozešli do svých domovů.
Tímto bych všechny ráda pozvala na příští Noc kostelů,
která se bude konat v pátek 29. 5. 2015.
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Divadlo - Šípková Růţenka
Asi víte, ţe jsem ji dlouho hledala. Jiţ jsem
nedoufala, ţe se vrátím k jedné z mých lásek a
to k divadlu. A pak mě napadlo obrátit se na
Michalku Skácelovou, vychovatelku ŠD a
zahrát pohádku s těmi nejmenšími. Michalka
nadšeně souhlasila. Děti zpočátku byly také
nadšené, pak se některým líným nechtělo učit
texty, takţe došlo k výměně rolí, ale nakonec
jsme všechny postavy obsadili. A i Růţenku
jsme našli, sice trošinku zlobivou, ale moc
hezkou a hlavně s krásným přednesem a
hereckým výkonem. S pohádkou jsme začali
program na školní akademii k 100. výročí
budovy školy a pak jsme ji hráli pro nejmenší
děti z MŠ. Tak hezky jsme ukončili spolupráci
mezi ŠD a knihovnou. Doufám, ţe tato
pohádka nebude poslední.
Růţenku hrála Terezka Zapletalová, ze
stoletého spaní ji probudil princ Honza
Kořínek. Narodila se královně Gábince
Jamrychové a králi Vojtíšku Ferenzovi.
Šípkové růţe v království vysekal zahradník
Michal Šauer, dobroty vařil kuchtík Matěj
Novák. Hodné sudičky hrály Eliška Mošťková,
Lucinka Brázdilová a Kristýnka Škrabalová. Ke
stoletému spánku je odsoudila Michalka
Horáčková. Pohádku vyprávěli Karolínka
Vymazalová a David Čečatka. Všichni byli
skvělí!
Ludmila Paličková

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

ZO ČSCH Zdounky
pořádá ve dnech 23. – 24. Srpna 2014

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
HOLUBŮ A DRŮBEŢE
Výstava otevřena
sobota: 8.00 – 19.00 hod.
neděle: 8.00 – 15.00 hod.
sobota od 8.00 hod. celostátní soutěţ
„KRÁLIČÍ HOP“ (sportovní hala)
neděle: od 11.00 hod. 3. Ročník soutěţe
„KOKRHÁNÍ KOHOUTŮ“
od 13.00 hod. vyhodnocení
soutěţe
O NEJPĚKNĚJŠÍ DĚTSKÝ OBRÁZEK
Bohaté očerstvení, dobroty z udírny, a tombola
zajištěna.
Srdečně zvou chovatelé ZDOUNECKA
www.zdounky.cz
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Hodnocení sezony a rozpis fotbalových soutěţí jaro 2014
U muţů po loňském sestupu z I.B. třídy
jsme očekávali, ţe se budeme rvát o
první příčky, ale po podzimu bylo znát,
ţe rozdíl ve výkonnosti mezi spodní
polovinou tabulky v krajské soutěţi a
předními celky okresního přeboru je
minimální. Na našem týmu byla znát
nervozita z povinnosti očekávaných
výher. Hráčům, ani realizačnímu týmu
nelze nic vytýkat, příprava i tréninky
probíhaly dle představ, ale pravdou bylo,
ţe podzim jsme odehráli bez klasických
útočníků, a kdyţ nedáš góly, nemůţeš
vyhrát.
Klid do týmu a hlavně branky přinesl
příchod útočníků Rokose Davida a
Horáka Michala, nad kterými bohuţel

visí otazník na příští sezónu. Na jaře
máme nejvíce nastřílených branek ze
všech účastníků, coţ těší, ale má na tom
velkou zásluhu rekordní počet branek ve
zvláštním utkání s Ludslavicemi. S
umístnění spokojení nejsme, ale za
předváděnou hru hlavně na jaře musím
celý tým pochválit.
Dorost v krajské soutěţi si pod vedením
Petra Bíbra vedl ke spokojenosti klubu a
skončil na 5. místě, kreré mohlo být ještě
lepší, neboť slabším týmům body dávali
a silnějším brali. Za námi skončila
druţstva Morkovic, Chropyně, Koryčan a
další.
U nejmladších loňská sezóna byla
dohrána se střídavými úspěchy.

Muži- okresní přebor
kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma

Soupeř
Loukov
Slavkov p.H.
Zborovice
Zářičí
Mrlínek
Holešov B
Němčice
Střílky
Skaštice B
Lubná
Kyselovice
Rataje
Rusava
Loukov

Datum
Ne 10.8.
Ne 17.8
Ne 24.8.
Ne 31.8.
Ne 7.9.
Ne 14.9.
Ne 21.9.
Ne 28.9.
So 4.10.
Ne 12.10.
Ne 19.10.
Ne 26.10.
So 1.11.
Ne 9.11.

Začátek
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30
13:30

Datum

Začátek

Bezměrov

So 30.8.

14:00

Doma

3

Venku Volno

4

Doma

5

Lutopecny

So 13.9.

14:00

Venku Chropyně

hlášenka

14:00

6

Doma

So 27.9.

14:00

7

Venku Chvalčov

Ne 5.10.

12:00

8

Doma

So 11.10.

14:00

9

Venku Rymice

Ne 19.10.

10:00

10
11

Doma Mrlínek
Venku Mrlínek

So 25.10.
Út 28.10.

14:00
10:00

Zlobice

Martinice

kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku

Soupeř
Louky
Staré Město
Strání
Uh.Ostroh
Nedachlebice
Morkovice
Koryčany
Napajedla
Břest
Kvasice
Boršice
Bojkovice
Kněžpole

Datum
Ne 10.8.
Ne 18.8.
Ne 24.8.
Ne 31.8.
Ne 7.9.
Ne 14.9.
Ne 21.9.
Ne 28.9.
Ne 5.10.
Ne 12.10.
So 18.10
Ne 26.10.
Ne 2.11.

Začátek
10:00
13:30
14:00
13:30
13:30
13:00
13:00
12:30
12:30
11:30
14:00
11:00
11:00

So

10.00

So

10.00

Ne

10.00

Ml.přípravka - okresní přebor sk.B

Soupeř

2

Čevela Zdeněk
předseda TJ Zdounky

Dorost- Krajská soutěž

Starší žáci- okresní přebor
kolo

Mládeţnické druţstvo přípravky plní
svou
funkci
přípravy
začínajících
fotbalistů, o čemţ 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,
protoţe
kategorie
přípravek
patří
k trenérsky nejsloţitějším a oni to
zvládají. Ţáci v letošním ročníku hráli ve
dvou kategoriích - mladší a starší (tren.
Přibyl M., Měrka P.) a obojí si vedli se
střídavými úspěchy na úrovni okresního
přeboru.

pořadatel
Zdounky
pořadatel
13.9. Morkovice
pořadatel
21.9. Kvasice
pořadatel
28.9. Rataje
pořadatel
5.10. Lutopecny
pořadatel
12.10. Kvasice
pořadatel
19.10. Rataje
pořadatel
26.10. Lutopecny
Pohár
OFS muži
1.
Venku
Zlobice
2.
Doma
Zborovice
pozn. Pokud postoupíme z 1.kola
6.9.

hlášenka
volno
Ne

10.00

volno
hlášenka

Ne 27.7.
Ne 3.8.

17:00
17:00

Vítej zlatý „hattricku“
V pátek 23. května jsme s mládeţnickou
dechovkou zdounecké ZUŠky vyrazili do
města Letovice, kde se konalo ústřední
kolo soutěţní přehlídky ZUŠ ve hře
dechových orchestrů. Konkurence byla
obrovská, ale dobrý výběr repertoáru,
aktuální forma i zkušenosti ze dvou
předchozích vítězství v této soutěţi nás
nutily pomýšlet hodně vysoko. Po
výborném výkonu, který odborná porota
v čele s Janem Slabákem ohodnotila
počtem 24,4 bodů z 25 moţných, jsme
získali 1. místo ve zlatém pásmu a titul
absolutního
vítěze.
Navíc
byly
vyzdviţeny individuální výkony, a to
Vojtěch Plachý za mimořádný výkon ve
hře na bicí a Jiří Foltýn za sólový výkon
ve hře na trubku.
Musím říci, ţe jsem na tuto generaci
pyšný. Základ úspěchu je v tom, ţe se
více jak deset let dokázala udrţet parta
lidí, kteří chtějí něco dokázat, baví je to a
jsou tomu ochotni také něco obětovat.
Bez pravidelných zkoušek a individuální
přípravy by to zkrátka nešlo… Mě
osobně těší tento úspěch hned
trojnásobně. Jako dirigent jsem potěšen,
ţe se vše od výběru skladeb aţ po finále
v Letovicích povedlo. Chtěl bych

poděkovat
svému
učiteli
Rudolfu
Beranovi, který mě těmto věcem naučil a
dodnes je mi dobrým rádcem, také všem
kolegům
pedagogům,
kteří
mi
s přípravou pomáhali. Jako ředitele školy
mě těší, ţe i v nejmenší ZUŠce v kraji
dokáţeme dělat velké věci. Chtěl bych
tímto chlapcům a děvčatům poděkovat
za úţasný záţitek a vzornou reprezentaci
školy. Jako zastupitel a člen rady obce
jsem hrdý, ţe název naší obce Zdounky

byl při této soutěţi několikrát skloňován a
je pevně vryt do paměti. I zde chci
poděkovat
starostovi
Ing.
Martinu
Drkulovi a celému zastupitelstvu za
dlouholetou podporu a spolupráci.
Tato tři prvenství budou zapsána
v kronice školy zlatým písmem. I proto
jsme si vypůjčili známý hokejový slogan:
„Vítej zlatý hattricku…“
Miroslav Nauč
ředitel ZUŠ Zdounky

Předhodový turnaj ve stolním tenisu
Poslední květnovou sobotu se ve
Zdounkách uskutečnil Předhodový turnaj
ve stolním tenisu. Akce se zúčastnilo
celkem 17 muţů a 5 ţen. Všichni
přítomní si vyzkoušeli, ţe zrekonstruovaný sál kulturního domu můţe
velmi dobře poslouţit třeba právě i
tomuto sportu. Na fotografii jsou nejlepší
z kategorie muţů, zleva třetí Miroslav
Nauč, uprostřed vítěz Milan Urban a
vpravo druhý Bedřich Holík. Příště se
těšíme na další dramatické souboje a
věříme, ţe si turnaj získá tradici a přivede
mezi nás další milovníky tohoto sportu.
Miroslav Nauč

Bonbónové skopičiny
Na závěr školního roku se konal v domě
kultury ve Zdounkách dětský den
s názvem
Bonbónové
skopičiny.
Moderátoři Píno a Bóňa nás provedli
tříhodinovým programem plným písniček,
dárků, bonbónů a skotačení. Nechyběly
ani jiné atrakce, malování na obličej a
vystoupení kouzelníka Mavericka. Ten
pak všem dětem umotal z balónků
hračky, jaké si přáli. Doufáme, ţe se
akce všem líbila.
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Mladší cyklisté jeli do Frenštátu pod Radhoštěm
V letošním školním roce se naše škola
opět zúčastnila okresního kola soutěţe
„Mladých
cyklistů“
v Kroměříţi.
Reprezentovala nás dvě druţstva –
mladší a starší kategorie. Obě druţstva
vyhrála 1. místa a postoupila do
krajského kola v Otrokovicích. Tam
zvítězilo druţstvo mladší kategorie a
starší obsadili krásné druhé místo.
(Čevelová T., Moříšová M., Pospíšil O.,
Škrabal V.)
Takţe mladší jeli od 17. - 19. 6. na
celostátní finále do Frenštátu pod
Radhoštěm reprezentovat Zlínský kraj.
Opět se soutěţilo v pěti disciplinách: ze
znalosti testů, práce s mapou, jízdou
zručnosti, jízdě podle pravidel na čas a
zdravovědě.
Pro všechny účastníky soutěţe připravili
organizátoři druhý den odpoledne
zajímavý program. Přesunuli jsme se
cyklobusy do Ostravy – dolní oblasti
Vítkovic. Zde byla zajištěna exkurze do
vysoké pece a do technického muzea.
Poslední den pobytu se ještě soutěţilo a
po obědě všichni netrpělivě čekali
výsledky. A povedlo se! Naši ţáci
zabojovali a získali krásné 6. místo
v republice. I v jednotlivcích měli krásné
umístění: v kategorii mladších dívek byla
V. Krčmářová na 7. místě a B. Čevelová
na 18. místě z 28 soutěţících. V kategorii
mladších chlapců byl F. Prchal na 7.
místě a M. Zrna na 15. místě z 28
soutěţících.
Moc jim za tuto reprezentaci nejen školy,
ale i kraje gratulujeme a přejeme, aby se
jim to „jezdilo“ tak dobře i v příštím
školním roce.
Foto 1 – mladší kategorie:
1. místo v soutěţi Kroměříţ
1. místo v krajské soutěţi Otrokovice
6. místo v celostátní soutěţi ve Frenštátě
pod Radhoštěm

Čevelová Bára,
Krčmářová Verča,
Prchal Filip, Zrna
Michal, p. vych. A.
Hurajtová

Čevelová Tereza,
Možíšová Míša,
Pospíšil Ondra,
Škrabal Vít

Foto 2 – starší kategorie:
1. místo v okresní soutěţi v Kroměříţi
2. místo v krajské soutěţi Otrokovice

Jak se spí v druţince?
Spaní v druţince se stalo jiţ kaţdým
rokem samozřejmostí. Nejinak tomu bylo
i letos v dubnu a byl to 7. ročník. Dětem
se večerní a hlavně noční druţinka moc
líbí. Je pro ně připravený bohatý program
venku v areálu i uvnitř př. Kreslení,
společenské hry, soutěţe, pyţamová
přehlídka nebo disko. Ale hlavně „stezka
odvahy“, na kterou se všichni moc těší.
No a potom ne a ne usnout, to se potom
pod spacákem vypráví strašidelné
příběhy. Nakonec všichni usnou únavou,
ale někdy aţ po půlnoci.
Ráno je čeká snídaně, vyhodnocení
soutěţí, rozdávají se pochvalné listy a
odchází s rodiči domů. Uţ teď se všichni
těší na 8. ročník spaní v druţince.
www.zdounky.cz

Zdounečanka a Skoroňáci
15.11.2014
Dům kultury Zdounky, 18 hodin
na tradiční listopadový koncert jsme si přizvali dechovou hudbu
Skoroňáky, kapelu s velmi bohatou historií a nezaměnitelným
projevem. Skoroňáci představí svoje nové CD a můţete se těšit
na další překvapení...
rezervace a předprodej vstupenek bude zahájen 15.10.2014
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Oslavy 100. výročí základní školy ve Zdounkách
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