leden 2015
Ročník 13/číslo 1/zdarma

Váţení a milí spoluobčané,
dovolte, prosím, na prahu nového roku, roku 2015, Vám sdělit několik vět. Máme za sebou rok, který nám všem přinesl
opět hodně událostí či věcí, které byly pro nás jak pozitivní, tak bohuţel i negativní, nicméně vţdy vše záleţí na úhlu pohledu,
kterým se na danou událost díváme, nebo jak danou událost hodnotíme!!!
A co čekat od právě začínajícího nového roku??? Měly by si polepšit především rodiny s dětmi a naši senioři, tedy ti, na
které se v posledních letech nedostalo. U dětí se jedná o vyšší daňové slevy, včetně tzv. školkovného, u seniorů je to zvýšení
důchodů v průměru o 205,- Kč měsíčně, dále by se jiţ neměly platit tzv. regulační poplatky u lékaře, či za recept, zůstat by měl
pouze devadesátikorunový poplatek na pohotovosti. Drobné úspory pro jednotlivé domácnosti lze také očekávat od elektřiny,
plynu i ropy.
Při krátkém bilancování ukončeného kalendářního roku 2014, a teď především z pohledu hospodaření naší obce, rád chci
zodpovědně konstatovat, ţe jsme hospodařili vyrovnaně, tedy výdaje obecního rozpočtu byly čerpány opět jen do výše
získaných příjmů!!!
Když venku tiše padá sníh
A co se podařilo v našich obcích zrealizovat v průběhu minulého roku???
Investičně největší to byly především
dvě akce s názvem, „Rekonstrukce
obvodového
pláště
VÚTZ
ve
Zdounkách“, která byla hrazena pouze
obecními prostředky. Druhou neméně
důleţitou akcí byla „Rekonstrukce
silničního průtahu II/432 obcí Zdounky“,
který
byl
převáţně
financován
prostředky z Evropské unie, část
nákladů uhradila obec.
Pokračovalo se i s opravami
obecních objektů, a to při druhé etapě
rekonstrukce budovy Obecního úřadu
ve Zdounkách, jednalo se především o
druhé patro úřadu. Podařila se další
oprava
chodníků
ve
Zdounkách
a v místní části Těšánky. Zdařila se
i oprava další opěrné zídky na místním
hřbitově. Zajimavá byla také zkušenost
získaná při sázení všech stromků, které
jsme plánovitě v minulém roce chtěli
zrealizovat. U všech těchto, z pohledu
obecního rozpočtu, největších investičních akcí, se sluší poděkovat všem
participujícím dodavatelům, a to firmy
ČAK CZ s.r.o. z Kroměříţe; firmy
Maldrev s.r.o. z Divok a firmy PORR
a.s., středisko Tlumačov. Poděkování si
zaslouţí i celá řada subdodavatelů, se
kterými obec během minulého roku
pracovala.
Zde jsem si dovolil vypíchnout pouze
„největší“ akce zrealizované z pohledu
financí, ale poctivě se pracovalo

papírově i na akcích, které bychom
chtěli provést nebo se na nich
spolupodílet v letošním roce.
Jedná se o revitalizaci centra obce po
demolici domu č.p. 30 ve Zdounkách,
odkanalizování a rekonstrukce průtahu
místní části Nětčice, a to buď letos nebo
příští rok dle dohody s ŘSZK, další
opravy chodníků ve Zdounkách a
v místní části Těšánky. V případě
vypsání
výzvy
na
SFŢP
na
odkanalizování místních částí to bude
naše aktivní účast o získání dotací na
tuto potřebnou realizaci.
Toto byly vypíchnuty jen hlavní priority a
cíle roku 2015, které byly prostřednictvím rozpočtu obce schváleny
zastupitelstvem naší obce na veřejném
zasedání dne 11. prosince minulého
roku …
Vážení spoluobčané,
se starým rokem jako bychom zavřeli
knihu a s novým rokem jako bychom
brali čistý arch papíru a tužku do ruky.
Spoustu příjemných řádků v roce 2015
přeje všem vedení Obecního úřadu ve
Zdounkách !!!
Ing.Martin Drkula
starosta obce

a vločka za vločkou klesá k zemi,
chci chytit si aspoň jednu z nich,
ta ale rychle rozpustí se v dlani.

Vločky sněhu se vznáší polehoučku
a pokrývají všechno kolem.
Kouzlo vánoc nám mizí pomaloučku,
my scházíme se v roce novém.
Starý rok klíčem zamkl vrátka,
je pro nás už jen minulostí.
Dobré i špatné pryč je zkrátka,
už loučení s ním bylo dosti.
Nový rok začíná psát své první řádky
a my den co den s ním jdem zas dál.
Ráno probudit se jak do pohádky,
šťastný a zdravý, by si každý přál.
Den za dnem zase rychle běží,
klid vánoc střídá shon a spěch.
Čas zastavit se dá jen stěží.
Začal rok s pětkou na zádech.
Zda splní se nám naše tajná přání,
i ta, co na ně loni nezbyl čas,
s napětím a očekáváním
budeme doufat letos zas.
Zkusme se zastavit, chvíli zasnít
a zapomnět na své starosti,
přát si, ať nový rok je šťastný
a přináší dny naplněné radostí.
Já přicházím po roce s básní znova,
verši chci trochu štěstí dát.
Těžko se hledají ta správná slova,
co víc než zdraví tu všem přát.
Až začne zase poletovat sníh
a bílé vločky budou padat k zemi,
zkus pro štěstí si chytit jednu z nich
a přát si něco, než rozpustí se v dlani.
Jana Burgetová

Zastupitelka ze Zlínského kraje na výměně zkušeností v Číně
Začátkem listopadu 2014 jsem se stala součástí
delegace mladých zastupitelů za KSČM, která
navštívila Čínskou lidovou republiku. Diplomatická
cesta se uskutečnila na pozvání Mezinárodního
oddělení Komunistické strany Číny a jejím účelem byla
nejenom vzájemná výměna znalostí a dovedností, ale
také získání nepřeberných mnoţství informací o
aktuálním dění v této neustále se rozvíjející zemi.
Vedla se diplomatická jednání s nejvyššími představiteli
ministerstev, parlamentu a mezinárodních výrobních
společností v Pekingu, Changsha a Šanghaji. Hostitelé
kterému jsme mohli nahlédnout do tajů čínské kultury, historie, společnosti a nasát kouzlo čínských zvyků a tradic. Vzdávám
pro nás připravili i bohatý poznávací program, díky
díky vedoucímu delegace a kolegům za vynikající spolupráci. Skupina byla odborně a jazykově výborně sestavená.

Informace ze sběrného dvora ve
Zdounkách
Opět se blíţí jaro a s ním i změna zimního provozu
Sběrného dvora – od 1.4.2015 – do 31.10.2015 bude
Sběrný dvůr otevřen ve středu od 16,00 hod – 19,00
hod. Provozní doba v sobotu zůstává tradičně stejná po
celý rok – od 7,00 – 12,00 hod. Při ukládání odpadu se
občané Zdounek a místních částí musí prokázat
obsluze Sběrného dvora platným občanským průkazem
a dokladem o zaplacení poplatků za odpad v daném
roce. Zdarma lze na Sběrný dvůr uloţit objemný odpad,
bioodpad, vyslouţilé elektrospotřebiče, sklo, plasty,
papír i nebezpečný odpad. Nadále zůstává zpoplatněno
uloţení suti a pneumatik.
Od 10.4.2015 – 19.10.2015 bude opět v místních
částech probíhat jiţ osvědčené přistavování kontejnerů
na tříděný odpad – objemný odpad a bioodpad. Pro
kaţdou místní část je v průběhu roku naplánováno
celkem sedm svozů. Kontejnery budou dle harmonogramu přistavovány od pátku do pondělí, případná
změna bude vţdy předem řádně ohlášena. Bliţší
informace k provozu Sběrného dvora, jakoţ i termíny
přistavování kontejnerů jsou pro Vás připraveny na
webových stránkách obce www.zdounky.cz, v záloţce
Sběrný dvůr. V listinné podobě jsou jak na informační
tabuli na chodbě obecního úřadu ve Zdounkách, tak u
pracovnice podatelny paní Nakládalové, kde je moţné
si je vyzvednout. Rovněţ předsedové jednotlivých
osadních výborů jsou informováni a s termíny rozvozu
kontejnerů Vás jistě rádi seznámí.
Na závěr bych všechny spoluobčany chtěla poprosit o
trochu kázně a disciplíny při ukládání tříděného odpadu
do kontejnerů v místních částech. Jiţ jsem se o tom
zmiňovala v minulém článku – nerada bych opět zjistila,
ţe někdo do kontejneru na bioodpad vylil kanystr
s olejem, případně, ţe v kontejneru na objemný odpad
jsou větve. Moţná si tento člověk myslí: „ Však oni to
uklidí, od toho tam jsou“. Moţná ten dotyčný má
problémy se čtením, přestoţe kontejnery jsou řádně
označeny. Opravdu není v našich silách kontrolovat
kdo a co do kontejnerů dává. O tom, jak je kaţdý z nás
zodpovědný, vypovídá jen jeho svědomí. A proto říkám,
ţe je jen na vás, zda tato sluţba, která se setkala
s velkým ohlasem a naprostá většina slušných lidí ji
vítá a řádně vyuţívá, bude pokračovat v současné
podobě, či ji změníme. Vţdycky přece zbývá Sběrný
dvůr ve Zdounkách, kde se odpad třídí pod dohledem
zkušeného pracovníka.
Místostarosta obce, Ing. Jana Raczová

Ing. Kateřina Srncová
Zastupitelka obce Zdounky
Členka Komise Rady Zlínského kraje
pro rozvoj lidských zdrojů

Uzávěrka příspěvků do Informačního zpravodaje
Zdounky je 10. dubna 2015. Příspěvky posílejte na
adresu: zpravodajzdounky@seznam.cz,
nebo je můžete vložit do poštovní schránky
u obecního úřadu.

,,Pár´´ vzpomínek k největšímu perníkovému Betlému v České republice
Je vánoční čas, venku napadl konečně sníh, děti si mohou konečně uţít zimní atmosféru. Sedím v podvečer za počítačem,
hraje pěkná hudba, svítí vánoční stromek a já zadávám v internetovém vyhledávači tento text: ,,Největší perníkový Betlém v
ČR´´. Odkazů je opravdu hodně, postupně si je pročítám, prohlíţím si fotografie znovu a znovu a mé myšlenky se vrací o
nějaké 3 měsíce zpět.
Bylo to v září 2014 a my jsme se vraceli s Petrou Horákovou a mými rodiči z pohřbu našeho kamaráda Jirky Hradečného. Ten
večer byla nálada stejná jako počasí - smutná, deštivá a ponurá. Shodli jsme se na tom, ţe ţivot je velmi nevyzpytatelný a
bylo by dobré, dokud ţijeme, vytvořit něco, na co se nezapomene. A tak jsme se dostali k největšímu perníkovému Betlému.
Ještě teď si s úsměvem vzpomínám na moji ţenu Ivanku, kdyţ jsem jí ten nápad řekl. ,,Vy jste se úplně zbláznili, víte, kolik je
to práce?! Máte představu, kolik času, materiálu a vůbec všeho bude potřeba?!´´ Musím se přiznat, ţe tenkrát jsem to netušil,
ale pořád jsem si říkal, ţe to nějak půjde.
Na přelomu září a října nám uţ ale Petra kontaktovala agenturu Dobrý den z Pelhřimova, abychom věděli, co bude všechno
potřeba a pomalu jsme to rozjeli. Postupem času se vytvořila skupina lidí, která byla ochotna do toho jít a obětovat svůj volný
čas, energii a nadšení pro tento skoro šílený nápad. A tak jsme začali stahovat na internetu obrázky postav, postupně je tiskli,
vystřihovali, lepili a znovu stříhali a lepili a tak vznikly předlohy jednotlivých figurek. Měli jsme toho v obýváku skoro plnou
podlahu. No a pak uţ se v jednotlivých domácnostech a rodinách zadělávalo na těsto, peklo, peklo a peklo a to vše za běhu
všedních dní, kdy většina z nás chodí do práce, zaměstnání, stará se o děti, apod. Lidově řečeno, pěkný blázinec….
Mezitím probíhala čilá internetová komunikace, jak to jde, co máme, nemáme, co je potřeba, jak by to mohlo vypadat, atd.
Čas utíkal aţ neobvykle rychle a postupně přibývalo vyrobených figurek. Znali jsme číslo, které musíme překonat, ale i tak to
byly dobré nervy. Nakonec přišla ta největší piplačka a tím bylo samotné zdobení. Smekám před těmi, kteří se s tím poprali.
Při pohledu na fotografie musím uznat, ţe máme mezi sebou opravdu šikovné ručičky…
Přišel ten poslední listopadový víkend, kdy se celý perníkový Betlém sešel v krabicích na kulturním domě ve Zdounkách a byl
instalován do podoby, kterou si uţ většina z nás pamatuje. Kdyţ jsem ho poprvé uviděl celý pohromadě, musel jsem si na
chvilku sednout a jen jsem se díval. Byla to prostě nádhera. Nádhera ještě víc umocněná nadcházejícím Adventem, ale
hlavně výsledkem práce skupiny ţen, které tak nádherné dílo vytvořily.
V neděli odpoledne v 16:00 pak padl verdikt, ţe jsme to dokázali a perníkový Betlém ze Zdounek je zapsán do České knihy
rekordů! Musím se přiznat, ţe jsem dlouho neměl takovou radost, ale radost hlavně za nás všechny, kteří jsme se na tom
podíleli.
Bylo to vítězství, které si všichni určitě zaslouţili.
Bylo to vítězství, které v tom nejlepším reprezentuje Zdounky. A doufám, ţe to je vítězství, na
které někteří z nás uţ do smrti nezapomenou…
Moc mě také těší, ţe kromě novin, internetu a
ústní lidové slovesnosti, se úspěch Zdounek
dostal i do televize ( TV Barrandov 2.12.2014 a
České televize 27.12.2014). Obě reportáţe jsou
na internetových stránkách těchto televizních
stanic snadno dostupné.
Kaţdou neděli pak byla moţnost prohlédnout si
perníkový Betlém na kulturním domě a vyuţila jí
opravdu početná skupina lidí z blízkého i širokého
okolí. Na vánoční svátky jsme potom Betlém
demontovali a za pomoci zaměstnanců obce
převezli do chrámu Nejsvětější trojice ve
Zdounkách, kde byl instalován hned před hlavní
oltář a mohli si ho prohlédnout další lidé.
Váţení čtenáři, občané Zdounek a přilehlých
vesnic. Dovolte mi na závěr několik poděkování:
Děkuji všem dámám (a ony vědí, o kom je řeč) za
to, ţe jsme to dokázali. Jsem na vás dámy moc
pyšný!
Děkuji Obecnímu úřadu ve Zdounkách v čele s
Ing. Martinem Drkulou za veškerou podporu,
kterou nám obec poskytla.
Děkuji důstojnému pánovi P. Mgr. Radkovi
Němečkovi za to, ţe jsme mohli Betlém instalovat
v kostele a přispět tak k ještě důstojnější
atmosféře vánoc.
Děkuji všem rodinným příslušníkům, babičkám,
dědečkům, rodičům, sourozencům za pomoc a
pochopení, které těm, co Betlém vytvářeli,
poskytovali.
A děkuji p. Milanu Brázdilovi za to, ţe nás
upozornil den před výstavou celého Betlému, ţe
nám chybí vánoční kometa….:-)
S pozdravem
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.

Oslavy v ZUŠce
V pátek 7. listopadu 2014 jsme oslavili všechna
výročí naší školy – 50 let od vzniku školy, 40 let
samostatné LŠU a 30 let v nové budově. Kromě
slavnostního koncertu, na kterém vystoupili bývalí
i současní učitelé, ţáci a absolventi, byly
připraveny ke zhlédnutí všechny školní kroniky,
prezentace z historie a současnosti školy a také
výstava prací ţáků výtvarného oboru. Všichni
přítomní proţili krásný večer plný milých setkání a
vzpomínek. Velké díky patří všem, kteří si našli
čas, zavítali do naší ZUŠky a přidali se k řadě
gratulantů... Mezi vzácnými hosty jsme přivítali i
oba předchozí ředitele školy - pana Jaroslava
Prokopa a Janu Ţabenskou, kteří stáli u zrodu
samostatné LŠU. Došlo tak k setkání všech tří
ředitelů v historii hudební školy ve Zdounkách.
Miroslav Nauč
ředitel ZUŠ Zdounky

Koncert Zdounečanky a Skoroňáků v Domu kultury ve Zdounkách

V sobotu 15. listopadu 2014 se uskutečnil další ze série společných koncertů Zdounečanky a vybraného hosta. Tentokrát
do Zdounek zavítala dechová hudba Skoroňáci, která ke svému vystoupení přizvala Muţáky z Popic. Koncert moderovala
Ivanka Slabáková, diváky přivítal jak starosta obce Ing. Martin Drkula, tak i hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav
Mišák.
Všem návštěvníkům bych chtěl poděkovat za přízeň a také za velmi kladné hodnocení, které jsem slyšel na kaţdém
kroku. To potěší vţdycky nejvíc!
Na snímku zleva: kapelník Skoroňáků Petr Mikliš, umělecký vedoucí Muţáků z Popic Miloš Kotlán, moderátorka večera
Ivanka Slabáková a moje maličkost.
Miroslav Nauč

PLÁNOVANÉ AKCE ROKU
2015
Leden: výšlap na Brdo
Únor: ostatky 2015
Duben: stavění máje,
pálení čarodějnic
Květen: pohádkový les
Červenec: memoriál M. H. a J. P.
Červencová noc
Srpen: soutěž PS, dětský den
Říjen: lampiónový průvod
Prosinec: chození s Mikulášem
WWW.sdhzdounky.iplace.cz
email:sdh.zd-ms@seznam.cz

Sbor dobrovolných hasičů Zdounky
Vás srdečně zve na

OSTATKOVOU ZÁBAVU
s pochováváním basy

14. 2. 2015
Hraje
BLATNIČKA A MILLENIUM
Vstupné: 130,- Kč
Začátek v 19:30 hodin
AKCE O BOHATÉ CENY

Činnost Českého svazu ochránců přírody
Ohlédnutí za uplynulým rokem bývá
většinou bilancování, co dobrého se
podařilo a co nám rok minulý přinesl.
Naši základní organizaci není třeba
představovat.
Znáte
ji
všichni
z Procházky lesem plným pohádek a
Otvírání
studánek. V krásném koutě
přírody za obcí Divoky nás můţete
zastihnout nejen na brigádách v okolí
studánky V zápletách, u rybníka, tůněk
nebo na naučné stezce, ale také u naší
klubovny na divockém
hřišti nebo
v Ekologickém centru v bývalé škole.
V minulém roce probíhala výměna
několika kusů informačních tabulí na
naučné stezce, vysekání náletových
dřevin a úprava terénu. Se sečením
naučné stezky
nám pomáhá
obec
Zdounky.
Pravidelně
navštěvujeme
přírodní
památky našeho okolí. Nejkrásnější jsou
v době květu,
především vzácné
chráněné rostliny. Na svých toulkách
přírodou jsme také obdivovali krásu
starých staletých stromů v alejích a
parcích
našeho
blízkého
okolí.
Kaţdoročně
se
zúčastňujeme
celostátního setkání členů ČSOP.

Tentokrát jsme byli v Hradci Králové.
Třídenní pobyt byl naplněn přednáškami,
besedami a vycházkami po zajímavých
místech tohoto kraje. Navštívili jsme
skanzen v Krňovicích . Viděli jsme
historické dřevěné stavby - zvoničku,
polabský statek, roubený vodní mlýn a
dále ukázky dobových řemesel. Výlet
jsme zakončili komentovanou prohlídkou
Hradce Králové a na zpáteční cestě ještě
navštívili Kunětickou horu u Pardubic.
Náš další plánovaný výlet byl do
Krkonošského
národního
parku.
Vystoupali jsme na nejvyšší horu Sněţku,
prošli Modrý důl a ledovcová jezera na
polské straně. Nejen túry po horách, ale
také přednáška pracovníka
KRNAPu
patřily ke krásným záţitkům tohoto
podzimního výletu.
Rok jsme zakončili výšlapem na Brdo.
Kaţdý rok vydáváme Výroční zprávu,
která je k přečtení v místní v knihovně.
Loni se nám podařilo vydat nástěnný
kalendář Chřiby 2015.
To je něco málo z naší činnosti. V tomto
roce se s námi opět můţete potkávat na
našich
akcích
Otvírání studánek spojenou s oslavou

Vánoční čas v Lebedově

Dne Země - 25. dubna 2015
Procházka lesem plným
pohádek
23. května 2015
Letos
jsme
se
stali
pořadateli
celostátního
setkání Českého svazu
ochránců přírody. Akce se uskuteční
na Kamínce 4. - 6. září 2015 pod
záštitou celorepublikového výboru a
obce Zdounky.
M. Sedláčková

STOLNÍ OCENĚNÍ KRÁLÍKŮ A HOLUBŮ
ZO ČSCH Zdounky zve na Stolní ocenění králíků a holubů, sobota

7. února 2015
od 8.00 hod. – 12.00 hod.
Dům kultury Zdounky – přísálí
Občerstvení zajištěno.
Na Vaši účast se těší chovatelé Zdounecka.

Blahopřání

Krásné 94.narozeniny,

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 6. prosince 2014 se uskutečnil
Předvánoční
turnaj
ve
stolním
tenisu.
Do kategorií muţů a ţen se přihlásilo téměř 30
hráčů. Mezi muţi zvítězil Bedřich Holík, druhý
byl Libor Bláha a třetí Milan Urban.
Všem děkuji za účast a těším se na další
setkání.
Miroslav Nauč

pevné zdraví,
spokojenost
a radost v osobním životě

přejí paní Marii Olšinové

Přehled akcí ve Zdounkách a okolí
ÚNOR
6.2.
ZE ZDOUNEK DO ČÍNY,
beseda s Ing. Srncovou, knihovna
Zdounky
7.2.
Stolní ocenění králíků a
holubů, dopoledne, DK Zdounky
14.2.
OSTATKY
2015
Sportovní hala Zdounky

BŘEZEN
3.3.
VÍKEND S BOHEM – divadelní
představení praţského divadla. Hrají
Mário Kubec a Matouš Ruml. DK
Zdounky
19.3.
Zastupitelstvo obce Zdounky,
začátek v 18.00 hod., DK Zdounky
22.3.
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY, začátek
v 13.00 hod., DK Zdounky
28.3.
BABIČKA V TRENKÁCH,
divadelní
komedie, hrají Střílečtí
ochotníci, začátek v 18.00 hod., vstupné
dobrovolné,
DK
Zdounky

Milí čtenáři,
* pokud budete chtít někomu individuálně popřát k narozeninám,
výročí či svatbě … zašlete text na adresu:
zpravodajzdounky@seznam.cz
* pokud budou chtít rodiče narozených dětí vítání občánků,
nahlaste se na obecním úřadě – matrice

Hledám klíč …
Zima bílá brány zamyká
hledám klíč ve sněhu zavátý,
vždyť i ta chvíle v dáli zaniká,
uzřít jej nemohu, ani já, ani ty.
Klíč hledám marně a čas tak plyne,
za tohle určitě, za to snad nemohu,
cítím se tak asi, skutkem, provinile,
přemýšlím, zdali si pomohu.
Venku mrzne, jen to fičí,
určitě už ztratil glanc,
asi někde skončil v síti,
větrem více nepoznán.
fanuš

Akce v Těšánkách
7.2.
KARNEVAL pro děti a dospělé,
hraje CI5 Band z Vyškova
14.2.
OSTATKY– vodění medvěda
21.3.
DEN
KRÁSNÝCH
ŢEN,
kosmetika,
masáţe,
pedikůra,
kadeřnice, zdobení nehtů, indická
kosmetika KHADI + sibiřská kosmetika
tian DE (moţnost vyzkoušení zdarma),
objednání u paní Brablcové 739 020 728
29.3.
ZPÍVÁNÍ S MÁJKOU
duben ZASAZENÍ STROMU LÍPY, ke
Dni země společně s dětmi
30.4.
STAVĚNÍ MÁJE
2.5.
HODY TĚŠÁNKY, sobota - od
9.00 hod. soutěţ koňských stříkaček,
hodová muzika, neděle – mše svatá
30.5.
DEN DĚTÍ U TÁBORÁKU

Hodnocení sezony TJ Zdounky
V kategorii muţů jsme vcelku spokojeni, začátek sezony nás nezastihnul v optimálním rozpoloţení a po dvou kolech bez
bodu jsme v derby ve Zborovicích naplno bodovali a to nás nakoplo, nebylo pak jiţ zápasu, kdybychom byli slabší neţ
soupeř, jen dost laciné branky v téměř kaţdém zápase trošku mrzí, ale to k fotbalu patří. Vytvořila se dobrá parta hráčů
ochotná na hřišti nechat všechno a cítí to i naši věrní fanoušci, mě osobně začal opět zdounecký fotbal víc bavit, a tak mi
nezbývá, neţ klukům poděkovat a to i za přístup nejen k fotbalu. Se čtvrtým místem po podzimu jsme spokojení, ve hře je
ještě dost bodů a stát se můţe cokoliv. Mládeţ se ve všech kategoriích pohybuje v horní polovině tabulky. Zde však
Hodnocení sezony TJ Zdounky
pozorujeme mírně sniţující se zájem o kopanou, který potkává více klubů, snad jen v přípravce je zájem enormní, ale je to
kategorie, kdy děti i rodiče teprve zjišťují, zda půjdou za tímto sportem … Poděkování patří všem trenérům za práci, rodičům,
kteří pomáhají v organizačních záleţitostech, naší obci a sponzorům za nezbytnou nejen finanční podporu a věrným
fanouškům
za
povzbuzování
i
kritiku.
Všem
přejeme
hezký
rok
2015
a
hlavně
to
zdraví.
Čevela Zdeněk
předseda TJ
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŢÍ
JARO 2015
Muţi- okresní přebor
kolo

Soupeř

Dorost- Krajská soutěţ
Datum Začátek

kolo

Soupeř

Datum Začátek

16 Doma Zborovice

Ne 5.4.

15:30

15 Venku

Staré Město

Ne 29.3.

12:30

17 Venku Zářičí

Ne 12.4.

15:30

16 Doma

Strání

Ne 5.4.

12:30

18 Doma Mrlínek

Ne 19.4.

16:00

17 Venku

Uh.Ostroh

So 11.4.

13:00

19 Venku Holešov B

Ne 26.4.

16:00

18 Doma

Nedachlebice

Ne 19.4.

13:00

20 Doma Němčice

Ne 3.5.

16:30

19 Venku

Morkovice

So 25.4.

10:00

21 Venku Střílky

Ne 10.5.

16:30

20 Doma

Koryčany

Ne 3.5.

13:30

22 Doma Skaštice B

Ne 17.5.

16:30

21 Venku

Napajedla

Ne 10.5.

13:30

23 Venku Lubná

Ne 24.5.

16:30

22 Doma

Břest

Ne 17.5.

13:30

24 Doma Kyselovice

Ne 31.5.

16:30

23 Venku

Kvasice

Ne 24.5.

14:00

25 Venku Rataje

Ne 7.6.

16:30

24 Doma

Boršice

Ne 31.5.

13:30

26 Doma Rusava

Ne 14.6.

16:30

25 Venku

Bojkovice

Ne 7.6.

14:00

15 Venku Slavkov p.H.

Ne 21.6.

16:30

26 Doma

Kněţpole

Ne 14.6.

13:30

Starší ţáci- okresní přebor
kolo

Soupeř

st.přípravka - okresní přebor sk.B
Datum

10 Doma Mrlínek

So 18.4.

11 Venku Bezměrov

hlášenka

Začátek
14:00

12 Doma Volno
13 Venku Lutopecny

hlášenka

14 Doma Chropyně

So 16.5.

15 Venku Zlobice

18.4. pořadatel Zdounky

So

10.00

25.4. pořadatel Morkovice

So

10.00

3.5. pořadatel Lutopecny

hlášenka

9.5. pořadatel Zdounky

So

16.5. pořadatel Morkovice

volno

14:00

24.5. pořadatel Rataje

hlášenka

Ne 24.5.

13:30

31.5. pořadatel Kvasice

Ne

16 Doma Chvalčov

So 30.5.

14:00

17 Venku Martinice

hlášenka

18 Doma Rymice

So 13.6.

Turnaj přípravek ve Zdounkách
14:00

So 7.2. Hala Zdounky

9:00hod

10.00

10.00

Pozvání do školy
S příchodem roku 2015 se jistě mnozí
z Vás ptali, jaký vlastně ten rok bude a co
Vám přinese. Předávali jste si různá
přání, předsevzetí a moţná jste dostali i
nějaké to pozvání.
A pokud ne – nevadí. Já pro Vás takové
pozvání mám.
Na konci března, v neděli 29. 3. 2015 se
otevřou dveře I. stupně naší školy a
společně přivítáme jaro a připomeneme
si svěţí předvelikonoční atmosféru. Čeká
Vás
soutěţ
o
nejkrásnější
a
nejzajímavější kraslici, zvonivé hlásky
našich nejmenších zpěváků a recitátorů
zaťukají na Vaše srdíčka, všichni si u nás
na jarmarku mohou za velmi příznivé
ceny nakoupit půvabné dekorace a
velikonoční ozdoby pro nadcházející
svátky.
Pokud máte v ruce tuţku, nezapomeňte
si, prosím, do kalendáře poznamenat
ještě jedno datum, a to pátek 15. 5. 2015.
Myslím, ţe se Vám i tak bude tento den
dobře pamatovat. Slavíme společně 10.
ročník Dne rodiny se školou. Je to uţ
tradiční záleţitost: soutěţe, spousta
hezkých cen, grilované klobásky, cukrová
vata, módní účesy a kresby na obličej,
hudební vystoupení či jiné hrátky,
příjemná atmosféra a výborná nálada.
To Vás všechny přivítá zase naše školní
budova II. stupně u kostela a ţáci 8.
třídy,
kteří
jsou
letos
hlavními
organizátory soutěţe.
A protoţe se jedná o kulatiny, ve
spolupráci se školskou radou a výborem
SRPDŠ jsme pro všechny připravili ještě
další příjemná překvapení. Ptáte se jaká? Přijďte a uvidíte.
Věřím, ţe to bude stát za to.
PaedDr. Marie Ptáčková,
ředitelka ZŠ Zdounky
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