říjen 2014
Ročník 12/číslo 4/zdarma

Váţení a milí spoluobčané,
tento článek píši pro vás nedlouho po ukončení letošních komunálních voleb, které především pro Sdruţení nezávislých kandidátů
dopadly velmi dobře, za coţ se sluší říci děkujeme moc!!! Rozhodně slušně, v porovnání s výsledkem voleb před čtyřmi lety, ve srovnání
mandátů ( + 1 mandát ), dopadly i pro kandidáty KSČM, i kdyţ ale dosti ztráceli ve srovnání s vítězným Sdruţením nezávislých kanditátů
v preferenčních hlasech. Třetí politické uskupení KDU-ČSL, které Vás v těchto volbách oslovovalo, zůstalo na stejném výsledku jako před
4 lety, tedy na dvou mandátech. Detailní výsledky voleb naleznete na jiném místě tohoto nového čísla Informačního zpravodaje.
Nyní nás budou čekat povolební vyjednávání, ale mohu Vás ubezpečit, ţe budeme opět plně respektovat rozloţení volebních výsledků,
tedy vůli Vás, našich voličů. Jiţ nyní si vás dovoluji pozvat na Ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce Zdounky, které by mělo
proběhnout ve čtvrtek 6.11.2014 od 18.00 hod v hlavním sále Domu kultury ve Zdounkách. Zde prosím sledujte úřední desku OÚ, nebo
hlášení obecního rozhlasu.
Nyní ale vraťme se kousek zpět, a to do
třetího čtvrtletí tohoto roku, abychom vás
řádně informovali o záleţitostech a věcech
ze ţivota v naší obci.
V době od uzávěrky posledního čísla
Informačního zpravodaje ( 10.07.2014 ) do
uzávěrky tohoto čísla ( 10.10.2014 ) se rada
obce sešla celkem 2x, z toho 1x byla
rozšířena o všechny členy našeho
zastupitelstva a 1x proběhla veřejná schůze
v přísálí Domu kultury ve Zdounkách (
25.09.2014 ).
Informačně nejdůleţitější záleţitosti,
které rada obce projednala, schválila, či
vzala na vědomí vybírám pro vás zde:
- Protokol
vyhodnocení
předloţených
nabídek na akci „Silnice II/432, Zdounky,
průtah obcí“, u těch částí, kde obec je
investorem.
Nejvhodnější
nabídku
předloţila fy. Porr a.s.
- Smlouva o dílo č. 9-0815A14 mezi Obcí
Zdounky a fy. Porr a.s. k prove-dení a
dodávce stavebních prací na akci: „Silnice
II/432 Zdounky, průtah obcí“, kde
investorem je Obec Zdounky (odstavná
stání, vjezdy a přechody pro chodce),
termín dokončení prací – 31.10.2014,
záruční doba je 60 měsíců
- ţádost ČSCH Zdounky o svolení pořádání
výstavy drobných zvířat ve dnech 23.24.8.2014 za DK ve Zdounkách ( na
parkovišti ), včetně VÚTZ pro soutěţ
„Králičího hopu“ v sobotu 23.8.2014
3 Protokoly, kdy předmětem kontroly bylo
dodrţování ustanovení zákona č. 406/2000
Sb., o hospodaření s energií, ve znění
- pozdějších předpisů, a to v kotelnách DK,
ZS a ZŠ ve Zdounkách, bez závad u všech
uvedených kotelen
- vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
k 30.6.2014
-

-

-

-

-

-

-

Rozhodnutí MŢP o prodlouţení doby
platnosti
rozhodnutí
o
stanovení
průzkumného
území
Salaš
pro
vyhledávání a průzkum loţisek vyhrazených nerostů ropy a zemního plynu do
31.12.2022
ţádost pí. ředitelky MŠ ve Zdounkách o
povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ
ve Zdounkách, a to o 4 děti v kaţdé třídě (
celkem tedy 28 dětí na jednu třídu )
cenovou nabídku zemního plynu od
společnosti RWE Transgas a.s. pro období
od 1.1.2015 do 31.12.2015 ( výše
jednosloţkové ceny 783,Kč/MWh,
původní cena pro rok 2014 činila částku
ve výši 795,- Kč/MWh, bez DPH )
Nařízení obce č. 1/2014, kterým se vydává
Trţní řád obce Zdounky
Rozhodnutí MěÚ v Kroměříţi, odboru
občansko-správních
agend,
oddělení
dopravy a silničního hospodářství ve věci
vydání stavebního povolení na stavbu
„Silnice III/43215: Zdounky, Nětčice“
Veřejná vyhláška – doručení a projednání
návrhu zadání Územního plánu Zdounky
vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
k 31.8.2014
3. veřejná schůze Zastupitelstva obce
Zdounky v r.2014, a zároveň poslední ve
volebním
období
2010-2014,
se
uskutečnila
ve
čtvrtek
25.9.2014.
Projednala, či schválila celou škálu bodů,
ze kterých vybírám pro vás tyto
nejzajímavější:
zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od
posledního veřejného zasedání
cenovou nabídku na letecké záběry a
virtuální prohlídky objektů v obci
Zdounky, včetně místních částí (konečná
částka se bude pohybovat do 30 tis. Kč,

a to dle počtu jednotlivých objektů), více na
www.virtualtravel.cz
- uzavřít Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
s MěÚ Kroměříţ ve věci přenesené
působnosti
spočívající
v projednání
přestupků ve správním řízení, které končí
platnost ke dni 31.12.2014
- Rozpočtové opatření č. 4/2014
- Rozpočtové opatření č. 5/2014
- ekonomika obce – zůstatky účtů k datu
31.08.2014
- neméně důleţitý byl i opět bod, který se
týkal prodeje a koupě pozemků, včetně
jejich záměrů a směn, více se můţete
ve svém zájmu dozvědět na webových
stránkách obce www.zdounky.cz.
Váţení spoluobčané, naši voliči, je třeba
poděkovat především vám, kteří jste přišli
volit, neboť to je ve skutečnosti vizitka, ţe
vám není lhostejné, jak bude ţivot v naší
obci vypadat po další čtyři roky. I kdyţ
volební účast byla těsně nadpoloviční, je
opravdu škoda, ţe nebyla vyšší. Je smutnou
skutečností, ţe tzv. druhou polovinu
moţných voličů, veřejný ţivot v naší obci
nezajímá.
Na úplný závěr tohoto článku v posledním
čísle našeho Informačního zpravodaje
v tomto roce, mně prosím dovolte s malým
předstihem vám popřát klidné „dušičky“,
pohodové svátky vánoční a do nového roku
hodně ţivotního elánu, abyste jej všichni
proţili co moţná nejlépe, neboť samotný
ţivot nám strašně rychle „plyne mezi prsty“.
V úctě
Ing.Martin Drkula
starosta obce

Ukončení letního
provozu na Sběrném
dvoře ve Zdounkách
Opět se blíţí podzim a s ním tradiční
změna provozních hodin na Sběrném
dvoře. Od 1.11.2014 do 31.3.2015 bude
otevřeno ve středu od 15,00 hod do
18,00 hod, sobotní otvírací doba zůstává
beze změny, tedy od 7,00 do 12,00 hod.
Rovněţ k 31.10.2014 bude ukončen
rozvoz kontejnerů na tříděný odpad do
místních částí tak, jak byl pro letošní rok
nastaven harmonogram rozvozů. Rozvoz
kontejnerů
v roce
2015
bude
s dostatečným předstihem oznámen na
webových
stránkách
obce
–
www.zdounky.cz, na úředních vývěskách
a zcela jistě bude termínovník rozvozů
2015 k dostání na podatelně obecního
úřadu ve Zdounkách. Jen doufám, ţe se
příští rok někteří naši spoluobčané
polepší a přestanou kontejnery na tříděný
odpad vnímat jako velkou popelnici, kde
můţou odloţit cokoli, bez ladu a skladu.
Do přistavovaných kontejnerů lze ukládat
pouze tříděný odpad, proto kaţdý z nich
je určen na odpad jiného druhu a kaţdý
kontejner je řádně označen! Snad to
nedá tolik práce a pokud si to všichni
uvědomíme, nemůţe se nám stát, ţe
do kontejneru na bioodpad někdo mezi
trávu a rostlinné zbytky ze zahrádek
vhodí napůl otevřený kanystr s olejem.
Ţe s tím mají pak na skládce
komunálního
odpadu
v
Nětčicích
problém, je jistě víc neţ zřejmé.
Na závěr uvedu pro zajímavost pár čísel
ze
souhrnné
zprávy
odpadového
hospodářství Sběrného dvora za rok
2013 : v rámci kolektivního systému
zpětného odběru se v tomto roce na
Sběrném dvoře nashromáţdilo a odvezlo
např: 45 ks televizorů, 17 ks počítačů, 53
ks chlazení – lednice, mrazáky, 42 ks
velkých spotřebičů – sporáky, pračky.
Ročně do našeho Sběrného dvora
spoluobčané dovezou a vytřídí více neţ
200 t odpadu. Toto číslo se kaţdoročně
navyšuje a za to patří všem, kteří Sběrný
dvůr
navštíví,
velké
poděkování.
Ing. Jana Raczová

Bezohlednost k neuvěření

Petice - a co dál?
Koncem měsíce srpna tohoto roku Svaz měst a obcí České republiky inicioval Petici
ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záleţitostí, kterou byla
oslovena i naše obec. Kaţdý z nás tak měl moţnost připojit k této petici svůj podpis
na chodbě obecního úřadu ve Zdounkách a to aţ do 5.10.2014. Ve středu 8.10.2014
se Petice odeslala na adresu Kanceláře Svazu měst a obcí. Podepsané archy budou
předány vládě na jednání 20.10.2014. Čím více podpisů bude petice mít, tím bude
mít samozřejmě větší váhu pro prosazení všech poţadavků. Tyto poţadavky, pod
které se řada z vás podepsala, se týkají např. rychlejší a důslednější postiţitelnosti
trestných činů, protoţe během let se vytvořila skupina obyvatelstva, která má pocit
takzvané „nepostiţitelnosti“, dalším poţadavkem je důrazné řešení narůstající
drogové problematiky a urychlené dokončení prací na Centrálním registru přestupků.
Neméně důleţitým je i poţadavek na rozdělování sociálních dávek, které by mělo být
motivační a spravedlivé pro všechny. Ve Zdounkách podepsalo petici víc jak 10 %
obyvatel, kterým není lhostejné, ţe ti, kteří nepracují, se mají v naší zemi mnohdy
lépe, neţ poctivý občan, který pracuje, řádně státu odevzdává své daně a dbá na
vzdělání svých dětí. Teď můţeme jenom čekat, jak se naše vláda zachová a jakou
bude mít petice, podepisovaná v mnoha městech, odezvu.

Zákaz podomního prodeje v naší obci
Ing. Jana Raczová
místostarostka
obce
Moţná si mnozí z vás povšimli cedulí s nápisem „V obci je vydán
trţní řád„. Cedule
pracovníci obce umístili koncem září ve Zdounkách a místních částech při vjezdu do
obcí. Co tyto tabulky vlastně znamenají?
Dne 10.9.2014 Rada obce Zdounky na svém zasedání schválila Nařízení, které
mimo jiné zakazuje na území obce a místních částí podomní prodej. Myslím si, ţe
tento zákaz uvítá mnoho občanů, především těch starších, kteří se ne tak snadno
ubrání naléhání školených obchodníků s energiemi a různých podivných existencí
nabízejících k prodeji deky či nádobí. Pokud Vás tito lidé budou obtěţovat a vy o
jejich sluţbu nebudete mít zájem, vykaţte je ze dveří svého domu, řekněte jim, ţe
tento způsob prodeje je v naší obci zakázaný, případně zavolejte na obecní úřad.
Věřte, ţe je to jednodušší a rychlejší řešení, neţ zdlouhavě a mnohdy neúspěšně
rušit s prodejcem uzavřenou smlouvu. Ta bývá v konečném důsledku pro
spotřebitele
zpravidla
nevýhodná.
Podle posledních zpráv z tisku nařízení či vyhlášku o zákazu podomního prodeje má
dnes jiţ téměř 50% obcí. Skokově jich začalo přibývat v roce 2013, kdy se tlak
podomních prodejců zvýšil a stát na stíţnosti svých daňových poplatníků nereagoval.
Obce si tedy musely pomoci samy.
Ing. Jana Raczová

Tři výročí ZUŠ ve Zdoukách
Základní umělecká škola si v letošním roce připomíná hned tři významná výročí.
V roce 1964
V roce 1974
V roce 1984

byl tehdejší hudební kurz ve Zdounkách zestátněn a přičleněn
k LŠU Kroměříţ.
vznikla samostatná LŠU Zdounky.
byla po rekonstrukci otevřena nová budova, kde naše škola
sídlí doposud.

Rekonstrukce hlavní silnice vedoucí přes obec Zdounky nám přinesla
i nemalé potíţe či dokonce karamboly. Takový nemilý pád se přihodil
i jednomu zdouneckému staříkovi, který při přecházení silnice upadl
u krajnice. Kdo si myslí, ţe Vám přihlíţející pomohou, velice se mýlí. Pádu
přihlíţel nejeden muţ, který jak známo oplývá větší silou neţ ţeny a nebyl by
pro něj jistě problém dospělého člověka zvednout a postavit jej na nohy.
Nestalo se. Naopak se někteří dobře „bavili“ při sledování, jak se stařík
marně pokouší vstát. Musel si poradit sám. Vleţe se vyplazil z rygolu
u krajnice na chodník a pak aţ k nedaleké studni. Kdyţ se staříkovi podařilo
vylézt a posadit se na studnu, věděl, ţe uţ je z nejhoršího venku. V tom se
u něj objevili dvě mladé dívky a nabídli mu svou pomoc. Spolu s maminkou
jedné z dívek pak doprovodili staříka domů. Byl jim nesmírně vděčný
a děkoval se slzami v očích.
Také nemůţete uvěřit? Bohuţel, váţně se to stalo. Děvčata díky !!!

Všechna tato výročí si připomeneme
Slavnostním koncertem, na kterém vystoupí
ţáci, absolventi i učitelé školy.
Termín byl stanoven na pátek
7. listopadu 2014,
v hudebním sále ZUŠ.
Ke shlédnutí budou i práce výtvarného
oboru. Historii školy si budete moci připomenout
také prolistováním školních kronik.
Bliţší informace na www.zuszdounky.cz.

EDISON VE ŠKOLE
Jiţ v loňském
roce jsme
se spojili
s mezinárodní organizací AIESEC a s její
pobočkou na Baťově univerzitě ve Zlíně, kde
nás zaujal projekt pro základní a střední školy
s názvem
Edison
(education
drive
internationality students opportunity network).
Volba byla jasná. Jdeme do toho!
A tak ve dnech 5. – 10. října jsme hostovali na
naší škole 3 zahraniční studenty: Thomais
Zournatzi z Řecka, Lamees Mohammed AlHusseini z Egypta a Long Engkhima
z Kambodţe. Všichni perfektně mluvili anglicky
a pro naše děti to byla úţasná zkušenost.
V rámci velmi pěkných prezentací o své zemi
se ţáci seznámili s jejich nejvýznamnějšími
kulturními památkami, s historií i současností
jednotlivých zemí. Ve společných hodinách,
kdy i naši ţáci museli uplatňovat své jazykové
schopnosti, se mohli ptát na cokoliv, vyzkoušet
si vzájemnou konverzaci, prostě pobýt s lidmi,
pro které angličtina také není rodným jazykem.
Mohli si srovnat úroveň ţivota, kulturu,
zaměstnanost, náboţenské vyznání, upravit si
případné předsudky. Slyšeli také jejich rodný
jazyk – řečtinu, arabštinu a kmérštinu. Zpětně
ţáci naší školy svým hostům představili
Českou republiku, Kroměříţsko a Zdounecko.
I cizinci se dozvěděli hodně zajímavého o nás,
protoţe ţili v hostitelských rodinách, které se
o ně mimořádně dobře starali. Bylo to rodina
Drkulova, Ferenzova a Kozubíkova, kterým
tímto upřímně děkuji za spolupráci se školou.
Pochopení jsme s tímto projektem našli i u
svého zřizovatele, který nás v rámci svých
moţností podporoval a naše hosty přijal i na
Obecním úřadě ve Zdounkách.
Co ještě říci? S Edisonem jsme byli spokojení
my pedagogové i naši ţáci, včetně těch
nejmenších, kteří s cizím jazykem teprve
začínají. Věřím, ţe i toto je pro naše ţáky
cesta k motivaci učit se cizí jazyk, cesta
k mezikulturnímu porozumění, prezentačním
dovednostem i týmové práci. Podle ohlasů byl
Edison velmi úspěšnou akcí, která kvalitně
obohatila náš školní vzdělávací program.
PaedDr. Marie Ptáčková
ředitelka školy
Dechová hudba Zdounečanka vás
srdečně zve na tradiční listopadový
koncert, který nese název:

aneb třicet let po křídlovce...

Moderuje Ivana Slabáková,
jako host vystoupí Mužáci z Popic.
Koncert se uskuteční v sobotu
15.listopadu 2014, v 18:00 hodin,
v DK Zdounky.
Předprodej a rezervace vstupenek:
Miroslav Nauč tel. 605 787 647

Vzpomínky Marie Nesvadbové, roz. Strachvicové

Mám vţdy velkou radost, kdyţ něco o
Zdounkách slyším.
Ţe stále na všechny vzpomínám, snad
ani nemusím zdůrazňovat. Uţ sice ţiju v
Kanadě 45 let, ale na vlast, rodiště a
všechny milé lidi, kamarádky
a kamarády nezapomínám.
Moji sourozenci i já jsme měli moc hezké
dětství. Kdyţ jsme začali chodit do školy,
uţili jsme si hodně legrace. Vţdy nás šla
celá skupina, děcka ze dvora a z Nětcic.
Maminka vţdy v zimě říkávala, abychom
se pořádně oblékli, ţe na Hrázi fučí. Co
to bylo proti kanadské zimě. Po škole
jsme chodívali bruslit na Panský rybník.
Kluci tam hrávali hokej a my, děvčata,
jsme se zlobila, ţe nám nenechávali dost
místa. Někdy jsme také šli lyţovat na
Pastviska. Největší legrace byla, kdyţ
jsme sáňkovali na silnici na Světlou od
kříţe dolů. To to svištělo, někdy aţ po
dráhu. Ale to uţ jsme byli starší. V létě
jsme jezdívali na kole do Roština na
koupaliště.
Moc rychle ten bezstarostný čas uběhl.
Ale stejně moc ráda vzpomínám.
Můj tatínek byl velmi dobrotivý, ale
zároveň velmi přísný, důsledný a
zásaditý člověk. Měla jsem ho a stále ho
mám strašně ráda a jsem mu do
dnešního dne vděčná, ţe nás vychoval
ve víře, ke skromnosti, pracovitosti,
úctě a respektu k bliţnímu.
Maminka byla také přísná, ale jako
kaţdá maminka nás velmi milovala.
Taky mi stále chybí! Je pravda, ţe
maminka neuměla moc česky, takţe s
námi dětmi mluvila německy. S ostatními
včetně tatínka jsme mluvili česky. Kdyţ
přišli Němci, tatínek přísně zakázal
mluvit německy. Od té doby se u nás
mluvilo jen česky. Maminka se naučila i
psát skoro bez chyb. Dopisovaly jsme si
jen česky, i kdyţ jsem uţ byla v Kanadě.

Teta Leo " komteska " byla zlatíčko. Byla
velmi hudebně nadaná a ovládala
několik cizích jazyků. Hodně četla. I kdyţ
jsem ji někdy zlobila, přesto jsme měly
krásný vztah a měla jsem ji moc ráda.
Patřila k nám. Jezdila jsem ji s dětmi
navštěvovat do Zdounek, i kdyţ jsem
byla provdaná v Kroměříţi. Moje děti ji
úplně zboţňovaly. Nejen, ţe si s nimi
hrála, ale hlavně jim četla a také s nimi
zpívala.
Svátky jsme trávili všichni společně.
Samozřejmě jsme ráno šli všichni do
kostela. Po obědě jsme se pustili do
umývání nádobí a úklidu. To se ví, ţe
jsme se škádlili a někdy došlo i k
výměně názorů, ale to rychle zase
pominulo, jako bouřka. Pak jsme
většinou hráli různé hry nebo maminka
hrála na piano, tatínek na housle a
my jsme zpívali. Nebo jsme četli,
maminka a já jsme pletly.
Maminka krásně pletla, mně uţ to tak
dobře nešlo a ani mě to moc nebavilo,
ale musela jsem. Také jsme štupovaly
ponoţky, spravovaly prádlo atd. Tak jako
kaţdá jiná domácnost.
Všichni, co u nás v zámku pracovali,
měli v neděli volno. Moţná, ţe někteří i v
sobotu, ale to uţ si nepamatuji.
Na
vychovatelky
si
uţ
moc
nevzpomínám, ty u nás byly jen do
začátku války, ale pak s vnucenou
německou zprávou se všechno změnilo.
Vím, ţe jsme s nimi dělali různé ruční
práce, třeba malé dárečky k Vánocům,
narozeninám,
k svátku
Matek atd.
Chodily s námi na procházky a učily nás
poznávat rostliny a stromy.
Samozřejmě jsme si hrály a dováděly,
jako jiné děti. Kamarádi k nám také
chodili a to bylo veselo. Do školy jsem
chodila ráda, hlavně, ţe tam byla
legrace. Ţačka jsem byla spíše
průměrná. Hlavně mi dělala potíţe

fyzika, chemie a počty. Měla jsem moc
ráda pana učitele Hetešu. Nemyslím si,
ţe by mně někdo nadrţoval. Ze
zaměstnanců v zámku si pamatuji
opravdu velmi dobře na Zdenku - uţ
nevím, jak se jmenovala příjmením,
která se pak provdala za pana Peštuku,
zahradníka, který pracoval s panem
Milerem. Pak to byla naše milá a všemi
milovaná Berta, kuchařka, která dělala
vlastně všechno. Hodně jsem se od ní
naučila. Ta se pak provdala za pana
Arona, bratra pani Cvrčinové. Těsně
před válkou k nám přišla Anička, která
byla chůvou našich dvou nejmladších
bratrů. Ta se provdala za pana Vozdu,
hajného na Milovicich. Tu jsme také měli
moc rádi. Vzpomínám si také na slečnu
Janu, ta byla u nás schovaná, aby
nemusela na práci do Německa.
To
bylo
další
zlatíčko. Nemohu
zapomenout na pana Šandu, komorníka,
který uţ byl starší, slouţil jiţ u dědečka
prince Thurn-Taxis na vojně jako
pucflek, a tak zůstal s námi. Nemohu si
na všechna jména vzpomenout, ale
většinu z nich vidím stále před sebou.
Na Zdounky vzpomínám s láskou, ne
s výčitkami. Je to moje rodiště, kde jsem
vyrůstala, měla moje kamarádky a
všechny milé lidi. Doba byla taková a
nikdy jsem nikomu nic nevyčítala. Po
několik let jsem do Zdounek nejezdila,
protoţe jsem si nebyla jistá, zda se s
námi většina lidí chce stýkat, nechtěla
jsem nikomu ublíţit a také to bylo ze
začátku moc "bolestivé". Doba byla
opravdu zlá. Aţ později jsem jezdila s
dětmi za tetou Leou. Ale to bylo vţdycky
z vlaku nejkratší cestou do zámku a
zase zpět. Pro děti to byl pokaţdé
záţitek.
Po tolika letech zůstávají na Zdounky jen
ty nejkrásnější vzpomínky.
Pozdravuji všechny, hlavně „ moje
děvčata“. Upřímně, Marie.

Ohlédnutí za chovatelskou výstavou
Místní výstava ZO ČSCH Zdounky se konala
23.-24.8.2014 i přes deštivé počasí se přišlo na
výstavu králíků, drůbeţe a holubů podívat přes
500 návštěvníků. V 168 klecích králíků byla
viděna plemena např. FRANCOUZSKÝ BERAN,
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ, VÍDEŇSKÝ KUNÍ
VELKÝ,
BURGUNDSKÝ,
KALIFORNSKÝ,
CASTOREX, SATÉNOVÝ ZAJEČÍ… Zakrslá
plemena BERANŮ, ZAKRSLÝ ČINČILOVÝ,
RUSKÝ ČERNÝ, BÍLOPESÍKOVÝ ČERNÝ,
ZAKRSLÝ STRAKÁČ a téţ expozice klubu
ČESKÉHO STRAKÁČE 86 ks králiků. Dále 182
ks drůbeţe plemena velká a zdrobnělá přes
známá MARANSKA, HEMPŠÍRA, PLIMUTKA,
ŠUMAVANKA, ARAUKANA a v poslední době
vystavované ORLOVKY, ŢERZEJSKÝ OBR,
ORAFKA, zdrobnělé druhy VYANDOTKY,
SEBRITKY, VELSUNKY. Holubů 19 ks voliér po
5-6 ks, v klecích jednotlivě 46 ks. Naši holubáři
vystavovali
plemena
MORAVSKÝ
BĚLOHLÁVEK, TEXAN, KING, MORAVSKÝ
MORÁK A DRAGOUN. Pohár starosty obce
Zdounky získal přítel Kopeček Josef MVDr.,
pohár Salix Morava přítel Brňák Lubomír.
Sobota mimo jiné patřila soutěţi „KRÁLIČÍ HOP“
zúčastnilo se 18 soutěţících v disciplínách –
skok do dálky, skok do výšky, parkur a
překáţková dráha. Vítěz byl odměněn pohárem
místostarostky obce Zdounky. V neděli v 11
hodin se konal třetí ročník kokrhání kohoutů.
První místo obsadil kohout Lucie Firychové.
Během 15 minut zakokrhal 18x. Druhé místo
Slávek Tomšů – kohout zakokrhal 11x a třetí
místo obsadil Josef Škrabal, jeho kohout
zakokrhal 8x. Dále pak ve 13 hodin byly
vyhlášeny výsledky soutěţe s názvem „Kresba
mého domácího mazlíčka“. Celkem se přihlásilo
67 dětí. Kaţdý obrázek měl své výtvarné kouzlo
a bylo docela sloţité vybrat vítěze. Nakonec
porota rozhodla a za ZUŠ Zdounky zvítězila
Martina Řachová (HOLUBICE) dále Michaela
Praţáková (6. třída ZŠ) - ŢELVA a Tereza
Zapletaková (3. třída ZŠ) – PES, a Kateřina
Chrastinová (4-5 let) – STATEK.
Nejvtipnější obrázek „POŠTOVNÍ HOLUB“
nakreslila Martina Zrnová. Děkujeme všem
sponzorům naší výstavy, obecnímu úřadu a
příští rok se těšíme u dobré klobásy a pivečka…
Taťána Brablcová
jednatel ZO ČSCH Zdounky

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:
Z místních občanů nikdo neuhodl, ţe na snímku
byl bývalý ředitel jedenáctiletky Ivan Mynář.
Pěknou knihu tentokrát obdrží
pan Vašák z Kroměříže.
Gratulujeme

Realizace projektu Společně jsme na koni
Projekt Společně jsme na koni, navazuje na jiţ realizovaný projekt Po
formanských stezkách – kříţem kráţem Moštěnkou a Hříběcími horami
rozšířením a navázáním na stávající síť hipotras. Na projektu s Místní akční
skupinou Hříběcí hory spolupracují další dvě MAS a to MAS Společná cesta
se sídlem v Rostěnicích a zahraniční MAS Malohont, která působí na
východním Slovensku.
V minulých letech to byl právě projekt Po formanských stezkách – kříţem
kráţem Moštěnkou a Hříběcími horami, který započal snahu o zatraktivnění
regionu i pro skupinu zájemců o hipoturistiku a agroturistiku s úmyslem
podpořit a vylepšit zázemí pro tento typ rekreace.
Současný projekt Společně jsme na koni, na tuto myšlenku navazuje, a
proto bylo v rámci jeho realizace doznačeno dalších 70 km hipotras, které
jsou doplněny dřevěnými odpočívkami, altány, vyhlídkou a rozhlednou.
Kaţdá z těchto staveb je opatřena uvazištěm pro koně a odpadkovým
košem. Místa pro tyto stavby byla vybrána ve spolupráci se starosty daných
obcí tak, aby vyhovovala i místním občanům a stavby byly na
frekventovaných vycházkových trasách a slouţily k odpočinku a posezení
široké veřejnosti.
V rámci tohoto projektu se v jarních měsících uskutečnila fotosoutěţ o
nejkrásnější fotografii regionu MAS Hříběcí hory. Do soutěţe bylo zasláno
celkem 97 snímků, které byly hodnoceny. Největší ohlas měla soutěţ
vyhlášená na facebookovém profilu MAS Hříběcí hory, kde se strhla bitva
v hlasování o nejhezčí foto. Výhercem se stal František Lízal ze Zlobic se
snímkem nazvaným Kroj hanačky. Výstava těchto fotografií pro veřejnost se
uskutečnila od 1. – 31. srpna v nově otevřeném školicím centru v areálu
Grunt Galatík v Těšánkách.
Společně jsme na koni je projektem spolupráce Programu rozvoje venkova
na léta 2007-2013, iniciativy LEADER.
Místní akční skupina Hříběcí hory

Víte, že…?
Svatby a svatební zvyky a obyčeje se prolínají
ţivotem kaţdé společnosti od nejstarších dob aţ
po současnost. Svatba je fenomén, který zřejmě
nikdy nevymizí, i kdyţ v současné době mnoho
párů ţije bez uzavření sňatku. Neztratí nikdy svůj
cíl – spojit ţivoty dvou lidí v jeden. Vstup do
manţelství z osobní náklonnosti nebo dokonce ze
vzájemné lásky byl brán v úvahu aţ někdy od
počátku 20. století, ale skutečnou výsadou se stal
v současnosti. Dříve platilo, ţe k sňatku vţdy
dávali souhlas rodiče a svým potomkům sami
vybírali partnery. Do druhé poloviny 19. století
uděloval svolení k svatbě především pán – feudál.
Do svateb také zasahovala církev, bez níţ se
svatby nemohly konat. Svatby určitě i nadále
zůstanou jedinečnou událostí v ţivotě lidí, na
kterou se po celý ţivot vzpomíná.
Ve středověku a novověku se manţelství
uzavírala veřejně. Při výběru partnera se dbalo
určitých pravidel – urozenost snoubenců, původ
ze
stejné
společenské
vrstvy,
rovnost
majetkových poměrů. Dívka, která ztratila
panenství před svatbou, se nazývala „zmrhalka či
závitka.“ Děti narozené z nemanţelského loţe se
nazývaly bastardi a parchanti.
Milostná magie existovala uţ za dob našich
předků. Ještě v minulém století na Moravských
Kopanicích ţily tzv. „bohyšky“, které ovládaly
magické úkony včetně těch milostných, kromě
toho dovedly i s úspěchem léčit. Stále zelené
rostliny mají chránit svatebčany před nečistými
silami kolem nich. Tento zvyk pouţívat
stálezelených rostlin se stal tradicí a zachovává
se dodnes.
Před přípravou svatby přicházel do domácnosti
nevěsty dohazovač na tzv. „pýtačky“.“ Zásnuby
byly vyšším stupněm námluv. Někde se zásnuby
konaly vţdy ve čtvrtek před první ohláškou
v kostele. Konaly se vţdy troje ohlášky, aby se
mohl ozvat ten, který znal nějakou překáţku ke
svatbě.
Nevěsta je ve všech slovanských jazycích
podobně znějící slovo, odvozuje se od slova
nevěděni (nevědomost, neznalost). Existuje ještě
druhý názor, ţe se odvozuje od Vesty, panny.
Proti uřknutí byly nevěsty zahalovány do závojů a
před ţenichem i veřejností schovávány.
„Vejproše“- ţenich poděkoval za výchovu své
budoucí choti a následovalo rodičovské
poţehnání. Nadřazenost ženicha nad nevěstou
se projevovala ve všech směrech, od nevěsty
se požadovalo, aby byla tichá a pokojná a ve
všem poslouchala svého muže. Někteří muži
žijí v domnění, že to platí i v dnešní době!
- Nevěsty si nejdříve si oblékaly to nejlepší, co
měly, šaty dlouhé aţ na zem, bez výstřihu
s dlouhými rukávy a závoj se zeleným věnečkem.
Závoj býval dříve neprůhledný. V Čechách aţ do
16. století byla bílá barva barvou smutku.
Pouţívala se tedy barva ţlutá.
- V roce 1840 královna Viktorie byla oblečená
do bílých šatů s bílým závojem a tato barva
svatebních šatů se stala tradicí a udrţela se
v Evropě dodnes.
- Svatební vesnické kroje byly honosnější a více
zdobené. Závoj nahradil věneček. V určitých
regionech, kroje však nevymizely, lidé si je
oblékají ještě dnes při slavnostních příleţitostech
a jsou na svůj kroj patřičně hrdí.

Víte, že…?
- Odedávna byly vlasy brány jako odznak stavu.
Panny chodily prostovlasé nebo spletené do copů,
vdaná ţena musela vlasy skrýt pod čepec, šátek
atd. /„Čepení“/ Někde jen vlasy schovali, jinde
odstřihli /postřižiny/.
- Slovo „pařit“ vzniklo v době, kdy ţenich s nevěstou podstupovali před svatbou očistnou koupel
obřadní. Na Ukrajině – „parení“ nevěsty – zname-nalo popíjení, hodování a zpívání.
V padesátých
letech
nevěsty
vyhledávaly
jednodušší svatební šaty, hlavně kratší. Do módy
přišly jednoduché kostýmky, kloboučky a rukakavičky. Kloboučky mívaly krátký závoj.
Vývoj svateb - Při pohanských svatbách si muţ
bral ţenu hlavně pro potřebu zachování rodu, při
křesťanských svatbách si muţ bral ţenu pro
potřebu posílení ekonomického stavu rodiny,
V současné době si muţ bere ţenu proto, ţe se
milují, chtějí zaloţit rodinu a společně vedle sebe
zestárnout.
Dnešní svatby mnohdy bez rodičů a hostů
jsou pouhý úřednický úkon a úplně ztrácí pel
výjimečného dne každého člověka.
Jednou z nejvýznamnějších svateb naší historie
byla svatba Marie Terezie a Františka Štěpána
Lotrinského v roce 1736.
Marie Terezie ho
opravdu milovala. Porodila mu 16 dětí. Po jeho
smrti nosila na znamení smutku černé šaty.
Josef II. - nástupce Marie Terezie se oţenil v roce
1760 s Isabelou Parmskou. On ji miloval, ona jeho
lásku neopětovala. Zemřela mladá i se svou malou dcerou. Na doporučení své matky si v roce
1765 vzal Marii Josefu Bavorskou, ke které neměl
ţádný citový vztah. Zemřela za 2 roky na
neštovice. Josef II. se uţ nikdy neoţenil.
Magdalena Rettigová, autorka slavné „Domácí
kuchařky“ – i kdyţ se vdávala z lásky, napsala
tato slova: „Když manžel milovníka svlékne, tu
přestane tvou krásu chválit, z toho sobě nic
nedělej, neb krása zevnitřní dříve neb později
pomine, neodmlouvej, hleď trpělivě i křivdu
snášet neb pomni, děvenko ověnčená, i ten
nejbližší muž je muž a i ten nejlepší muž má
svou vůli, které chtěj nechtěj třeba i s bolným
srdcem podrobiti se musíš…“
- Barbora Panklová se v r. 1837 provdala za
Josefa Němce, nebyl to sňatek z lásky a
manţelství bylo velmi nešťastné. Přes bolestný
ţivot
zanechala
za
sebou
úctyhodné
spisovatelské dílo.
Zajímavý, ale nepříliš šťastný manţelský ţivot
proţil J. K. Tyl. V r. 1839 se oţenil s herečkou o 5
let starší Magdalenou Forchheimovou, ale děti
měl s její o 20 let mladší sestrou Annou.
- Sláva i úspěch nemusí zaručit slavné
manţelství. Marylin Monroe se poprvé vdávala
jako neznámá mladá dívka za amerického
policistu Jamese Doughertyho. V r. 1954 se jiţ
slavná provdala za legendu baseballu Joea Di
Maggia. Za necelý rok poţádala o rozvod
z důvodu velké ţárlivosti manţela. Za 2 roky se
provdala za dramatika Arthura Millera. Přestoupila
na ţidovskou víru a obřad se konal podle
ţidovských zvyklostí. Rozvedli se 1961 v Mexiku.
MM byla uţ v té době silně psychicky labilní a
v srpnu 1962 za nejasných okolností zemřela.
Druhý manţel Joe Di Maggio ji zařídil pohřeb,
nikdy se neoţenil a nechával na její hrob po dobu
dvaceti let posílat čerstvé růţe.
Je smutné, že se v dnešní době rozpadá
každý druhý sňatek!!!

Společenská kronika 3. a 4. čtvrtletí 2014
Významného ţivotního výročí se v měsíci říjnu 90 let
doţívá paní Marie Odloţilíková a 91 let paní Růţena
Silná ze Zdounek. Začátkem měsíce listopadu se
doţívá 97 let paní Jarmila Koryčanová z Nětčic, která
se stala nejstarší občankou obce Zdounky včetně
m.č. Všem oslavenkyním přejeme mnoho radosti,
pevné zdraví a ještě mnoho spokojených dní v kruhu
svých nejbliţších a známých.

SŇATKY
David Zdráhal, Kroměříţ - Zuzana Chytilová, Zdounky
Radomír Pěchovič, Milovice - Lenka Kupcová, Zdounky
Milan Vyorálek, Bílovice - Aneta Skřivánková, Zdounky
Lubomír Mainuš, Divoky - Vlasta Lubino, Zdounky
Martin Gazda, Kroměříţ - Kamila Urbanová, Zdounky

ÚMRTÍ

NAROZENÍ

Karolína Plšková, Zdounky byla nejstarší občankou Zdounek
Hana Ludíková, Těšánky
Mária Uhláriková, Těšánky
Alois Lukáš, Zdounky
Alena Plachá, Zdounky
Jarmila Sekaninová, Zdounky
Marie Silná, Zdounky
Jiří Hradečný, Zdounky
Jaroslav Kochaníček, Zdounky
Věruška Bačinská, Těšánky

Eliška Symerská, Zdounky
Magdaléna Hochmannová,
Zdounky
Steven Dţuga, Zdounky
Josef Rokos, Divoky
Hana a Jana Kutrovy, Zdounky
Emily Minaříková, Zdounky
Barbora Rokosová, Divoky
Kateřina Králíková, Zdounky
Lucie Drgová, Zdounky

Uzávěrka příspěvků do Informačního Zpravodaje Zdounky je 10. ledna
2015. Příspěvky posílejte na adresu: zpravodajzdounky@seznam.cz,
nebo je můţete vloţit do poštovní schránky u obecního úřadu.

Už ji do stovky jen dvacet
zbývá,
stále ráda a hezky zpívá,
na mladá léta vzpomíná,
a vůbec není líná.
Staré lidi navštěvuje
a ráda s nimi beseduje.
Úsměvem radost rozdává,
je vždy milá a laskavá.
Očima umí pohladit
a správným slovem poradit.
Každý ji tady zná
a rád ji má.
Elánu má jako mladice,
vážíme si jí velice.
Komu patří naše přání,
Jedné milé, věčně mladé paní.
Tak Aničko hodně zdraví!!!

Vzpomínka na Hráďu
V ţivotě jsou chvíle krásné a šťastné, ale také ty smutné a bolestné. Jednu takovou jsme nedávno proţili,
kdyţ tento svět opustil náš kamarád Jirka Hradečný. Nechci tímto článkem vhánět slzy do očí všem jeho
kamarádům a blízkým, ba naopak chci na něho vzpomenout s úsměvem, tak jak si ho budeme všichni
pamatovat a tak, jak by si to přál on sám.
Jirku jsem poznal jako malého caparta, kdyţ ho rodiče přišli přihlásit do hudebky. Bylo to takové
„čertovo“ kvítko, úplně mu to koukalo z očí. Vzpomínám si, jak mi jeho maminka říkala, ţe kdyţ bude
moc zlobit, tak mám dovoleno to vyřešit přímo na místě nějakým pohlavkem. Tatínek dodal, ţe souhlasí,
ale hlavně ať ho nepřetrhnu v půlce… V hudebce byl příkladem klasického ţáka, někdy přišel připraven,
někdy méně, ale pokaţdé ho byla plná třída. Nejšťastnější byl, kdyţ jsem ho posadil do školní dechovky.
V kolektivu kamarádů se cítil jako ryba ve vodě... Po čase přišli rodiče do hudebky znovu, ţe se blíţí čas,
kdy budou Jirkovi vybírat střední školu a přemýšlejí nad studiem na konzervatoři. Popravdě řečeno jsem
tomu tehdy nevěřil a moc šancí nedával. Nicméně rodiče šli tomuto cíli vstříc a po konzultacích u pánů
profesorů a tvrdé přípravě Jirka přijímačky zvládl a stal se studentem Konzervatoře v Kroměříţi.
Studium na konzervatoři si uţíval plnými doušky a se vším, co k tomu patří. Sledoval jsem jeho
muzikantský růst, protoţe i nadále navštěvoval naši mládeţnickou dechovku, která mu přirostla k srdci. Po
čase si uvědomil skutečnost, ţe pokud chce být na trumpetu něčím výjimečný, bude muset zabrat a tvrdě
makat. Cítil jsem, ţe je správná doba mu dát šanci také ve Zdounečance. Napoprvé to ještě nebylo úplně
ono, ale po nějakém čase jsem přišel s nabídkou podruhé a tu uţ Jirka chytl pevně za pačesy. Krůček po
krůčku se zlepšoval, aţ se stal v trumpetách lídrem. Vyhledával sólové skladby, ve kterých hecoval jak
sám sebe, tak i celou kapelu. Těch zážitků a historek z nejrůznějších vystoupení je opravdu hodně… Vážil jsem si ho i proto, že dokázal říct do
očí i negativní věci a to komukoliv. Po nějaké době mu začínala být i Zdounečanka těsná a tak po obdržené nabídce zkusil své další štěstí ve
Straňance. Tehdy mě to hodně mrzelo, ale respektoval jsem jeho rozhodnutí a odhodlání vyzkoušet něco nového.
Když jsem se stal ředitelem zdounecké ZUŠky a hledal učitele hry na trubku, tak byl pro mě Jirka jasnou volbou. Ať už proto, že byl bývalým
absolventem, tak i proto, jak sám na sobě dokázal zapracovat. Pro něho to myslím byla také dobrá zkušenost. Poznal kantořinu z druhé strany
a rychle pochopil, že to není zase tak jednoduchá věc. Měl k žákům vztah spíše kamarádský než učitelský, protože se pořád cítil jako jeden
z nich. Pamatuji si, jak kdysi přišel do ředitelny a povídal, jak jeden z jeho žáků nic neumí, je nepozorný a zlobí. Tehdy jsem mu odpověděl, že
před časem jsem měl taky jednoho takového žáka…
Poslední dva roky, i když bojoval se zákeřnou nemocí, byl pořád plný optimismu. Neustále věřil, že se to může změnit a nesmířil se s tím.
S humorem jemu vlastním dokázal i špatné zprávy zlehčovat a otevřeně se o nich bavit. Byli jsme spolu v kontaktu, do poslední chvíle se
zajímal se o dění v ZUŠce i ve Zdounečance. Když se cítil dobře, tak přišel mezi nás a byl to vždycky starý dobrý Hráďa.
Když tady takto na Jirku vzpomínám, tak si uvědomuji několik věcí. Díky němu jsem se naučil své žáky nepodceňovat a více jim věřit. Taky v
kapele jsem začal různé záležitosti více než ze svého pohledu vidět očima ostatních muzikantů. Za poslední dobu to byl pro mě vzor
optimismu a vytrvalosti. A tak na tebe kamaráde, budu vždycky vzpomínat s úctou, ale především s úsměvem…
Miroslav Nauč

Činnost mladých hasičů ze Zdounek
Za posledního půl roku jsme se zúčastnili
okresního a krajského kola hry Plamen,
několika pohárových soutěţích, uspořádali
jsme dětský den a v neposlední řadě jsme jiţ
čtvrtým rokem zorganizovali letní tábor.
Nejdůleţitější je pro nás umístění na Okresním
kole hry Plamen, které se konalo v Kroměříţi
dne 17.5.2014. Tady se naše druţstva umístila
v kategorii starších ţáků na druhém místě a
tím si zajistila postup na krajské kolo, které
proběhlo v Kroměříţi a v mladších ţácích se
naše druţstvo umístilo na třetím místě.
V kategorii dorostenců jsme opět slavili
úspěch. Za starší dorostence obsadili naši
chlapci všechna medailová místa - Honza
Plachý se umístil na prvním místě a zajistil si
taktéţ postup na krajské kolo, Ondra Daněk se
umístil na 2. místě a třetí příčku získal Milan
Mach. V kategorii středních dorostů získal 3.
místo Ondřej Trněný.
Po loňském roce jsme si zopakovali postup na
krajské kolo hry Plamen, které se konalo
v Šelešovicích a Kroměříţi ve dnech 13. – 14.
6. 2014. Přestoţe jsme se celý měsíc s dětmi
snaţili pečlivě připravit na veškeré disciplíny,
bohuţel výsledek nebyl takový, jaký jsme si
představovali.
Z osmi
druţstev,
které
reprezentovaly Zlínský kraj, jsme opět skončili
na posledním osmém místě, ale s dobrým
pocitem v srdci a vírou, ţe příští rok bude ještě
úspěšnější. Honza Plachý se na krajském kole
umístil na 2. místě. Dále jsme se v květnu
zúčastnili pohárové soutěţe v Bílanech, kde se
mladší hasiči umístili na 4. místě a starší na 8.
místě. V měsíci červnu to byla soutěţ O pohár
starosty SDH Zdislavice, kde jsme obsadili
v kategorii starších 4. místo. V měsíci červenci
to byla účast na Memoriálu Martina Horáka a
Josefa Pospíšila ve Zborovicích, kde jsme se
v obou kategoriích umístíli v první desítce. Dne
30.8.2014 jsme uspořádali jako kaţdý rok
dětský den, který pořádáme na rozloučení dětí
s prázdninami. Letos se ho zúčastnilo na
sedmdesát dětí, čehoţ si velmi váţíme. Dále
v měsíci září jsme se zúčastnili Závodu poţární
všestrannosti v Morkovicích, kde jsme se
umístili v kategorii starších na 11. a 13. místě a
v kategorii mladších na 2. a 15. místě.
Začátkem měsíce října jsme se zúčastnili
Branného závodu U Zajíčka ve Zborovicích,
kde jsme se umístili na 3. a 4. místě ve
starších a v mladších na 9. místě.
A teď jiţ trochu podrobněji o našem letním
táboře, uspořádaném ve dnech 10.8 - 20.8.
2014 na táborové základně Severka, která se
nachází v rekreační oblasti Smraďavka.
Ubytování - stany s podsadou, jídlo z ešusů a
suché záchody děti přijaly bez výhrad. Motivem
pro celotáborovou hru se pro nás v letošním
roce stala kniha od Juliuse Vernea „Cesta
kolem světa za 80 dní“. Děti si také k tomuto
tématu vymyslely názvy oddílů, namalovaly
svou vlajku, vytvořily si Cestovní deník a
v barvě svého oddílu kaţdý člen dostal táborové tričko. Cílem hry bylo navštívit všechny
kontinenty, upozornit na zajímavosti, které jsou
pro ně typické. Vítězným oddílem se stane ten,
který objede svět za co nejméně dnů.

Činnost mladých hasičů ze Zdounek
Kaţdý den jsme tedy navštívili jeden světadíl a celý den v jeho duchu děti plnily různé úkoly.
Abychom dětem kaţdý světadíl přiblíţili, vybrali jsme si z daného světadílu vţdy jednu nebo
dvě země a z nich největší zajímavosti a typické sporty.
Děti ze sportovních aktivit soutěţily ve fotbale, v sumu, v ragby, vybíjené, v petangue,
zúčastnily se cesty Ralley Paříţ – Dakar, změřily své síly v zimních sportech jako je lyţování
a Mushingu (psí spřeţení) a také se jezdilo na koních.
Ze zajímavostí si při návštěvě Evropy děti vytvářely z přírodních materiálů Stonehenge a
Matriošku, v Asii vyráběly origami, v Africe hliněné nádobí, v Antarktidě medvědí tlapy, v Jiţní
Americe dřevěné loutky a lucerny, které poté pouţily při karnevalu v Riu de Janeru. V Severní
Americe se zúčastnily soutěţe „Severka hledá talent“ a v Austrálii šly děti napříč celým
kontinentem - plnily soutěţ „Kdo hledá najde“.
A abychom dětem přiblíţili putování Willyho Foga, který byl vášnivý hráč karet, tak v Evropě
se pustily do karetního souboje, v Asii zachraňovaly princeznu Audu ,v Africe nakupovaly na
Káhirském trţišti atd. Protoţe Willy Fog podnikl cestu Indickým pralesem na slonovi, tak děti
podnikly dobrodruţnou cestu deštným pralesem v Jiţní Americe, kde se překonávala řeka
Amazonka, zachraňoval se tonoucí z řeky Amazonky a přecházel se baţinatý úsek v pralese.
V Severní Americe byl vlak, ve kterém cestoval Willy Fog, přepaden Indiány a tak my jsme se za nimi vydali a vyrobili jsme si
luk, šípy, tomahavk, totem a ušili indiánské oblečení. Celá hra vyvrcholila poslední den, kdy jsme se vrátili zpět do Evropy a na
motivy knihy se děti zúčastnily „velké sázky“. Kaţdý oddíl si zvolil pět svých členů a kaţdý člen si vylosoval úkol, který musel
splnit. Na človíčka si mohl oddíl vsadit své získané dny a tak svoje skóre buď zvýšit anebo sníţit.
Vítězem se stalo druţstvo zelených tj. Posádka Jamese Cooka. Za odměnu kaţdý dostal na památku diplom, dárek, fotky a
klíčenku. Závěr tábora jsme završili diskotékou.
Také jsme podnikli celodenní výlet na zříceninu hradu Cimburk, kde byl připraven kulturní program nazvaný „Den můz“. Byla
zde k vidění ukázka dravců ze záchytné stanice v Hluku, výstava historických kostýmů a ukázky tradičních řemesel.
Bohuţel letos je to poprvé co nám po celou dobu tábora nepřálo počastí, protoţe neustále přeprchalo. Ale to nám vůbec
nevadilo, protoţe program pro děti byl velmi pestrý a tak nám nějaký déšť nemohl zkazit náladu.
Doufám, ţe si děti z letošního tábora odnesly mnoho nezapomenutelných záţitků a uţ se těším na další ročník, který se bude
konat…….no, to ještě nevím, ale určitě na místě, kde jsme ještě nebyli. Také bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci tábora a Obecnímu úřadu ve Zdounkách za finanční podporu.
Za SDH Zdounky, vedoucí MH Hana Kutrová

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Zdounky
ZDOUNKY celkem Zapsáno 1 723 voličů hlasovalo 887 voličů účast 51,47 %
Sdružení nezávislých kandidátů
KSČM

Drkula Martin, Ing.*
Raczová Jana, Ing.*
Čevela Zdeněk, Ing. *
Nauč Miroslav*
Matula Zdenko*
Pospíšil Rostislav*
Andrýsek Vladimír*
Ludík Vojtěch*
Sýkora Marek
Šauer Jiří
Horáková Petra
Zrna Pavel, Mgr.
Lehkoţiv Pavel
Tomala František
Havránková Sylva

578 hlasů
411 hlasů
461 hlasů
451 hlasů
389 hlasů
376 hlasů
376 hlasů
383 hlasů
426 hlasů
290 hlasů
375 hlasů
411 hlasů
378 hlasů
304 hlasů
332 hlasů

Srncová Kateřina, Ing. *
Navrátil Pavel*
Burgetová Vladislava Mgr. Ing.
Pospíšilová Michaela, Mgr. *
Horáčková Věra
Slavík Pavel
Čevela Václav
Zálešáková Barbora
Gabler Kamil, Ing. *
Svoboda František*
Foltýn Jaroslav
Horák Antonín
Litvín Andrej
Vymazal Jan
Dratva Antonín

KDU - ČSL

309 hlasů
355 hlasů
261 hlasů
313 hlasů
271 hlasů
179 hlasů
212 hlasů
165 hlasů
277 hlasů
345 hlasů
212 hlasů
195 hlasů
174 hlasů
177 hlasů
183 hlasů

Vlček Milan
Sedláček Josef
Zapletal Petr
Kameník Josef
Hausner Radek*
Šnejdar Petr, Mgr.
Kuncová Jitka
Daněk Radomír
Šidlíková Lenka, Ing. Dis.
Adamíková Ludmila
Zabloudilová Jaroslava
Vajgl Jiří, Ing.
Poul Stanislav, Ing. *
Lakomý Štěpán
Zapletal Zbyněk

143 hlasů
145 hlasů
107 hlasy
119 hlasů
171 hlasů
79 hlasy
91 hlasů
120 hlasů
78 hlasy
102 hlasy
78 hlas
126 hlasů
148 hlasů
107 hlasy
62 hlasy

*Zvolení zastupitelé
Okrsek č. 1 ZDOUNKY Zapsáno 1 165 voličů hlasovalo 586 voličů účast 50,30 %
Sdružení nezávislých kandidátů
KSČM

Drkula Martin, Ing
Raczová Jana, Ing
Čevela Zdeněk, Ing.
Nauč Miroslav
Matula Zdenko
Pospíšil Rostislav
Andrýsek Vladimír
Ludík Vojtěch
Sýkora Marek
Šauer Jiří
Horáková Petra
Zrna Pavel, Mgr.
Lehkoţiv Pavel
Tomala František
Havránková Sylva

357 hlasů
251 hlasů
294 hlasů
295 hlasů
246 hlasů
207 hlasů
222 hlasů
238 hlasů
291 hlasů
204 hlasů
258 hlasů
298 hlasů
260 hlasů
179 hlasů
214 hlasů

Srncová Kateřina, Ing
Navrátil Pavel
Burgetová Vladislava Mgr. Ing.
Pospíšilová Michaela, Mgr.
Horáčková Věra
Slavík Pavel
Čevela Václav
Zálešáková Barbora
Gabler Kamil, Ing.
Svoboda František
Foltýn Jaroslav
Horák Antonín
Litvín Andrej
Vymazal Jan
Dratva Antonín

KDU - ČSL

223 hlasů
238 hlasů
190 hlasů
208 hlasů
197 hlasů
127 hlasů
152 hlasů
118 hlasů
199 hlasů
233 hlasů
132 hlasů
147 hlasů
138 hlasů
122 hlasů
113 hlasů

Vlček Milan
Sedláček Josef
Zapletal Petr
Kameník Josef
Hausner Radek
Šnejdar Petr, Mgr.
Kuncová Jitka
Daněk Radomír
Šidlíková Lenka, Ing.
Adamíková Ludmila
Zabloudilová Jaroslava
Vajgl Jiří, Ing.
Poul Stanislav, Ing.
Lakomý Štěpán
Zapletal Zbyněk

105 hlasů
106 hlasů
88 hlasů
89 hlasů
120 hlasů
63 hlasů
64 hlasů
90 hlasů
60 hlasů
80 hlasů
60 hlasů
89 hlasů
100 hlasů
84 hlasů
53 hlasů

Volby do zastupitelstva obce Zdounky 2014
Okrsek č. 2 CVRČOVICE
Zapsáno 129 voličů hlasovalo 60 voličů účast 46,15 %
Sdružení nezávislých kandidátů
KSČM
KDU - ČSL

Drkula Martin, Ing
Raczová Jana, Ing
Čevela Zdeněk, Ing.
Nauč Miroslav
Matula Zdenko
Pospíšil Rostislav
Andrýsek Vladimír
Ludík Vojtěch
Sýkora Marek
Šauer Jiří
Horáková Petra
Zrna Pavel, Mgr.
Lehkoţiv Pavel
Tomala František
Havránková Sylva

44 hlasů
28 hlasů
36 hlasů
36 hlasů
41 hlasů
25 hlasů
29 hlasů
25 hlasů
34 hlasů
25 hlasů
30 hlasů
24 hlasů
28 hlasů
21 hlasů
28 hlasů

Srncová Kateřina, Ing
Navrátil Pavel
Burgetová Vladislava Mgr. Ing.
Pospíšilová Michaela, Mgr.
Horáčková Věra
Slavík Pavel
Čevela Václav
Zálešáková Barbora
Gabler Kamil, Ing.
Svoboda František
Foltýn Jaroslav
Horák Antonín
Litvín Andrej
Vymazal Jan
Dratva Antonín

14 hlasů
19 hlasů
11 hlasů
14 hlasů
12 hlasů
10 hlasů
10 hlasů
11 hlasů
13 hlasů
23 hlasů
11 hlasů
9 hlasů
5 hlasů
7 hlasů
8 hlasů

Okrsek č. 3 DIVOKY Zapsáno 104 voličů hlasovalo 54 voličů účast 51,92 %
Sdružení nezávislých kandidátů
KSČM

Drkula Martin, Ing
Raczová Jana, Ing
Čevela Zdeněk, Ing.
Nauč Miroslav
Matula Zdenko
Pospíšil Rostislav
Andrýsek Vladimír
Ludík Vojtěch
Sýkora Marek
Šauer Jiří
Horáková Petra
Zrna Pavel, Mgr.
Lehkoţiv Pavel
Tomala František
Havránková Sylva

44 hlasů
31 hlasů
34 hlasů
30 hlasů
25 hlasů
17 hlasů
43 hlasů
31 hlasů
26 hlasů
12 hlasů
18 hlasů
20 hlasů
23 hlasů
18 hlasů
19 hlasů

Srncová Kateřina, Ing
Navrátil Pavel
Burgetová Vladislava Mgr. Ing.
Pospíšilová Michaela, Mgr.
Horáčková Věra
Slavík Pavel
Čevela Václav
Zálešáková Barbora
Gabler Kamil, Ing.
Svoboda František
Foltýn Jaroslav
Horák Antonín
Litvín Andrej
Vymazal Jan
Dratva Antonín

13 hlasů
26 hlasů
10 hlasů
15 hlasů
13 hlasů
9 hlasů
8 hlasů
8 hlasů
13 hlasů
23 hlasů
8 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
9 hlasů
13 hlasů

Okrsek č. 4 NĚTČICE Zapsáno 177 voličů hlasovalo 104 voličů účast 58,76 %
Sdružení nezávislých kandidátů
KSČM

Drkula Martin, Ing
Raczová Jana, Ing
Čevela Zdeněk, Ing.
Nauč Miroslav
Matula Zdenko
Pospíšil Rostislav
Andrýsek Vladimír
Ludík Vojtěch
Sýkora Marek
Šauer Jiří
Horáková Petra
Zrna Pavel, Mgr.
Lehkoţiv Pavel
Tomala František
Havránková Sylva

69 hlasů
49 hlasů
46 hlasů
45 hlasů
44 hlasů
85 hlasů
32 hlasů
40 hlasů
44 hlasů
27 hlasů
36 hlasů
31 hlasů
33 hlasů
61 hlasů
37 hlasů

Srncová Kateřina, Ing
Navrátil Pavel
Burgetová Vladislava Mgr. Ing.
Pospíšilová Michaela, Mgr.
Horáčková Věra
Slavík Pavel
Čevela Václav
Zálešáková Barbora
Gabler Kamil, Ing.
Svoboda František
Foltýn Jaroslav
Horák Antonín
Litvín Andrej
Vymazal Jan
Dratva Antonín

32 hlasů
46 hlasů
25 hlasů
58 hlasů
24 hlasů
22 hlasů
25 hlasů
19 hlasů
31 hlasů
39 hlasů
44 hlasů
14 hlasů
12 hlasů
15 hlasů
11 hlasů

Okrsek č. 5 TĚŠÁNKY Zapsáno 148 voličů hlasovalo 83 voličů účast 56,08 %
Sdružení nezávislých kandidátů
KSČM

Drkula Martin, Ing
Raczová Jana, Ing
Čevela Zdeněk, Ing.
Nauč Miroslav
Matula Zdenko
Pospíšil Rostislav
Andrýsek Vladimír
Ludík Vojtěch
Sýkora Marek
Šauer Jiří
Horáková Petra
Zrna Pavel, Mgr.
Lehkoţiv Pavel
Tomala František
Havránková Sylva

64 hlasů
52 hlasů
51 hlasů
45 hlasů
33 hlasů
42 hlasů
50 hlasů
49 hlasů
31 hlasů
22 hlasů
33 hlasů
38 hlasů
34 hlasů
25 hlasů
34 hlasů

Srncová Kateřina, Ing
Navrátil Pavel
Burgetová Vladislava Mgr. Ing.
Pospíšilová Michaela, Mgr.
Horáčková Věra
Slavík Pavel
Čevela Václav
Zálešáková Barbora
Gabler Kamil, Ing.
Svoboda František
Foltýn Jaroslav
Horák Antonín
Litvín Andrej
Vymazal Jan
Dratva Antonín

27 hlasů
26 hlasů
25 hlasů
18 hlasů
25 hlasů
11 hlasů
17 hlasů
9 hlasů
21 hlasů
27 hlasů
17 hlasů
17 hlasů
12 hlasů
24 hlasů
38 hlasů

Vlček Milan
Sedláček Josef
Zapletal Petr
Kameník Josef
Hausner Radek
Šnejdar Petr, Mgr.
Kuncová Jitka
Daněk Radomír
Šidlíková Lenka, Ing. Dis.
Adamíková Ludmila
Zabloudilová Jaroslava
Vajgl Jiří, Ing.
Poul Stanislav, Ing.
Lakomý Štěpán
Zapletal Zbyněk

10 hlasů
7 hlasů
9hlasů
9 hlasů
15 hlasů
6 hlasů
9 hlasů
9 hlasů
7 hlasů
11 hlasů
10 hlasů
11 hlasů
10 hlasů
9 hlasů
2 hlasů

KDU - ČSL

Vlček Milan
Sedláček Josef
Zapletal Petr
Kameník Josef
Hausner Radek
Šnejdar Petr, Mgr.
Kuncová Jitka
Daněk Radomír
Šidlíková Lenka, Ing. Dis.
Adamíková Ludmila
Zabloudilová Jaroslava
Vajgl Jiří, Ing.
Poul Stanislav, Ing.
Lakomý Štěpán
Zapletal Zbyněk

4 hlasy
8 hlasů
2 hlasy
3 hlasy
11 hlasů
0 hlasů
5 hlasů
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
4 hlasy
5 hlasů
2 hlasy
0 hlasů

KDU - ČSL

Vlček Milan
Sedláček Josef
Zapletal Petr
Kameník Josef
Hausner Radek
Šnejdar Petr, Mgr.
Kuncová Jitka
Daněk Radomír
Šidlíková Lenka, Ing. Dis.
Adamíková Ludmila
Zabloudilová Jaroslava
Vajgl Jiří, Ing.
Poul Stanislav, Ing.
Lakomý Štěpán
Zapletal Zbyněk

15 hlasů
19 hlasů
6 hlasů
6 hlasů
12 hlasů
6 hlasů
8 hlasů
9 hlasů
4 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
6 hlasů
19 hlasů
10 hlasů
5 hlasy

KDU - ČSL

Vlček Milan
Sedláček Josef
Zapletal Petr
Kameník Josef
Hausner Radek
Šnejdar Petr, Mgr.
Kuncová Jitka
Daněk Radomír
Šidlíková Lenka, Ing. Dis.
Adamíková Ludmila
Zabloudilová Jaroslava
Vajgl Jiří, Ing.
Poul Stanislav, Ing.
Lakomý Štěpán
Zapletal Zbyněk

9 hlasů
5 hlasů
2 hlasy
12 hlasů
13 hlasů
4 hlasy
5 hlasů
9 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
1 hlas
16 hlasů
14 hlasů
2 hlasy
2 hlasy

POHÁDKOVÝ BÁL 19.10.2014 v Domě kultury ve Zdounkách

Informační zpravodaj Zdounky, číslo 4/2014, ročník 12. Vydává obec Zdounky nákladem 750 ks.
Adresa: Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO: 287938. Odpovědný vedoucí: Ing. Martin Drkula, starosta obce.
Zdarma do všech domácností. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14226.

