červenec 2015
Ročník 13/číslo 3/zdarma

Váţení a milí spoluobčané,
v letošním roce se vám dostává do rukou jiţ třetí číslo obecního Informačního zpravodaje naší obce, který se stále snaţí
být pro všechny čtenáře aktuální, zajímavý svými příspěvky a informacemi od všech jeho dopisovatelů.
Tento úvodník píši těsně po státních svátcích na začátku července, tedy v době, kdy vrcholí, řekl bych, pro nás aţ
neúměrná vedra, na která jsou spíše zvyklí lidé ve Středomoří, neţ my, suchozemci, uprostřed Evropy. Správné léto musí být
teplé, ale s mírou, na které jsme v našich zeměpisných šířkách zvyklí, ţádné extrémy !!! Myslím si, ţe déšť, který k nám dorazil
ve středu 8.7.2015 po obědě, byl pro celou řadu z nás "vysvobozením“ po těch výrazných teplotách.
Vraťme se ale k řádnému informování o tom, co se stalo během druhého čtvrtletí tohoto roku, tedy dá se říci od poslední
schůze Zastupitelstva obce Zdounky, která proběhla 19.03.2015.
V době od uzávěrky posledního čísla Informačního zpravodaje ( 10.04.2015 ) do uzávěrky tohoto čísla ( 10.07.2015 ) se
rada obce sešla celkem 4x, z toho 1x byla rozšířena o všechny členy našeho zastupitelstva a 1x proběhla veřejná schůze
v přísálí Domu kultury ve Zdounkách ( 11.06.2015 ).
Informačně nejdůleţitější záleţitosti, které rada obce projednala, schválila či vzala na vědomí, vybírám pro vás zde:
- Dohodu o dočasném uţívání pozemků
v k.ú. Divoky mezi Obcí Zdounky a
ČSOP Divoky pro akci „Procházka lesem
plným pohádek“ ( letos bude jiţ 37.
ročník ), která se uskuteční dne
23.5.2015 ( úhrada za dočasné uţívání
pozemků činí 200,- Kč )
- ţádost o povolení zřízení skautského
tábora na p.č. 533/1 v k.ú. Divoky ve
dnech 2.7. - 18.7. 2015, ţadatelem je
Junák – český skaut, středisko Psohlavci
Uherské Hradiště, z.s., a souhlas
s tábořením na uvedené louce ve dnech
21.10. – 23.10. 2015 u příleţitosti 50.
výročí vzniku trampské osady
- nabídku p.Marka Mozgy ze Zdounek na
montáţ ústředního topení v objektu
bývalé Obecní školy v Divokách –
II.etapa
- nabídku fy. KP INTERIER s.r.o.
z Kroměříţe, na renovaci parket v přísálí
VÚTZ – sklad nábytku + nářaďovna
- Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky u podlimitní
veřejné zakázky s názvem „Obec
Zdounky – cisternová automobilová
stříkačka“,
na
základě
výsledků
výběrového řízení ze dne 17.4.2015
zadavatel rozhodl, ţe nejvhodnější
nabídku podal uchazeč: První chráněná
dílna, s.r.o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí
nad Labem, IČ: 28685521, DIČ:
CZ28685521

- Zápis č. 290/2014/KŘ o výsledku
přezkoumání
hospodaření
obce
Zdounky, IČ 00287938 za rok 2014
- přezkoumání provedl ve dnech 07.04. 10.04.2015 kontrolor KÚ ZK ing. Ivo
Lejsal,
nebyly
zjištěny
chyby
a nedostatky
- vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském
kraji k 31.3.2015
- Smlouvu o výpůjčce č.j. 022104247 bezplatné uţívání 35 ks LED svítidel k
provozování veřejného osvětlení v obci
Zdounky s platností do 31.12.2015
- ţádost MS Dubina Nětčice o zřízení
jejich sídla spolku na obecní budově
Domu kultury v Nětčicích (mají zde i
mysliveckou klubovnu)
- ţádost Sociálních sluţeb města
Kroměříţe o finanční příspěvek na
provoz pro rok 2015 – jedná se o 12
bývalých
našich
spoluobčanů
(příspěvek 2000,- Kč/občan)
- ţádost SDH Divoky o mimořádný
příspěvek ve výši 5.000,- Kč na oslavy
70 let od jeho zaloţení
- Oznámení o rozhodnutí valné hromady
České spořitelny, a.s. ze dne 24.4.2015
o výplatě dividend za rok 2014 ve výši
75,- Kč za jednu akcii před zdaněním
(v našem případě po zdanění se jedná o
částku ve výši 204.000,- Kč na stranu
příjmů)
- sdělení fy O2 Czech republic, a.s., ve
věci zrušení nevyuţívaného veřejného

telefonního automatu ve Zdounkách,
které je naplánováno na měsíc červen
2015
- odměnu v podobě dárkového balíčku (
v hodnotě 1.000,- Kč ) čestnému dárci
krve p. Pavlu Lehkoţivovi ze Zdounek za
60 bezplatných odběrů
- nabídku Ateliéru LIST na zpracování
realizační projektové dokumentace na
akci
„Revitalizace
zeleně
v obci
Zdounky“ a „Revitalizace středu obce
Zdounky“
- ţádost ČSCH ZO Zdounky o zřízení
jejich sídla spolku na Obecním úřadě ve
Zdounkách z důvodu jejich zápisu do
spolkového rejstříku
- Certifikát environmentálního vyučtování
od fy Asekol a.s. pro Obec Zdounky,
která za rok 2014 zajistila sběr 3.909 kg
elektrozařízení
- Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014
pro obec Zdounky od fy EKO-KOM, a.s.
- ţádost Veterán klubu Kroměříţ o
poskytnutí věcného daru a propagačních
materiálů na odměny pro účastníky
orientační a spanilé jízdy historických
vozidel „Veteránem nejen Kroměříţskem" - datum konání 1.8.2015
- nabídku fy. Proizol – Jan Kučera
z Nětčic na provedení akce „Zastřešení
vstupního schodiště na bývalé Obecní
škole ve Cvrčovicích“
pokračování na str.2

Pokračování ze strany 1
- Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnějších nabídek u veřejných
zakázek malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Obec Zdounky – místní
komunikace Těšánky“ a „Zdounky –
chodník podél silnice III/43227“ ( ul.
Cvrčovská )“, na základě výsledků
výběrových řízení ze dne 12.6.2015
zadavatel rozhodl, ţe nejvhodnější
nabídky podal uchazeč: ČAK CZ, s.r.o.,
Obvodová 3656, 767 01 Kroměříţ, IČ:
25515608, DIČ: CZ25515608
2. veřejná schůze Zastupitelstva
obce Zdounky v r. 2015 se uskutečnila ve
čtvrtek 11.6.2015. Projednala či schválila
celou řadu bodů, ze kterých vybírám pro
vás tyto nejzajímavější:
- Zprávu o činnosti Rady obce Zdounky
od posledního veřejného zasedání
- Závěrečný účet a Účetní závěrku obce
Zdounky za rok 2014 spolu se Zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření
obce za uplynulý kalendářní rok na
základě § 43 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů

a na základě § 17 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
a
souhlasí
s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
- mimořádný členský příspěvek ve výši
21.150,- Kč ve prospěch Místní akční
skupiny Hříběcí hory z.s., tento příspěvek
činí 10,- Kč/občan, a bude hrazen tímto
klíčem všemi obcemi, které jsou členy
MAS HH z.s.
- ţádost pí. Jany Hajnové – Fyzioterapie
– Tyršova 101, Zdounky, o záměr
pronájmu nebytových prostor v budově
Zdravotního střediska ve Zdounkách,
bývalá ordinace MUDr. Suma –
gynekologie, za účelem podnikání ve
zdravotnictví
- Rozpočtové opatření č. 3/2015
- Rozpočtové opatření č. 4/2015
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
31.05.2015
- neméně důleţitý byl opět i 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.

Budoucí park ve středu naší obce
Řada spoluobčanů se mě dotazovala,
kdy budeme pokračovat v realizaci
schváleného parku ve středu obce.
Situace je následující: Demolice domu
č.p.30 ve Zdounkách proběhla tak,
abychom mohli navázat na dotační
prostředky na ozelenění středu obce, kdy
Výzva SFŢP měla být vyhlášena na jaře
letošního roku. Vlastní realizace by pak
proběhla na podzim letošního roku.
Jelikoţ se tak ale nestalo a Výzva ze
SFŢP byla vyhlášena aţ od poloviny
srpna 2015, budeme tedy čekat, zda-li
nám dotační prostředky budou přiděleny
a hlavně kdy. Následně pak proběhne
realizace parku, a to buď na jaře či aţ na
podzim roku příštího. I kdybychom
s ţádostí o dotaci neuspěli, s čím je
potřeba také počítat, park bude
realizován bez dotací, tedy z vlastních
obecních zdrojů. Věřím ale, ţe budeme
úspěšní ţadatelé a vše dopadne v náš
prospěch! A věřím také, ţe park se vám
bude líbit !

Ing.Martin Drkula
starosta obce

obrázek nahoře – stávající stav
plochy na náměstí

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 druhou čtvrtinu
roku 2015.
Z pohledu plánování roku 2015 máme jiţ
realizovány cca tři čtvrtiny akcí, tři velké
investiční akce nás v druhém pololetí
ještě čekají, a to chodníky, rekonstrukce
uličky v Těšánkách a pořízení nového
velkého hasičského vozu, jinými slovy
cisternové automobilové stříkačky pro
SDH Zdounky.
Závěrem tohoto úvodního článku mně
prosím dovolte vám všem popřát
pohodovou dovolenou, ať jiţ někde v ČR
nebo v zahraničí, plnou sluníčka a třeba i
setkání se zajímavými lidmi.
V úctě
Ing.Martin Drkula
starosta obce

Odpadové hospodářství obce Zdounky v číslech
Téměř
v kaţdém
Zpravodaji
Vás
informuji o činnosti Sběrného dvora ve
Zdounkách. Vzhledem k tomu, ţe je léto
v plném proudu a rovněţ provoz
Sběrného dvora běţí dle našich
představ, včetně rozvozu kontejnerů do
místních částí, ráda bych Vás krátce
seznámila se zajímavými čísly z oblasti
odpadového hospodářství naší obce.
V roce 2014 jsme vyprodukovali 528 t
komunálního odpadu, z toho 52 t
tříděného, 356 t směsného a 120 t
objemného
odpadu.
Oproti
předcházejícím rokům se sice celkové
mnoţství komunálního odpadu zvýšilo,
nicméně díky tříděnému odpadu. To, ţe
narůstá podíl tříděného odpadu – plasty,
sklo, papír, svědčí o tom, ţe
nevyhazujeme do popelnic vše, co nám
přijde pod ruku, ale pomalu se učíme
třídit a jsme rok od roku lepší. Za to vám
všem patří samozřejmě dík. Naše obec
je rovněţ zapojena do

kolektivního systému zaměřeného na
zpětný odběr vyslouţilých elektrospotřebičů. Moţná i díky Vám jsme
v roce 2015 odevzdali k recyklaci 106
televizí, 31 monitorů a 1299 kg drobného
elektra. Z Certifikátu Enviromentálního
vyúčtování od společnosti ASEKOL,
který jsme obdrţeli, vyplývá, ţe občané
naší obce tímto způsobem přispěli
k úspoře 52,59 MWh elektřiny, 2 638,74
litrů ropy, 227,92 m3 vody a 1,94 tun
primárních surovin.
Kdyţ si uvědomíme, ţe recyklace
běţných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost aţ na
4 roky, nebo ušetří přibliţně 400 litrů
ropy potřebných aţ k 7 cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uţivatele počítačů
také je, ţe odevzdání 10 ks vyslouţilých
monitorů
ušetří
spotřebu
energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let.

V rámci kolektivního systému zpětného
odběru jsme v roce 2014 rovněţ do
Sběrného dvora ve Zdounkách mimo
jiné odevzdali 50 ks chlazení ( ledničky,
mraţáky) a 34 ks velkých spotřebičů (
sporáky,myčky). Za zmínku rovněţ stojí i
vytřídění téměř 1 tuny nebezpečných
odpadů – olejů, ředidel, zbytků barev,
tuků a pesticidů.
Na závěr mi dovolte ještě jednou
poděkovat kaţdému, kdo nevhodí petku
do popelnice, ale do kontejneru na
tříděný odpad, kaţdému, kdo televizor,
ledničku či pračku nevyveze autem
někde do příkopu, ale odevzdá ji ve
Sběrném dvoře. Svým jednáním tak
zásadně přispívá k ochraně ţivotního
prostředí. A je potěšitelné, ţe je těchto
lidí stále víc.

Ing. Jana Raczová

Zpráva o činnosti SDH Zdounky
Dalšího čtvrt roku máme za sebou a
můţeme se ohlédnout za uskutečněnou
činností našeho SDH. Koncem dubna
jsme postavili máj, tak jako kaţdý rok a
večer proběhlo pálení čarodějnic.
V sobotu 23. 5. 2015 proběhl 37. ročník
pohádkového lesa v divockém lese Boří,
který pořádáme společně s ochránci
přírody Divoky. I přes velice špatné
počasí náš les navštívila celkem
tisícovka malých i velkých návštěvníků,
na které čekalo 40 pohádkových
postaviček a bylo připraveno bohaté
občerstvení. Za pořadatele chceme
všem návštěvníkům poděkovat za
ukázněnost. Další velké poděkování
patří všem sponzorům této naší akce a
také Obecnímu úřadu ve Zdounkách za
pomoc a podporu naší akce.
Další velkou událostí bylo předání
nového
dopravního
hasičského
automobilu Ford Tranzit, který bude
slouţit našemu SDH pro přepravu osob
a
poţárního
zařízení
k zásahům
především technického typu. Tento vůz
byl pořízen za dosluhující dopravní
automobil Avie A 31 a pořízení bylo plně
hrazeno z rozpočtu obce Zdounky.
Velice si toho váţíme a moc děkujeme.
V sobotu 11. 7. 2015 proběhl 24.
ročník Memoriálu Martina Horáka a
Josefa Pospíšila. Počasí nám tentokrát
přálo a na našem soutěţním klání se
utkalo celkem 25 druţstev dospělých
závodníků v kategoriích: muţi, ţeny,
starší páni a 28 druţstev mladých
hasičů.
Letos jsme do kategorie mladých
hasičů zařadili i druţstva přípravky a
bylo to velice dobře, protoţe naše

přípravka všechny porazila a byla první.
Mladší ţáci byli na sedmém místě a
starší ţáci byli na místě prvním.
V dospělých kategoriích se také velice
dařilo a to: Naši starší páni skončili na
prvním místě, ţeny na druhém místě a
muţi obsadili sedmé a třetí místo.
Všem fanouškům děkujeme za podporu
a všechny závodníky uznale chválíme za
kvalitní reprezentaci.
Děkujeme OÚ Zdounky za pomoc a
podporu této akce. Dále děkujeme Ing.
Martinu Vávrovi ze zdounecké pekárny
za sponzorskou náklonnost.
Večer proběhla červencová noc
s kapelou TIP TOP Q, kterou navštívilo
okolo 150 návštěvníků.
Doufám, ţe byli aspoň trochu spokojeni

a přijdou zase příští rok. Děkujeme všem
občanům, kterým naše hudební projekce
dělala vrásky, za shovívavost a
pochopení…
Závěrem bych vás chtěl pozvat na akce,
které proběhnou v sobotu 1. 8. 2015.
Proběhne soutěţ v poţárním sportu
Univerzální hasič. Jedná se o netradiční
soutěţ s doprovodným programem a
proběhne od 9. 00 hod na hřišti TJ.
Další akcí je tradiční Dětský den jako
rozloučení s prázdninami, který se letos
uskuteční v sobotu 5. září od 14.00 h a
na který vás co nejsrdečněji zveme….
Marek Sýkora
Za SDH Zdounky

Místní knihovna ve Zdounkách
Knihovnice chválí
- paní vychovatelku ŠD A. Hurajtovou,
se kterou jsme v tomto roce začali
nacvičovat
pohádku
O
dvanácti
měsíčkách. Vzhledem k tomu, ţe její
svěřenci opět vyhráli okresní a krajské
kolo v dopravní soutěţi a mezi nimi byli i
ti, co hrají v pohádce, se nakonec
pohádka zatím nehrála. Paní Hurajtové i
dětem – B. Čevelové, V. Krčmářové. F.
Prchalovi, M. Šauerovi, T. Čevelové, M.
Moţíšové, O. Pospíšilovi a V. Škrabalovi
patří velký obdiv a uznání
- paní učitelku Danu Baierovou, která se
s celou třídou zapojila do soutěţe „Moje
babička“ a práce jejich ţáků Davida
Čečatky, Matěje Nováka a Aničky
Kadlčíkové byly odměněny knihou
Babička B. Němcové
- do této soutěţe se zapojili i ţáci 9. tříd
paní ředitelky Ptáčkové. Ta mi poslala
jejich práce s touto poznámkou –
dovoluji si ji citovat:
„Mám velkou
radost z toho, že si současná mládeţ
ještě umí váţit stáří, ctít ho a umí svým
babičkám poděkovat. I kdyţ mnozí tvrdí,
ţe to tak není.“ Práce byly všechny moc
hezké. Po dlouhém váhání jsem za
výherce vyhodnotila Víta Škrabala.
Práce si můţete přečíst na stránkách
knihovny
- paní učitelku Lenku Hausmajerovou, na
kterou jsem se zpočátku zlobila, ţe
zrušila doporučenou literaturu pro děti a
ty přestaly chodit úplně do knihovny.
Nyní to vidím jinak. Na posledních
besedách o Boţeně Němcové a o
Osvětimi mě přesvědčila, ţe je velmi
dobrou učitelkou
- pana F. Svobodu, bývalého starostu,
kterému jsem také kdysi ukřivdila. Pan
Svoboda mi slíbil, ţe v důchodu bude
určitě chodit do knihovny a svůj slib
splnil
- všechny moje současné čtenáře, kteří
si v této hektické době najdou čas na
čtení

Dvě Babičky ještě čekají na své nové majitele
Zapojte se i Vy do soutěže MK, kterou vyhlásila na počest Boženy Němcové.
Namalujte nebo vyfoťte svou babičku a snímek pošlete na adresu
knihovna@zdounky.cz. Tyto knihy čekají na Vás.

Pokud nevíte, kam s dětmi o
prázdninách, knihovna nabízí tyto
zajímavé publikace:

BAZAR
KNIH
sobota 10.10.
přísálí
DK Zdounky
Otevřeno
9.00 – 14.00 hod.

Noc kostelů ve Zdounkách
Také u nás, v kostele Nejsvětější trojice ve Zdounkách, se konala Noc kostelů.
Na programu večera byla mše svatá a adorace. Nejdůleţitějším bodem této
noci bylo krátké divadelní vystoupení dětí navštěvujících výuku náboţenství na
základní škole. Pod vedením katechetky p. Skácelové nacvičili příběh ze ţivota
kněţky Aneţky české. Hlavní role se velmi dobře zhostila A.K. Představení
bylo velmi krásné, doplněné hudbou a zpěvem. Všechny děti byly odměněny
bouřlivým potleskem a malou sladkostí.
Š.M.

S babičkou do zámku
Komu se v dnešní době poštěstí, aby se
setkal s naší nejslavnější spisovatelkou
Boţenou Němcovou, s Barunkou,
Adélkou,
vévodkyní
Zaháňskou,
Viktorkou
a
jinými
postavami
z
nesmrtelné
Babičky?
Dvaceti
zdouneckým dětem se to podařilo. Kdyţ
vstoupila do knihovny, drobná, v tmavých
skromných šatech, drţíce v rukou svou
Babičku, přítomní ani nedýchali. Ano,
přišla mezi ně krásná, ale poněkud
smutná paní, která okouzlila několik
generací svými pohádkami a vytvořila
skvost naší literatury. Děti byly zaujaty
nejen jejím zjevem, ale také jejím
podmanivým hlasem. Vyprávěla o
radostném dětství, dotkla se nešťastného
manţelství, povídala o svých dětech, o
psaní, které ji poskytlo útěchu a radost.
Kdyţ ale začala vzpomínat na Ratibořice
a na svou babičku, její posmutnělá tvář
se rozjasnila. Tehdy byla šťastná. Na
závěr setkání přečetla Boţena Němcová
začátek své knihy a tím nás pozvala do
malebného údolíčka za Barunkou
Adélkou, Janem, Vilémem, Sultánem a
Tyrlem a v neposlední řadě za babičkou.
Díky černobílému filmu s Terezií
Brzkovou a Natašou Tánskou se
nocleţníci ocitli na Starém bělidle a
poznali prostředí, ve kterém Boţena
Němcová vyrůstala. Kdyţ skončila scéna,
kdy pozvala paní kněţna babičku s dětmi
na zámek, tak se najednou objevila v
sále skutečná babička a odvedla všech
20 dětí na zdounecký zámek. Tam je
očekávala
šarmantní
hraběnka
Leopoldina Lamberková, provdaná za
Bedřicha hraběte z Thun-Hohenštejna,
vrstevnice Boţeny Němcové. Ta zrovna
hostila na svém zámku kněţnu Kateřinu
Zaháňskou se schovankou Hortensií a
sestru kněţny Zaháňské – kuronskou
princeznu Dorotheu Tayllerand. To bylo
setkání! Děti se sice snaţily poslouchat
zámeckou paní, která za doprovodu staré
zámecké
hudby
neodolatelným
způsobem
povídala
o
historii
zdouneckého zámku, ale nedalo jim, aby
nepokukovaly po nádherných róbách
přítomných dam a po bohatě prostřené
tabuli. To bylo dobrot! Jablečný závin,
jahodový koláč, sušenky, muffinky a další
sladkosti. A toto všechno skončilo v
bříškách dětí. Prostě opravdová hostina.
To ovšem nebylo všechno. Zámecká
paní dětem vyprávěla o pokladu, který
prý je uschován někde v zámeckém
parku. Tak to bylo něco pro děti! K
pokladu vedla „Barunčina stezka“ a děti
musely hledat značky, u kterých byla
vţdy nějaká otázka ze ţivota a tvorby
Boţeny Němcové. Moc jsme se zasmáli,
protoţe, kdo neodpověděl správně,
musel dělat dřepy. Jednou i zámecký
pán, který šel s dětmi a asi se chtěl
zmocnit zámeckého pokladu. To se mu
ale nepodařilo, protoţe poklad

uprostřed vykotlaného stromu našla
Eliška. Děti s napětím očekávaly, co se
skrývá v dřevěné bedničce. Nebyly
zklamány. Zlato, stříbro a drahokamy
mezi děti spravedlivě rozdělila babička,
která zatím besedovala s hraběnkou
Leopoldinou. Málem bych zapomněla na
Viktorku a hlavně na bílou paní, která nás
pořádně vystrašila. Uţ byla pořádná tma,
kdyţ jsme se rozloučili a s naší babičkou
se vrátili zpátky do knihovny. Před
spaním se četla pohádka, samozřejmě
od Boţeny Němcové. Ráno, po dobré
snídani, byli vyhodnoceni nejhodnější
spáči a všichni si odnesli na památku
Pamětní list.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří mi s touto nocí
pomáhali, úţasné Boţeně Němcové
(paní zástupkyně, mrzí mě, ţe kdyţ
Věra
Chytilová hledala hlavní
představitelku, ţe jsem na Vás
neupozornila),
obětavé
babičce,
která mě nikdy nezklamala, kněţnám
Zaháňským i Hortensii, Viktorce a
zejména hraběnce Leopoldině, z
jejíhoţ
vystoupení
jsem
byla
nadšená. Děkuji.
Jménem
dětí
děkuji
Helenko, Tobě za výborné muffinky a
srdíčka. Aško, bábovka byla jako
vţdy jemná a křehoučká, Klárko, ten
mazanec, ten neměl chybu a po
trubičkách od Jitušky a Jarušky se
jen zaprášilo. Miluško, kvůli Tvým
koláčkům jsem zase přibrala!
Všem ještě jednou moc děkuji.
Ludmila Paličková

Nový obraz v knihovně
Ve svém ţivotě jsem potkala nebo poznala spoustu zajímavých lidí. Jedním
z nich byl bratr akademického malíře Zdeňka Máčela Emil. Narodil se v roce
1927 ve Zdounkách, jako třetí syn Emila Máčela a Anny, roz. Poláškové. Rodina
se ze Zdounek odstěhovala do Zlína. Dověděla jsem se, ţe byl za války členem
1. Čs. partyzánské brigády Jana Ţiţky. Nešťastnou náhodou byl zatčen a poslán
do koncentračního ve Flossenburgu s poznámkou neţádoucí. Jako jeden z mála
přeţil pochod smrti. Vrátil se do Zlína, vystudoval vysokou školu a zaloţil rodinu.
Kdyţ jsem se s ním seznámila, byl jiţ v důchodu. Kontaktoval mě s tím, ţe by
knihovně věnoval obrazy svého bratra Zdeňka. Kdyţ jsem ho navštívila, tak mě
mimo jiné zaujal jeden obraz visící na stěně, na němţ jsem poznala zdounecký
kostel. Ostýchavě jsem se ho zeptala, zda by mi nedal tento obraz. Odpověď
byla zamítavá. Odnesla jsem si dva hezké obrázky, které od té doby zkrášlují
knihovnu. S panem Máčelem jsem si dlouho dopisovala. Chtěl dokonce přijet do
Zdounek, ale jeho zdravotní stav mu to nedovolil. Uţ jsme se nesetkali, jen jsme
si psali a na obraz jsem dávno zapomněla. A pak přišla obálka s razítkem Zlína.
Hned jsem vytušila, co to asi bude. Parte mi oznámilo, ţe zase jednomu člověku
skončila jeho ţivotní pouť. To je hezké, pomyslela jsem si, ţe si na mě
vzpomněli. Ale jaké bylo mé překvapení, kdyţ jsem na rubu parte našla tuţkou
poznámku, abych si přijela pro obraz, který mi pan Máčel odkázal. Chápete to,
měl rodinu, přátele, byl nemocný, a přesto nezapomněl. A tak máme v knihovně
nový obraz. Přijďte se podívat.
Ludmila Paličková
Uzávěrka příspěvků do Informačního Zpravodaje Zdounky je 10. října 2015.
Příspěvky posílejte na adresu: zpravodajzdounky@zdounky.cz, nebo je můžete
vložit do poštovní schránky u obecního úřadu.
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

Divadlo „HOLOUBEK“

Hody v Divokách

Máme to za sebou. Dalo by se říct ve
chvíli, kdy se za divadlem naposledy
zavřela opona a spokojení diváci se
rozcházeli domů. Ale co všechno tomu
předcházelo? Nekonečný maratón.
Začal bych asi datem 17.10.2014. Tehdy
jsme se po letní pauze znovu sešli,
abychom vyřešili otázku, jak pokračovat
dál. Měli jsme před sebou jediný hotový
scénář (Holoubka), který nám zpracovával ještě pan Okáník. Navíc byla tato
hra uţ na jaře částečně nacvičována a
role byly rozdány, takţe nebylo co řešit.
Jenţe háček byl v tom, ţe jsme na to
zůstali sami. Na rovinu jsem prohlásil, ţe
to budu řídit, jedině pokud do toho
půjdeme všichni se stejnou chutí a
zápalem. A ţe to bude nelehký úkol,
jsem věděl dopředu. Totiţ hrát hlavní
roli, organizovat nácviky a ještě to celé
reţírovat, je na jednoho moc. Ale nechci,
aby to vypadalo, ţe si snad stěţuji. Mám
skvělý tým pomocníků, kteří byli ochotní,
organizovaní a pomáhali nejen mně, ale
i sobě navzájem. Nacvičovali jsme aţ do
konce ledna na faře a potom uţ na
pódiu našeho Domu kultury. Od
obecního úřadu jsme dostali 30 hodin
zdarma na DK. Jirka Vajgl nám vyrobil
zcela nové, snadno ovladatelné kulisy.
Scénář bylo nutné přepracovat a upravit
tak, abychom při výměně kulis
nepotřebovali oponu. Postupně jsme
sháněli jednotlivé kostýmy, rekvizity, atd.
I kdyţ se s blíţící premiérou někdy
dostavila jistá nervozita či nejistota, zda
to dobře dopadne, pořád ve mně byla
víra, ţe to zvládneme. No a výsledek
jste mohli vidět sami. Předvedli jsme
vám „Holoubka“ hned dvakrát. A to
v pátek 10.4. a v sobotu 11.4. Všichni,
kteří znáte předlohu od J.Š.Baara, jste
poznali, ţe konec naší hry byl trochu
v rozporu s předlohou. Ano, ten jsme si
trochu upravili, protoţe jsme chtěli, aby
končil optimisticky.

26. květen byl pro Divoky významným dnem. V dopoledních hodinách proběhl
Pohádkový les a v odpoledních hodinách začaly tradiční hody. Námětové hasičské
cvičení proběhlo úspěšně, i kdyţ za velkého deště. Hodová zábava vzhledem
k špatnému počasí musela proběhnout v místní škole a ne na novém výletišti, coţ
byla trochu škoda. K tanci a poslechu hrála skupina DOU-MIX. Letos poprvé
proběhla soutěţ „O nejlepší hodový koláč nebo řez“. Ţeny z Divok napekly dobroty,
muţi se nezúčastnili, snad příště. Lidé během večera ochutnávali a přidělovali
body. Nejvíce všem chutnal řez Veroniky Otýpkové (Rokosové), ta získala 1. místo.
Na 2. místě se umístila Marie Rokosová a na 3. místě Marie Procházková s Katkou
Doleţalovou. Všem děkujeme za účast. Tradiční hody byly zakončeny v neděli
odpoledne „Mší svatou“ v divocké škole.

A co bude s „Holoubkem“ dál? Teď
bychom si chtěli hlavně odpočinout. A
kdyţ se na podzim zase ve zdraví
všichni dáme dohromady, naplánujeme
a předvedeme „Holoubka“ někde v okolí.

KOUZELNÝ KARNEVAL s Jirkou
Hadašem
P.S. Děkuji vděčné divačce za článek,
se konal poslední víkend ve školním roce. Pro děti byl
který se objevil v minulém vydání
připraven perfektní vyčerpávající 2 hodinový program
zpravodaje. Nás ochotníky moc potěšil.
se spoustou písniček, tanečků, soutěţí a dárečků.
Rodiče si mohli v klidu vychutnat třeba kávu, protoţe o
jejich děti bylo plně postaráno. Nechybělo ani malování
Petr Zapletal
na obličej… Doufáme, ţe se akce všem líbila a na
Mikulášském karnevalu se nás sejde trošku víc…

Hodnocení sezony TJ Zdounky
Nejmladší fotbalisté TJ Zdounky – tým
starší přípravky zakončil uplynulou
sezónu 2014/15 úspěšně turnajem
v Kvasicích vítězstvím nad týmy Rataje
17:3 a Kvasice 8:5. Umístili se tak
v konečné tabulce skupiny B okresního
přeboru starší přípravky na sympatickém
2. místě (viz. tabulka).

G1B - Starší přípravka - sk. B
VÝSLEDKY
Zápas
Domácí Hosté
Skóre Diváků Poznámka
G1B2901 Kvasice

Lutopecny 6:2

Branky: Kochaníček Adam 2, Skácel Patrik, Kahaja Michal, Konečný Adam, Smolinka Jiří Stoklasa Filip 2
G1B2902 Zdounky Rataje

Po zaslouţeném odpočinku se těšíme,
aţ se znovu po prázdninách sejdeme na
našem oblíbeném místě a tím je naše
fotbalové hřiště. Zveme tímto všechny
kluky i holky bez věkového omezení,
aby se připojili k našemu skvělému
kolektivu. Tréninky budou probíhat od 1.
9. 2015 kaţdé úterý a čtvrtek v 17.30 h
na fotbalovém hřišti ve Zdounkách.
Těšíme se na nové spoluhráče.

TABULKA
Rk.
Tým

17:3

Branky: Syručka Patrik 6, Ferenz Vojtěch 2, Novák Matěj 2, Šťastný Adam 2, Čečatka
David, Vaňhara Karel, Brázdil Jan, Čečatka Michal, Kovář Tomáš - Dvořák Ondřej 2,
Poltoranos Petr
G1B3001 Rataje

Lutopecny 3:10

Branky: Madej Samuel, Dvořák Ondřej, Chalupa Martin - Stoklasa Filip 8, Vrubl Leoš,
Knapík Jan
G1B3002 Kvasice

Zdounky

5:8

Branky: Kahaja Michal 2, Kochaníček Adam 2, Konečný Adam - Syručka Patrik 3, Čečatka
David 2, Šťastný Adam, Brázdil Jan, Kovář Tomáš

Záp
+ Čečatka
0 Skóre
Michal

Body

PK

(Prav)

trenér přípravky
1.

Morkovice

24

22

0 2

231: 60

66

( 33)

2.

Zdounky

24

15

0 9

125:127

45

( 9)

3.

Lutopecny

24

8

0 16

81:128

25

1

(-12)

4.

Kvasice

24

7

0 17

79:128

23

2

(-15)

5.

Rataje

24

8

0 16

108:181

21

-3

(-15)

OKRESNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ
ZO ČSCH Zdounky srdečně zve na tradiční místní výstavu drobného zvířectva, která se nekoná výjimečně
v měsíci srpnu, ale letos pořádáme

VÝSTAVU OKRESNÍ a to ve dnech 19.-20. září 2015
Výstava pro veřejnost otevřena
Sobota 19. září - 8.00 – 19.00 hod.
- dopoledne ukázka Králičího hopu ve sportovní hale
Neděle 20. září - 8.00 – 14.00 hod.
- v 11.00 hod. – 4. Ročník soutěže v kokrhání kohoutů
- ve 13.00 hod. vyhlášení výsledků výstavy

Občerstvení od koláčů přes chutné
pečivo až po výborné klobásy, maso
… zajištěno A také po celé dva dny
bohatá tombola.
ZO ČSCH Zdounky
Taťána Brablcová

Noc v knihovně…

Hodová zábava ve Zdounkách
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