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Váţení a milí spoluobčané,
tři měsíce od vydání našeho posledního čísla Informačního zpravodaje strašně rychle uběhly a nyní se Vám do ruky
dostává jiţ druhé číslo v letošním roce.
Z pohledu Obecního úřadu se dá říci, ţe to byly měsíce plné práce a úkolů, nicméně výsledky jsou postupně vidět a
snaha vynaloţená všemi zaměstnanci OÚ ve Zdounkách ve prospěch obce je nezanedbatelná. Opravdu si všichni zaslouţí
mé veliké poděkování.
Tento úvodník píši těsně po Velikonocích, kdy je stále slušná zima, ale jaro „v plné síle“ má k nám dorazit jiţ první víkend
po svátcích jara, tak sám se opravdu těším, bude-li to pravda. Sluníčko je nekonečným zdrojem ţivota a s jeho příchodem
je svět opravdu pro nás veselejší, a moţná i lehčí, neboť se na něj díváme úplně jinýma očima !!!
Nyní vás chci řádně informovat o tom, co se událo během prvního čtvrtletí tohoto roku, tedy dá se říci od poslední schůze
Zastupitelstva obce Zdounky, která proběhla 11.12.2014.
V době od uzávěrky posledního čísla Informačního zpravodaje ( 10.01.2015 ) do uzávěrky tohoto čísla ( 10.04.2015 ) se
rada obce sešla celkem 5x, z toho 1x byla rozšířena o všechny členy našeho zastupitelstva a 1x proběhla veřejná schůze
v přísálí Domu kultury ve Zdounkách ( 19.03.2015 ).
Informačně nejdůleţitější záleţitosti, které rada obce projednala, schválila, či vzala na vědomí vybírám pro vás zde:
- smlouvu o dodání č.: 254/14/15 s fy.
LIKA na dodání vyšívaného obecního
erbu, včetně konzole na jeho pověšení,
máme vyšívanou pouze obecní vlajku
- určení místa a doby pro uzavírání
manţelství pro roky 2015 – 2018
- variantní řešení prvků pro dětská hřiště
ve Zdounkách, Nětčicích a Divokách od
fy. Hras – zařízení hřišť, s.r.o.
- jako nejkomplexnější nabídku na koupi
dvou dodávkových automobilů pro
potřeby SDH Zdounky a SDH Nětčice
za dosluhující hasičské Avie, a to od fy.
Autoeden s.r.o., Kotojedy, Kroměříţ,
jedná se o vozidlo - Ford Tranzit Kombi
350 L3H2 Trend
- nabídku fy. Kucián Stanislav ml.
Zednictví, na opravu obecní kapličky,
která stojí na horizontu za obcí Zdounky
směrem na Cvrčovice
- výsledky Tříkrálové sbírky v našich
obcích v roce 2015, celkem se vybrala
částka 26.456,- Kč
- Zpráva Policie ČR o bezpečnostní
situaci za rok 2014 v našem teritoriu
- nabídku fy.KARIM Europe s.r.o.
z Hulína
na
novou
autobusovou
zastávku ve Zdounkách, která bude
totoţná se stávající zastávkou stojící na
hlavním tahu ve směru na obec Roštín,
tato nabídka byla akceptována, včetně
výměny rozbitých skel na zastávce
stávající
- Studii na moţnou revitalizaci středu
obce Zdounky po demolici domu č.p. 30
z Ateliéru LIST

- Smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a
fy.Servis 3xD spol. s r.o. z Olomouce
na deratizaci obce Zdounky, včetně
místních částí a obecních budov,
deratizace proběhne 2x za rok, a to
v měsících únor-březen a srpen-září
- nabídku fy.Bezpečnostní systémy s.r.o.
z Kroměříţe na zabezpečení hlavního
vstupu do ZUŠ ve Zdounkách, která je
vypracována na základě dopisu ministra
školství p.Marcela Chládka, týkajícího
se zabezpečení škol
- negativní reakce 4 bankovních ústavů
ze 6 oslovených ve věci umístění
bankomatu v naší obci, dvě banky
odpověď nezaslaly vůbec
- ţádost KÚ ZK k vyjádření k udělení
licence na provozování veřejné linkové

osobní dopravy vnitrostátní pro
dopravce KRODOS BUS a.s. Kroměříţ,
IČ 26950529, pro linku 770060
Kroměříţ – Střílky – Koryčany – Kyjov
- roční účetní závěrku příspěvkové
organizace - Mateřská škola Zdounky,
okres Kroměříţ, Kroměříţská 28, 768
02 Zdounky, za rok 2014
- roční účetní závěrku příspěvkové
organizace - Základní škola Zdounky,
okres Kroměříţ, 768 02 Zdounky 59, za
rok 2014
- nabídku v rámci poptávkového řízení ( 3
oslovené odborné firmy ) na nákup LED
svítidel na akci s názvem „Výměna
svítidel veřejného osvětlení obce
Zdounky“ - ekonomicky nejvýhodnější
nabídka, vyjádřená nejniţší nabídnutou
cenou, je nabídka fy Filák, s.r.o. – divize
LED Technologie, z Přerova
-

Na zdouneckém velkém hřišti,
děti štěstím, smíchem piští.
Slunce svítí paprsky,
na ty nové průlezky.
Kolotoč se nezastaví,
velký úspěch u všech slaví.
Hezčí pohled žádný není,
jak na děti, když se smějí.
Skvělý nápad tohle byl,
sláva kdo ho postavil.

Foto: Dominik Halma

Pokračování ze strany 1
- rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR čtvrtek 19.3.2015. Projednala či schválila
poskytnout z prostředků vyčleněných ve celou řadu bodů, ze kterých vybírám pro
Fondu zábrany škod pro jednotky SDH vás tyto nejzajímavější:
obcí, obci Zdounky dotaci ve výši 2 500 - revitalizaci centra obce Zdounky dle
tis. Kč na pořízení nové cisternové studie z ateliéru LIST se sídlem Zástřizly
automobilové stříkačky
41, 768 05 Koryčany, jedná se o
- nabídku fy. Proizol – Jan Kučera z Nětčic parkovou úpravu pozemků po demolici
na provedení opravy krytiny a její nátěr domu č.p. 30 ve Zdounkách
na zvonici v Nětčicích
- souhlas obce Zdounky s ţádostí o dotaci
- ţádost p.Davida Humpy z Nětčic o na SFŢP ve věci ozelenění centra obce
umístění reklamního poutače na obec- - smlouvu o poskytnutí účelové investiční
ním pozemku p.č.394/3, v k.ú. Nětčice, dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo:
který se bude vázat k hospodě Bez lípy D/0191/2015/KH ve výši 500.000,- Kč
v Nětčicích
určenou na nákup cisternové automobilo- sdělení Krajské hygienické stanice vé stříkačky dle rozhodnutí Zastupitelstva
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o Zlínského kraje č. 0436/Z15/15 pro JSDH
prošetření podnětu na nadměrný hluk ze obce Zdounky
zkušebních
odstřelů
průmyslových - Inventarizační zprávu za rok 2014
trhavin, které provádí právnická osoba Vnitřní organizační směrnici č. 1/2015
STV GROUP a.s., IČ: 26181134, se upravující zadávání veřejných zakázek
sídlem Ţitná 1656/45, Praha – Nové malého rozsahu a uzavírání smluvních
Město PSČ: 110 00, v provozovně areál vztahů s dodavateli stavebních prací,
muničního skladu Rataje, PSČ: 768 12, sluţeb a dodávek
včetně výsledků modelového měření - navrţený členský příspěvek na dopravní
hluku provedeného dne 17. 2. 2015, obsluţnost Zlínského kraje pro
stanovené limity nebyly překročeny
r. 2016 a r. 2017 ve výši 100,-- Kč / obyv.
- Rozpočtové opatření č. 1/2015
1. veřejná schůze Zastupitelstva obce
- Rozpočtové opatření č. 2/2015
Zdounky v r. 2015, se uskutečnila ve
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
28.02.2015

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,
výše uvedená fakta jsem se snaţil vybrat
tak, aby byla pro vás zajímavá a uceleně
vás informovala o práci rady obce a
zastupitelstva obce za první čtvrtinu
tohoto roku.
Postupujeme
opět,
co
se
týká
dosavadních prací, ať jiţ ukončených či
započatých, v souladu s rozpočtem obce
na rok 2015, který byl schválen jako
vyrovnaný (příjmy = výdaje) na konci
loňského roku.
Na úplný závěr tohoto úvodního článku
mně prosím dovolte vám všem popřát
klidné a sluncem prosluněné jarní dny,
neboť jaro a podzim jsou nejkrásnější
období v roce, tak si je opravdu naplno
uţijte !!!
V úctě
Ing.Martin Drkula
starosta obce

MAS Hříběcí hory má nového předsedu
Ve čtvrtek 5. března 2015 proběhla v
Těšánkách členská schůze Místní akční
skupiny (MAS) Hříběcí hory, z. s. Jedná
se o spolek obcí, místních podnikatelů,
neziskových organizací a občanů se
zájmem o rozvoj venkovského regionu.
Samotný spolek byl zaloţen v roce 2005
a v současné době působí na území 33
obcí. MAS Hříběcí hory má v současné
době 56 členů. Název Hříběcí hory
pochází z dávných časů, kdy tak naši
předkové nazývali Chřiby.
V čele spolku stojí rada, jejíţ součástí je
předseda a místopředseda. Jelikoţ
současnému předsedovi i místopředsedovi končil mandát, jedním z bodů
programu schůze byla také volba členů
do těchto dvou funkcí. Ing. Petr Galatík
vykonával funkci předsedy od roku 2009
a na tuto pozici znovu nekandidoval.
Novým předsedou byl zvolen Pavel
Čech, starosta obce Pačlavice a
místopředsedou Jan Petřík, starosta
obce Kostelany. Ing. Petru Galatíkovi
patří velké díky za všechen čas a úsilí,
které MAS Hříběcí hory věnoval. Nadále
bude členem rady MAS. V posledním
roce MAS Hříběcí hory realizovala mimo
jiné i projekt „Podpora vzniku strategie
komunitně vedeného rozvoje“ v rámci
kterého byla zpracována strategie
rozvoje území MAS Hříběcí hory.
Dokument se snaţí zachytit všechny
plány a vize dalšího rozvoje regionu a je
zveřejněn na webových stránkách

www.hribecihory.cz. Jelikoţ je dokument
ve fázi připomínkování, kdokoli z občanů
regionu má moţnost se k němu vyjádřit.
Dalším projektem spolupráce, který bude
brzy u svého konce, je projekt „Příběhy
našich kronik“. Jedním z jeho výstupů
bude i publikace „Příběhy našich kronik“,
která obsahuje příběh z kaţdé obce v
působnosti MAS Hříběcí hory. V rámci
projektu proběhly také interaktivní
přednášky v několika školách. Prvním
projektem spolupráce MAS Hříběcí hory
se zahraničním partnerem ze Slovenska
je projekt „Společně jsme na koni“, který
bude také ukončen v letošním roce.
Výstupem projektu je rozšířená síť
hipotras doplněná o altány, odpočívadla
a vyhlídky s informačními tabulemi.
Jedním z hostů členské schůze byl i

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., Místostarosta Kroměříţe, který vystoupil na téma
sociální sluţby na Kroměříţsku. Dalším
hostem byl Ing. Radim Sršeň, Ph.D.,
místopředseda
Sdruţení
místních
samospráv, starosta Dolní Studénky,
který hovořil o budoucnosti místních
akčních skupin v souvislosti s čerpáním
dotací z nových operačních programů.
Zajímavými příklady dobré praxe ze
svého regionu se snaţil vnést všem
přítomným optimismus do ţil a inspirovat
je k další práci. Aktivní MAS budou mít
velký prostor a nástroje pro rozvoj
regionů.
Věříme, ţe všem zúčastněným vydrţí
optimismus i aktivní přístup a ve svém
úsilí vynaloţeném pro rozvoj regionu
budou pokračovat i nadále.

Žáci naší ZUŠky se v soutěži neztratili
V měsíci únoru se konalo v ZUŠ Kroměříţ okresní kolo soutěţe
Základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. Naše škola
vyslala celkem 11 soutěţících, ať uţ ze Zdounek a okolí, nebo z naší
pobočky v Koryčanech. Výkony ţáků byly ohodnoceny následovně:

Foto: Lukáš Lehkoživ a Marie Drkulová ml.

Zobcová flétna

Klarinet:

Alţběta Selucká – 2.místo
Nela Ţůrková – 3.místo
Eliška Bolfová – Čestné uznání
Tenor

Michaela Praţáková – 1.místo
Radek Valach – 2.místo
Nikola Kameníková – 3.místo
Trubka

Jan Valenta – 1.místo s postupem
Čeněk Bolf – 2.místo
Lukáš Lehkoţiv – 1.místo s postupem
Tomáš Binek – 3.místo
Marek Mozga – 2.místo
V krajském kole, které se konalo přesně za měsíc opět v ZUŠ
Kroměříţ, se v konkurenci všech škol zlínského kraje naše dvě
„ţelízka“ znovu neztratila! Honza Valenta skončil ve své kategorii na
2.místě, Lukáš Lehkoţiv dokonce získal 1.místo, přičemţ k postupu
do ústředního kola chybělo pár desetinek bodu…
Chtěl bych všem ţákům poděkovat za vzornou reprezentaci školy,
pedagogům a korepetitorům děkuji za přípravu soutěţního
repertoáru a za jeho prezentaci. Věřím, ţe soutěţ byla pro všechny
dobrou motivací k další práci, a ţe další úspěchy na sebe nenechají
dlouho čekat.
Miroslav Nauč
ředitel ZUŠ Zdounky

Zápis do 1. třídy ve Zdounkách
Protoţe v Týdeníku Kroměříţska vyšel nedopatřením
článek, který nesouvisel s letošním zápisem dětí do
první třídy, chceme vše uvést na pravou míru a dát
vám moţnost zjistit, jak to skutečně
11. 2. 2015 ve zdounecké škole vypadalo.
Zatímco za okny se s námi zima pomalu
loučila, nastávající prvňáčky přivítala ve zdounecké
škole pravá zimní atmosféra. Hned u vchodu je
pozdravil eskymák se svým psím spřeţením, z
nástěnek se na ně dívali tučňáci, lední medvědi a z
iglů mávala celá eskymácká rodina. Na děti čekala
spousta úkolů. Předvedly, jak umí poznávat zvířata,
počítaly sněhové koule, krmily eskymáckého psa.
Ukázaly, jak umí počítat a drţet správně tuţku, a ty
nejšikovnější dokázaly zavázat velikou zimní botu.
Samozřejmě nechyběly ani pěkně naučené básničky.
Po splnění všech úkolů čekala na děti sladká odměna
a krásný diplom. Budoucím prváčkům, kterých letos
bude 29, všichni přejeme, aby se jim ve škole líbilo a
dařilo tak dobře jako u zápisu.
Mgr. Dana Bayerová

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět
nám se líbí celý svět.
Máme se tu všichni rádi,
jsme tu dobří kamarádi.

HOLOUBEK
Nového
divadelního
představení
našich
ochotníků jsem se nemohla dočkat. Byla jsem zvědavá,
zda to zvládnou i bez pana učitele Okáníka. A zvládli.
Pan učitel by byl na ně hrdý. A já před nimi smekám.
Vím, co to všechno obnáší. Zkoušky, kostýmy, kulisy,
učení textů, spousta času a práce. Bez obětavosti, píle
a lásky by to nešlo. Všem patří obdiv a uznání.
Uţ samotný výběr – dramatizace dnes jiţ téměř
zapomenutého auto-biografického románu J. Š. Baara
Holoubek, bylo velmi odváţné. Hlavní hrdina románu,
Josef Holoubek, je povaţovaný za premianta třídy. U
maturity ale propadá z matematiky a zklamaný odchází
do semináře.
V semináři potkává mnoho přátel a
zaţívá mnoho zábavných i ponurých příhod. Po svých
studiích odchází do vesnice Markova, aby tam pomáhal
tamějšímu knězi hospodařit. Velebníček Holoubek je v
Markově velmi šťasten, obhospodařuje svoji zahrádku,
chodí do školy učit děti a věnuje se sledováním zvěře v
lese. Ale pouze do té chvíle, kdy přijde oznámení o tom, ţe v Třešticích umřel farář a on má nastoupit na jeho místo. Nerad se
loučí s milovaným prostředím a lidmi. V Třešticích obyvatelé nemají moc v lásce kostel, víru a ani faru. Holoubek se snaţí je
změnit. Jednoho dne ho skolí mozková mrtvička a jeho duše se dostává aţ k Bohu, který mu osvětlí, co dělá špatně a vzápětí
jej posílá zpět na zem. Mezitím se v Třešticích uţ chystá pohřeb. A celé Třeštice smutní. Kdyţ se nečekaně náš Holoubek opět
ráno probudí všichni si myslí, ţe jde o špatný farářův vtip. Farář se ale nevzdává a chce v lidech vzbudit zájem o víru. A to se
mu nakonec podaří. Skvěle si poradili s dramatizací tohoto díla. Velmi dobře vytáhli osoby a děj románu, aby diváci, neznalí
děje, byli dobře informováni. Vtipný výstup paní Čevelové, který zvládla po všech stránkách dokonale, všechny pobavil. Petr
Zapletal, který má největší zásluhu na tomto divadle, dobře ztvárnil i hlavní roli a prošel celým divadlem bez jediného zakolísání
a zdá se, ţe pojem tréma, je mu zcela neznámý. Škoda, ţe jeho bratr neměl ve hře více prostoru, aby ukázal, co umí.
Osvěţením souboru byla Kamilka a zde se ukázalo, ţe jablko nepadlo daleko od stromu. Její projev byl bezprostřední a
přirozený. Paní Zavadilová i paní Kameníková se také svých rolí zhostily výborně. Neměla bych opomenouti výkon pana Vlčka,
který se mi zdál vyzrálejší neţ v Sarkandrovi. I nováček souboru, pan Trněný, se zhostil svých rolí skvěle.
Šnejdarovi. Jeho projev se mi také líbil, ale mrzelo mě, ţe část publika
nešťastně reagovala na jeho paruku a jsem ráda, ţe smích z části hlediště
ho
nevyvedl
z
míry.
Na závěr bych se chtěla zmínit o výpravě. Ohromila mě první světnička,
která vypadala jako skutečná, ne namalovaná a to kůzle nemělo chybu!
Takţe děkuji a přeji hodně úspěchů při nacvičování dalšího divadla. Jiţ se
na něho těším.
Vděčná divačka

Zdounecká kraslice 2015

PŘEDHODOVÝ turnaj ve
stolním tenise
Kulturní a mediální komise obce Zdounky
pořádá Předhodový turnaj ve stolním
tenisu.
Akce se uskuteční
v sobotu 16.května
v Domě kultury ve Zdounkách.
Prezence od 8 hodin, začátek v 9 hodin.
Soutěţit se bude v kategorii muţů,
v případě dostatečného zájmu také ve
společné kategorii ţeny a mládeţ. Pro
všechny bude zajištěno občerstvení, pro
vítěze hodnotné ceny.
Startovné 100,- Kč.Přijďte si zasportovat,
poměřit své síly a hlavně se dobře
pobavit.

Činnost SDH Zdounky
Letošní rok jsme svou činnost zahájili jiţ
tradičně výšlapem na Brdo, který proběhl
v sobotu 31. 1. 2015. Počasí bylo
příznivé a kaţdý, kdo se zúčastnil 11.
ročníku „Výšlapu Zdouneckých hasičů na
Brdo“, si odnesl spoustu záţitků.
V sobotu 14. února proběhlo tradiční
vodění medvěda a Ostatková zábava
s pochováváním
basy.
Do
kroku
masopustnímu
průvodu
vyhrávala
dechová hudba Blatnička a zdárně jsme
obešli celou obec. Večer na zábavě
proběhlo tradiční pochovávání basy.
K tanci a poslechu mimo zmiňované
Blatničky hrála i skupina Millenium.
Velké poděkování patří všem sponzorům
naší zábavy…
Také naši mladí hasiči zahájili svou
sezónu a to v sobotu 28. února na
zimním branném závodu v Trávníku.
Druţstvo starších ţáků vyhrálo první
místo.
28. března proběhl sběr ţeleza a svoz
vyslouţilých elektrospotřebičů po obci.
V této jarní brigádě bychom chtěli
pokračovat v dalších letech, protoţe byla
kladně hodnocena občany.
Naše zásahová jednotka od začátku
roku vyjíţděla celkem třikrát a to k poţáru
domu v Prasklicích, k poţáru do Hoštic,
který se uzavřel jako planý poplach a do
třetice byl výjezd do Morkovic k poţáru
komína.
Závěrem mi dovolte vás všechny co
nejsrdečněji pozvat na tradiční
procházku lesem plných pohádek
plánovanou na 23. května 2015
v divockém lese Boří,
kterou pořádáme ve spolupráci
s ČSOP Divoky letos již 37. ročník.
M. Sýkora
Za SDH Zdounky

HASIČI VARUJÍ - trochu Prevence
Začalo nám jaro a dlouho očekávané sluníčko vytahuje ven k úklidu
zahrádek a různých travních porostů.
Proto tak v jarních měsících mezi nejčastější poţáry patří ty, které vznikají
z nedbalosti, při zacházení s otevřeným ohněm. Přestoţe u spálené trávy
nejde většinou určit škoda, můţe oheň v kombinaci s větrem vytvořit ničivou
smršť, která pak ohroţuje les, zahradní chatky nebo bytovou zástavu, ale
v neposlední řadě také lidské ţivoty. Plošné vypalování porostů zákon o
poţární ochraně nedovoluje, proto jej trestá u fyzických osob finanční
částkou do 25 000 Kč a u právnických osob do výše 500 000 Kč. Přestoţe,
pálení shrabané trávy, listí či klestu výslovně nezakazuje, tak i na tuto
činnost platí určitá pravidla a omezení.
Více informací ohledně spalování klestí najdete na webových stránkách
hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, kde probíhá elektronické
hlášení o „kontrolovaném spalování klestí“ v určité oblasti kraje. Vše
podstatné o tomto projektu, ale i podrobně popsaný zákon, různé předpisy a
mnohé rady najdete na www.hzs-zlkraje.cz.
Pavel Symerský
Preventista SDH Zdounky

Den krásných žen a zpívání s májkou v Těšánkách
Den krásných ţen sobota 21.března - odpočinkové jarní odpoledne s kosmetičkou, kadeřnicí, masérkou,
pedikérkou, manikérkou, velikonoční dekorace, háčkované výrobky, ručně šité Andělky a k tomu všemu léčivá
bylinková kosmetika tianDe... co víc jsme si v tento den mohli přát…

Přehled akcí ve Zdounkách a okolí
DUBEN
24.4.
SNY
JINDŘICHA
VIII.,
hudební komedie, začátek v 19.00 hod.
DK Zdounky, Hoffmannovo divadlo UH
25.4.
OTVÍRÁNÍ
STUDÁNEK,
Divoky
30.4.
Stavění máje 17.00 hod., OÚ
Zdounky
Pálení čarodějnic 20.30 hod. „U šesti
lipek“
a
pálení
čarodějnic,
SportovníKVĚTEN
hala Zdounky
15.5.
FOTOGRAF – kino, hraje Karel
Roden, 19.00 hod, cena 20 Kč, DK
Zdounky
16.5.
Předhodový turnaj ve stolním
tenise, DK Zdounky, začátek 8.00 hod.
20.5.
Zdeněk Troška – one man
show, začátek v 19.00 hod., cena 150
Kč. Předprodej od 1.5. na OÚ ve
Zdounkách
23.5.
Procházka
lesem
plným
pohádek, Divoky, začátek v 9.00 hod.
30.a 31.5.ČERVEN
ZDOUNECKÉ HODY
11.6.
Zastupitelstvo,
začátek
v 18.00 hod. DK Zdounky
12.6.
BABOVŘESKY 3 – kino, DK
Zdounky, začátek v 19.30 hod. vstupné
20 Kč
16.6.
HANKY PANKY s pořadem
Iluze – ex Screamers, travesti skupina,
začátek v 19.00 hod. předprodej od 1.6.
na OÚ ve Zdounkách
26.6.
Pohádková noc v knihovně
s překvapením
28.6.
Vítáme prázdniny – odpoledne
pro děti s Jiřím Hadašem, Machem a
Šebestovou, začátek v 16.00 hod., DK
Zdounky
30.6.
Slavnostní vyřazení žáků 9.
třídy ZŠ, začátek v 9.00 hod., DK
ZDounky
Změna programu vyhrazena, aktuálně na www.zdounky.cz

Sbor dobrovolných hasičů Těšánky Vás srdečně zve

na Třetí ročník soutěže ručních koňských
stříkaček
(doplněná sportovním dvojbojem hasičských druţstev)

sobota 2.května 2015 v 8 hodin
na fotbalovém hřišti v Těšánkách
8.30 - 9.00 hod. -slavnostní nástup a zahájení soutěţe koňských
stříkaček
10.30 hod. zahájení hasičského dvojboje
12.00 hod. vyhlášení výsledků
Za příznivého počasí – doprovodné atrakce, ukázkové cvičení
okolních sborů
20.00 – hodová zábava
Občerstvení je zajištěno v místě konání.
Akce je podpořena z prostředků Zlínského kraje.

Hodnocení sezony TJ Zdounky
V době uzávěrky se nám naše zápasy
teprve rozjíţdějí, muţi přivezli body ze
Zářičí a dorost uţ dvakrát vyhrál.
Z důvodu nepříznivého počasí bylo
přeloţeno derby se Zborovicemi na pátek
1.5. na 16:30 hod.
Dětské šibřinky
Pro děti jsme pořádali 22.3. tradiční
dětský karneval, naši nejmladší , ani
rodiče nezklamali a opět v hojném
počtu(rozdáno bylo 85 tašek s drobnostmi
pro kaţdou masku) se přišli pobavit.
Nejen děti tancovaly, soutěţily a bavily se
pod
dohledem
našich
skvělých
moderátorů
Máry a Standy…, takţe
skvělé odpoledne…
Areál TJ- co se již změnilo v roce 2015
Bylo zbudováno dětské hřiště- ohlasy maminek jsou v celku pozitivní, horší je to u dětí…slyšel jsem od nich malinko
negativní názory na dopadovou plochu- „Ty kamínky se strašně boří, ale jinak je to dobrý“ hlásila mi a nechápavě kroutila
hlavou ,Natálie Zajíčková… bohuţel dnešní normy si takovou úpravu dopadové plochy vyţadují, ale dětem se to těţko
vysvětluje...., dále byla zbudována odstavná plocha pro parkování cyklistů, byly zrekonstruovány dvě šatny fotbalistů a
koupelna, včetně rozvodů vody a topení, osadili jsme nový ukazatel skóre s časomírou a byly zavěšeny nové reklamní
plachty sponzorů na oplocení umělé trávy a na zeď „komunálu“ . Další úpravy jsou plánovány po zbytek roku.
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ JARO 2015
Muži- okresní přebor
kolo

Dorost- Krajská soutěž

Soupeř

Datum

Začátek

kolo

Soupeř

Datum

Čevela
ZačátekZdeněk
předseda TJ
12:30

16

Doma

Zborovice

Pá 8.5.

16:30

15

Venku

Staré Město

Ne 29.3.

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.

10:15

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

Kněžpole

Ne 14.6.

13:30

So

10.00

So

10.00

So

10.00

So

10.00

So

10.00

So

14.00

So

10.00

Starší žáci- okresní přebor

13

Venku

Lutopecny

So 9.5.

14:00

14

Doma

Chropyně

So 16.5.

14:00

15

Venku

Zlobice

Ne 24.5.

13:30

st.přípravka - okresní přebor sk.B
pořadatel
18.4.
Zdounky
pořadatel
25.4.
Morkovice
pořadatel
2.5.
Lutopecny
pořadatel
9.5.
Zdounky
pořadatel
16.5.
Loukov
pořadatel
23.5.
Rataje
pořadatel
30.5.
Kvasice

16

Doma

Chvalčov

So 30.5.

14:00

Odjezd autobusu na utkání mužů z náměstí

17

Venku

Martinice

Ne 7.6.

10:00

19

Venku

Holešov B

Ne 26.4.

9:00

18

Doma

Rymice

So 13.6.

14:00

15

Venku

Slavkov p.H.

Ne 21.6.

14:45

kolo

Soupeř

Datum

Začátek

10

Doma

Mrlínek

So 18.4.

14:00

11

Venku

Bezměrov

Ne26.4.

13:00

12

Volno

V mateřské škole si nejen hrajeme…

Ve spolupráci se ZUŠ ve Zdounkách se děti učí hrát na
zobcovou flétnu…

… a rozvíjejí své hudebně pohybové nadání.

Děti předškolního věku se učí plavat v místním
bazéně pod vedením paní Krejčířové a užívají si
sauny i whirlpoolu.

Velkým zážitkem pro děti bylo setkání s čarodějnicí
v podání paní Paličkové na výstavě s názvem
"Zlaté české pohádky".

Stavění máje a pálení čarodějnic
Zveme všechny spoluobčany na oslavy osvobození obce Zdounky
spojené s kladením věnců a stavění máje, které se uskuteční

dne 30.4.2015 od 17.00 hod.
před obecním úřadem
Přijďte uctít památku obětí a dohlédnout na správné
postavení máje.
Od 18.00 hod. DK Zdounky dílnička pro děti
Přijďte si vyrobit kostým nebo doplňky
Od 20.30 hod. pálení čarodějnic „U šesti lipek“
- taneční HIP HOP vystoupení čarodějnic
- masky občerstvení zdarma
- ohňostroj
- opékání špekáčků, občerstvení zajištěno
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