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Návštěva prezidenta republiky ve Zdounkách
Do historie Zdounek se zlatým
písmem zapíše 14. říjen roku 2015.
V ten den přijel na oficiální návštěvu
prezident republiky Miloš Zeman. Stalo
se tak v rámci návštěvy Zlínského kraje
a na doporučení hejtmana MVDr.
Stanislava Mišáka. Již před čtvrtou
hodinou odpoledne se shromažďovali
před Domem kultury občané, kteří
netrpělivě čekali na příjezd hlavy státu.
Čekání jim zpříjemnily velmi dobré
koláčky a poslech kapely Zdounečanka.
Velký zájem byl o rozdávané kartičky
s podobiznou hlavy státu.
Pan prezident byl tradičně přivítán
chlebem a solí malými dětmi v krojích.
Poté se nejprve setkal se zastupiteli
obce, starosty okolních obcí, zástupci
největších
firem
působících
ve
Zdounkách, ředitelkami škol a panem
farářem. Odpovídal na dotazy týkající se
mezinárodní i domácí politiky.
Poté hlava státu v doprovodu hejtmana
Zlínského kraje Stanislava Mišáka a
starosty
obce
Martina
Drkuly
předstoupila před pár stovek dychtivě
čekajících
lidí.
Zdounecký
starosta
přivítal
pana
prezidenta slovy: “Je to pro naši obec
velká čest, že jste nás navštívil.“ Setkání
s lidmi začalo. Pan prezident se
pochlubil znalostmi o Zdounkách a
vyzdvihl práci pana ing. Drkuly, který je
starostou již ve třetím volebním období.
A pak už pan prezident odpovídal na
dotazy. Kromě závažných politických
témat se dostalo i na ty odlehčené.
Pan prezident se např. pochlubil, že
v dětství přečetl všechny díly Káji
Maříka, že Audrey Hepburnová byla jeho
platonickou láskou a že z našich filmů
má rád film Vesničko má středisková.
Pan prezident odpovídal vždy stručně,
věcně
a
samozřejmě
vtipně.
Jeho odpovědi vyvolaly nejen souhlas,
smích, ale především dlouhý potlesk.

Jistě by byly další dotazy, ale čas rychle
vypršel. Na závěr návštěvy se pan
prezident podepsal do pamětní knihy
obce a dekoroval obecní prapor stuhou
prezidenta republiky.
Z rukou starosty obdržel také několik
darů – obraz Zdounek, perníkový znak
obce a znak místních hasičů a další

upomínkové dary. I když návštěva pana
prezidenta byla relativně krátká, svým
významem
byla
pro
naši
obec
nezapomenutelná.
/Největší potlesk a smích sklidil poté,
když upozornil všechny přítomné, že
pero vrací. Všichni pochopili/
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Rady a zastupitelstva
Váţení a milí spoluobčané,
dostává se vám letos do rukou jiţ
čtvrté a pro rok 2015 poslední číslo
Informačního zpravodaje obce Zdounky,
který z dotazníkového šetření vyšel jako
zdroj
informování
vás,
našich
spoluobčanů, nejlépe. Tento argument
podtrhuje skutečnost, ţe se i nadále
budeme snaţit do něj vkládat co nejvíce
informací pro vás.
Tento článek píši těsně před velmi
vzácnou návštěvou pro naši obec, a to
prezidenta České republiky Miloše
Zemana se svým doprovodem, tedy
v době, kdy vrcholí přípravy na
nejdůleţitější akci pro nás v tomto roce
!!! V této souvislosti se sluší poděkovat
panu hejtmanovi a celému vedení
Zlínského kraje, ţe obec Zdounky byla
vybrána
pro
přijetí
prezidentské
návštěvy. Je to pro nás velká čest a
velice si toho váţíme !!!
Vraťme se ale i k řádnému
informování o záleţitostech, co se stalo
během třetího čtvrtletí tohoto roku, tedy
dá se říci od poslední schůze
Zastupitelstva obce Zdounky, která
proběhla 11.06.2015.
V době od uzávěrky posledního čísla
Informačního zpravodaje ( 10.07.2015 )
do uzávěrky tohoto čísla ( 10.10.2015 )
se rada obce sešla celkem 3x, z toho 1x
byla rozšířena o všechny členy našeho
zastupitelstva a 1x proběhla veřejná
schůze v přísálí Domu kultury ve
Zdounkách ( 24.09.2015 ).
Informačně nejdůleţitější záleţitosti,
které rada obce projednala, schválila či
vzala na vědomí, vybírám pro vás zde:
- cenovou
nabídku
hydrologického
posudku veřejného pohřebiště v obci
Zdounky, posudek bude zpracován pro
účely aktualizace provozního řádu a
stanovení „tlecí doby“ dle zákona
č.256/2001 Sb. o pohřebnictví
- Smlouvu o dílo mezi obcí Zdounky a fy.
Eurovision, a.s. z Brna, kde předmětem
díla
je
dotační
poradenství
a vypracování ţádosti o poskytnutí
dotace v souladu s podmínkami OPŢP
na projekt „Revitalizace zeleně v obci
Zdounky“ (především výsadby v novém
parku ve středu obce )
- informaci od fy. ELEKTROWIN a.s. pro
vedení obce, ţe byla dne 25.6.2015
provedena kontrola ve Sběrném dvoře
ve Zdounkách o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení, nebyly zjištěny
ţádné závady ani nedostatky
- ţádost ČSCH Zdounky o svolení
pořádání výstavy drobných zvířat ve
dnech 19.-20.9.2015 za Domem kultury
ve Zdounkách ( na parkovišti ), včetně
VÚTZ pro ukázky „Králičího hopu“
v sobotu 19.9.2015
- poděkování ZO ČSOP Divoky, o.s.
za materiální i všeobecnou podporu
Celostátního setkání ČSOP, které
www.zdounky.cz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

proběhlo ve dnech 4.-6.9.2015 na
která již dlouhodobě zde provozuje
Kamínce u Roštína
pedikúru
protokol o kontrole z Úřadu práce ČR – - Smlouvu o právu provést změnu stavby
krajské pobočky ve Zlíně u příjemce
„Silnice II/432: Těšánky, most ev. č. 432veřejné finanční podpory (obce Zdounky)
016“ mezi Obcí Zdounky a ŘSZK, p.o.,
za období od 5.4.2013 – 31.10.2014,
Zlín, kde předmětem této smlouvy je
jednalo se o zaměstnance obce, kteří byli
založení práva stavebníka provést na
vybráni v rámci VPP, bez závad
části dotčených obecních pozemků výše
zápis ze zasedání řádné valné hromady
uvedenou stavbu
společníků
obchodní
společnosti - pozvání zastupitelů a spoluobčanů na
DEPOZ, spol. s r.o., se sídlem Zdounky
setkání s panem prezidentem ČR
27, 768 02, konané dne 14.9.2015
Milošem Zemanem, které se uskuteční
v 16.00 hod v sídle společnosti
ve středu 14.10.2015 v čase 15.50 –
Výzva Zlínského kraje k předkládání
17.05 hod v Domě kultury ve Zdounkách
nominací pro ocenění dlouhodobé a
Rozpočtové opatření č. 5/2015
kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků
Rozpočtové opatření č. 6/2015
v oblasti volnočasových aktivit dětí a - ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
mládeţe ZK 2015 vývoj nezaměstnanosti
31.08.2015
ve Zlínském kraji k 31.8.2015
neméně důleţitý byl i opět bod, který se
Smlouvu o dílo mezi obcí Zdounky a fy.
týkal prodeje a koupě pozemků, včetně
LM Engineering s.r.o., z Kroměříţe, kde
jejich záměrů a směn, více se můţete
předmětem
díla
je
zpracování
ve svém zájmu dozvědět na webových
zadávacích podmínek a organizace
stránkách obce www.zdounky.cz.
výběrového řízení k akci: „Územní plán
obce Zdounky“, v souladu s Metodickým
Váţení spoluobčané,
pokynem
pro
zadávání
veřejných
obec pracuje dále na přípravě celé řady
zakázek MMR pro roky 2014-2020
projektů, které chceme zrealizovat
2 protokoly o průběhu daňové kontroly
v následujícím období, a to kanalizace
dle § 88 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,
v průtahu v místní části Nětčice a celé
daňový řád, ve znění pozdějších
komunikace přes Nětčice ( r. 2016 ), dále
předpisů, daňová kontrola FÚ pro Zlínský
kanalizace, včetně přivaděčů, ve „zbytku“
kraj na OÚ ve Zdounkách proběhla ve
Nětčic, ve Cvrčovicích a části Zdounek (
dnech 22.-23.9.2015 a týkala se
pokud vyjde dotace z OPŢP, budeme o
dotačních prostředků poskytnutých obci
ni ţádat celkově po čtvrté, jestliţe nám ji
na VPP a 4 dotací na zateplení objektů
opět nepřidělí, tak ze zdrojů obce
MŠ, ZŠ, ZUŠ a zdravotního střediska
chceme dokompletovat aspoň Nětčice,
poděkování od Hospice na Svatém
včetně přivaděče na ČOV do Zdounek ),
Kopečku u Olomouce za poskytnutí
dokončení celého parku, včetně další
finanční podpory v roce 2015
zeleně v obci ( jiţ je o dotace poţádán
SFŢP),
a
pracuje
se
i
na
3. veřejná schůze Zastupitelstva
protipovodňových opatřeních, ale zde
obce Zdounky v r. 2015 se uskutečnila ve
říkám, ţe se projekční firma bohuţel
čtvrtek 24.9.2015. Projednala či schválila
„zadrhla“ na mostu přes Kotojedku na ul.
celou řadu bodů, ze kterých vybírám pro
Zborovská ve Zdounkách.
vás tyto nejzajimavější:
Zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od
Na závěr tohoto úvodníku mně prosím
posledního veřejného zasedání
dovolte vám všem popřát pohodové
doplnění zastupitelstva obce po náhle
proţití závěru roku 2015, včetně klidných
zemřelém
radním
a
zastupiteli
vánočních svátků a správného vykročení
p. Miroslavu Naučovi (SNK), nového
do nového roku, roku 2016.
zastupitele p.Marka Sýkoru (SNK), dle
výsledku komunálních voleb
V úctě
nového radního obce, a to p.Vojtěcha
Ludíka (SNK)
ţádost pí Jany Hajnové – Fyzioterapie –
Ing.Martin Drkula
Tyršova 101, Zdounky, o pronájem
starosta obce
nebytových prostor v budově Zdravotního
střediska ve Zdounkách, bývalá ordinace
MUDr. Suma, za účelem rozšíření
fyzioterapie ve Zdounkách
pronájem obecních nebytových prostor
na Zdravotním středisku ve Zdounkách,
pronájem obecních nebytových prostor
na Zdravotním středisku ve Zdounkách,
ţadatelkou je pí Yveta Lehkoţivová ze ze
Zdounek, ul.Nádraţní 372, která chce
zde provozovat manikúru a v provozovně
se bude střídat s pí Tesaříkovou,
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Změna v otevírací době
Sběrného dvora ve
Zdounkách
S nastupujícím
podzimem dochází jako
každoročně ke změně otvírací doby
našeho Sběrného dvora. Od prvního
listopadu až do konce března bude
otvírací doba ve středu posunuta o
hodinu zpět, tedy od 15,00 – 18,00 hod,
sobotní otvírací doba zůstává již tradičně
beze změny 7,00 – 12,00 hod. Jen
připomínám, že každý, kdo chce ve
Sběrném dvoře uložit odpad, musí mít
trvalé bydliště v obci Zdounky či
v místních částech a musí se prokázat
dokladem o zaplacení poplatků za
odpad v daném roce. Odpad, přivážený
do dvora, musí být předem roztříděný,
vše je možné uložit zdarma, pouze
uložení pneumatik a stavební sutě je
zpoplatněno.
Rozvoz kontejnerů na tříděný odpad do
místních částí bude dle rozpisu ukončen
19.10.2015. Opět se rozběhne v dubnu
příštího roku. Všem, kteří svůj odpad při
uložení do kontejnerů zodpovědně třídili
,patří naše poděkování, ti ostatní,
kterých bylo zanedbatelné množství, se
snad již příští rok polepší.

Předprodej od 23.11. 2015 na Obecním úřadě
ve Zdounkách. Rezervace na tel. 573 365 108
Cena vstupenky 250 Kč

Ing. Jana Raczová
místostarostka obce

PODĚKOVÁNÍ

www.zdounky.cz
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Dotazník k Programu rozvoje obce
Během měsíce srpna měli občané ale i tak, mají slušnou vypovídající
možnost zúčastnit se dotazníkového schopnost!!!
Z celkového
počtu
šetření
týkajícího
se
zpracování respondentů více jak 63 % v obci žije od
strategického
dokumentu
s názvem narození a dalších více jak 28 % v obci
„Program rozvoje obce Zdounky“, který žije déle jak 5 let. Téměř tři čtvrtiny
zpracovala manažerka MAS Hříběcí odpovídajících občanů byly starší 15 a
hory.
mladší 49 let.
Dotazník bylo možné vyplnit jak Dle odpovědí je Informační zpravodaj
v elektronické podobě, tak i v listinné. obce
Zdounky
důležitým
zdrojem
Celkem se nashromáždilo 89 vyplněných informací pro více jak 63 % občanů.
dotazníků. Je škoda, že jich nebylo více,
Následující grafy znázorňují postoj

www.zdounky.cz

místních občanů k různým oblastem
týkajících se obce.
V otevřené otázce „Co považujete
z hlediska budoucího rozvoje obce za
podstatné“ byly nejčastěji zmiňované:
cyklostezka, protipovodňová opatření,
zajištění parcel pro stavbu domů, vyšší
bezpečnost obyvatel, dostupnost služeb
v místních částech obce a více
pracovních příležitostí.
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Dotazník k Programu rozvoje obce
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Ať žije divadlo…
Které? No naše. Já mu říkám
Sarkanderovo, protože bylo založeno
k oslavám svatého Jana Sarkandera,
který zde ve Zdounkách před 300 lety
působil ještě jako kněz. A proto, ať to
naše divadlo dlouho žije. A totéž mu
jistě přejete i vy, ale to je jako byste
neříkali nic. To divadlo potřebuje
především modlitbu a pak budou i herci.
A teď potřebuje i režiséra, nejlépe zase
nějakého důchodce, který by na to
divadlo myslel od rána do večera a víc
než na svou zahrádku. Takový člověk se
ale asi ve Zdounkách nenajde. Hledali
se stěží herci, ne tak teď ještě režisér.
Každý je zaměstnán nějakou prací pro
sebe, pro mladé, to nemůže po něm
nikdo chtít. Ale to naše Sarkanderovo
divadlo toho člověka mít musí, jinak
divadlo ztroskotá. A proto je nejvyšší čas
ho najít!
S divadlem je ale spojena řada problémů
např. kde natírat kulisy? Já jsem je
natíral doma v obýváku na koberci, však
pan Milan Vlček to viděl, ale přece to
nemůžeme po nikom chtít. Ale, kde je
má vůbec natírat? Ať někdo poradí!
Ještě že jim fara poskytuje ten přístřešek
pro nácvik, a zdarma. Spíš bychom to
čekali od Domu kultury, ale to byste si
museli jako herci platit. A proto je lepší
večer sedět v hospodě u piva než
v kulturním domě u kulisy za peníze.
Není jednoduché být hercem, nemyslete
si. I proto se k nám herci nehrnou. Ale
možná i z jiných důvodů. My si pečlivě
vybíráme knihy pro psaní scénářů, aby
v nich nebyly hrubé a sprosté výrazy,
protože si myslíme, že by to uráželo
návštěvníky. A proto ani z úst našich
herců neuslyšíte taková slova.
Oficiální název „Sarkanderovo divadlo
Zdounky“ by sice dobře ladil sluchu, ale
ještě musíme počkat, až jak to s tím
divadlem dopadne. Svou druhou hru –
Holoubek hráli dobře až na některé
drobnosti. Ale kdo z nás nedělá chyby?
Teprve další hru budou muset od
začátku nacvičovat sami. Scénáře mají
připravené. Právě jsem dopsal pátý a do
Vánoc by mohl být ještě jeden. Myslím,
že jsou všechny dobře režisérsky
zpracované, úsměvné a snadné pro
nacvičování, jen dodržet napsané
režisérské pokyny. Ale nedoporučuji jim
hrát klasické hry jako Maryša, Naši
furianti, Lucerna, Strakonický dudák
apod., protože všechny potřebují kolem
18-20 herců, a my jich máme pouhou
polovinu, a tolik herců vynechat nebo
zastupovat či kombinovat oboje, se
nehodí. To se mi zdá dost surové a
neuctivé vůči té hře. Myslím si, že
bychom se měli držet zpočátku více „při
zemi.“

www.zdounky.cz

Tříkilogramové jablko pro podzimní reprízy hry Holoubek "vypěstoval"
pro divadelníky bývalý režisér Josef Okáník.
A nedrat se násilně tam, kam ještě
nestačíme. Však oni to jistě tak chápou.
Kvalita herců se pozná
i na
obyčejnějších hrách, jaké hrajeme. Dále
jsem jim slíbil namalovat některé kulisy a
mám pro ně jablko, ale musí si pro ně
přijet, aby se neomlátilo, jestliže má
vydržet na tolik repríz, které chystají na
podzim v okolí. Měli by se za mnou
konečně podívat, jak slíbili, zatím tu byli
jen dva. A já se k nim zase na oplátku
aspoň jednou přijedu podívat, jak
nacvičují. Vím, že jednou je to moc
málo, ale když ta moje cesta tam a zpět
stojí tisíc korun!
Přeji jim v práci mnoho radosti a
úspěchů zatím i v těchto pro ně
nelehkých podmínkách, přeji jim to
opravdu od srdce, protože jsou to moje
milované děti. Važte si toho, že hrajete
právě v tomto divadle, které je spojeno
se jménem svatého Jana Sarkandera.
Která obec se může s námi rovnat? A
proto si to naše divadlo zaslouží, aby i
na internetu se o něm vědělo.
A proto se obracím k těm, kteří do toho
internetu píšou, aby tam napsali toto:
„Ochotnické divadlo ve Zdounkách
vzniklo jako součást oslavy 300. výročí
působení kněze dnes už svatého Jana
Sarkandera
ve
Zdounkách,
aby
přispívalo
k vytváření
krásného
společenství v duchu Kristovy církve, o
jakou usiloval svatý Jan Sarkander.
Pan farář Němeček k tomuto vzácnému
Sarkanderovu výročí navrhl založit
divadlo a doporučil jako jeho první hru
Jan Sarkander. Pan učitel Okáník tuto

jeho šťastnou myšlenku dovedl do
zdárného konce. Napsal scénář podle
románu F.S.Kováře Proti proudu,
namaloval kulisy, získal spolupracovníky
a s nimi nacvičil hru, kterou režíroval a
která se velmi líbila. Všem účinkujícím,
včetně
technických
pracovníků,
poděkoval pan farář Němeček a
přítomný pan generální vikář Nuzík. A
připojte k tomu společnou fotografii
všech herců a technických pracovníků
bohužel beze mne jako jejich režiséra.
Kdo by si ale na něho v tom hereckém
rozrušení a také v „uměleckém zmatku“
vzpomněl? Já ale na vás, kteří jste byli
na tomto představení, velmi rád
vzpomínám a také vás srdečně zdravím.
Josef Okáník
bývalý režisér
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Okresní výstava drobného zvířectva ve Zdounkách
ZO ČSCH Zdounky pořádala v tomto roce svou
místní výstavu výjimečně v měsíci září a to proto, že se konala výstava okresní. Celkem
vystavovalo přes 50 chovatelů drůbeže, holubů,
králíků. Bylo k vidění několik druhů hus a
kachen, mezi okrasnými ptáky andulky a kanáři,
dále pak pět párů hrdliček. Děti zaujala šnečí
rodinka Oblovek. Na svého vítěze v tombole
čekalo v sobotu sele a v neděli krocan.
V sobotu již třetím rokem proběhla ukázka
Králičího hopu. Některé děti tato soutěž tak
nadchla, že hned po výstavě byl založen Králičí
hop Zdounky, pod vedením našeho předsedy
Jiřího Svítila. Kdo má zájem, schůzky se konají
každou lichou sobotu v chovatelském areálu a
za nepříznivého počasí v přísálí Domu kultury.
V neděli již pátým rokem probíhala soutěž
v kokrhání kohoutů. První místo si vykokrhal
kohout našeho chovatele Josefa Kopečka, který
se za 15 min. ozval neuvěřitelně 44krát. Výstava
se vydařila, což bylo vidět na více než 300
usmívajících se návštěvnících, tak i na ocenění
našich chovatelů. Pohár soutěže okresní výstavy
za drůbež – Zdrobnělá maranska získal MVDr.
Josef Kopeček. Pohár soutěže okresní výstavy –
králík Český strakáč získal Pavel Dvořák. Pohár
starosty obce Zdounky za holuby Moravský
bělohlávek obdržel Miroslav Božák. Pohár Salix
Morava za holuba Texan získal Lubomír Brňák.
Děkujeme OÚ ve Zdounkách za podporu,
sponzorům za krásné dary do tomboly a všem,
co se na výstavě podíleli.
Taťána Brablcová
Jednatelka ZO ČSCH Zdounky

Akce uskutečněné v DK ZDounky
Děti mateřské školy oslavily v knihovně 50.
výročí Večerníčka.
Letošní výstava ZOČSZ se setkala s velkým
ohlasem. Nejen díky výpěstkům místních členů
organizace, ale především díky nevšedním
výrobkům dětí zdejších škol.
Výchovný pořad pod názvem Trapas nepřežiju
aneb ten řízek nezvedej!, ve kterém účinkovali
Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej, se líbil
našim i zborovským žákům základních škol.

www.zdounky.cz
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Celostátní setkání Ochránců přírody – tentokrát na Kamínce u Roštína

Celostátní setkání pořádá vždy jiná
základní organizace ČSOP. Letos se
pořadateli stala naše ZO ČSOP Divoky,
pod záštitou celorepublikového výboru
Českého svazu ochranců přírody. Byl to
již jubilejní 15. ročník. První víkend v září
se na Kamínku u Roštína sjeli členové
základních organizací ČSOP z celé
republiky, aby tu společně prožili tři
podzimní dny v krásné přírodě Chřibů.
Byly to dny naplněné přednáškami, výlety
a poznáváním našeho nejbližšího regionu
– flóry, fauny a historie.
Bohatý program byl zahájen v pátek
v odpoledních hodinách, kdy na přítomné
čekalo několik odborných přednášek.
Posluchačům se představil například
Martin Tomešek s tématem Záchranná
stanice Buchlovice, Pavel Zrna přednášel
o chřibské autostrádě a Jaroslav Hrabec
povyprávěl o evropsky významné lokalitě
Chřiby a o záhadných a mytických
Chřibech. Zdeněk Podešva promítl fotky
chráněných
rostlin
z jednotlivých
rezervací. Pro děti i zájemce z řad
dospělých byla připravena dílnička, kde si
mimo jiné mohli vyrobit z přírodních
materiálů
chrastítko,
vymalovat
si
obrázek nebo si pokreslit kamínek. Také
hledání pokladu v lese se dětem moc
líbilo.
Na celostátní setkání přijelo 211 lidí
z celé České republiky.
Na
slavnostním
zahájení
přivítal
předseda ZO ČSOP Divoky Josef
Sedláček starostu obce Zdounky Martina
Drkulu, starostu obce Roštína Radovana
Mana a také bývalého ministra životního
prostředí, dnes předsedu celého ČSOP
pana Libora Ambrozka. Všichni krátce
promluvili a přivítali účastníky na
Kamínce a popřáli všem krásné chvíle
v Chřibech.
Večerem u táboráku jsme příjemně
zakončili páteční den.
Před námi byla sobota, která byla
věnována výletům. Rozdělili jsme se na
čtyři skupiny podle zájmu.
První skupina s vedoucím Josefem
www.zdounky.cz

Sedláčkem a Marcelou Bajerovou šla
pěšky na naučnou stezku Boří do Divok.
Na hřišti nás čekal místní včelař pan
Dostál a krátce nám přiblížil život včel.
Procházka po stezce byla komentována
a účastníkům byly představeny jednotlivé
naučné tabule. Nejvíc je zaujaly
mokřadní tůňky, travertinová inkrustace
v místním potoce a pak nádherné
výhledy do krajiny. Stezka skýtá pohled
na hřeben Chřibů, přes Brdo na Vlčák,
pak se pohled stáčí na kostelík sv.
Jakuba nad Roštínem, nedaleko
je
výrazný kopec Chlum, v dáli je vidět
celou Litenčickou pahorkatinu a pod ní
okolní vesnice.
Výlet jsme zakončili
v teréním ekologickém středisku ve staré
škole v Divokách. Tady jsme účastníkům
nabídli občerstvení a promítli filmy
z naší činnosti.
Druhá skupina, s vedoucím Josefem
Snopkem a Jarmilou Šoltysovou, vyrazila
pěšky z Kamínky na Brdo. Vystoupali na
rozhlednu, která jim poskytla krásný
výhled do širého kraje. Dál pokračovali
na rezervace Nazaret a Máchovu dolinu.
Třetí skupina s vedoucím Liborem
Ambrozkem a Petrem Sedláčkem jela
nejprve do bioenergetického centra
v Roštíně. Starosta Man přednášel o
ekologickém vytápění vesnice Roštín.
Dále jejich cesta vedla na Koryčansko.
Jejich kroky mířily na zříceninu hradu
Cimburk, dále pak dále na Kazatelnu, na
horu sv. Klimenta a zpět okolo skaliska
Kozel k autobusu. Poslední zastávka byla
na
Stříleckém
barokním
hřbitově
s komentovaným výkladem.
Čtvrtá skupina s vedoucím Pavlem
Šálkem jela na významný a mezi
ornitology známý mokřad Bašnov u
Kvasic. Jeli si prohlédnout mokřadní
biotop. Na zpáteční cestě se zastavili na
„Vávrově rybníku „ v Olšině a pak přijeli
do ekologického střediska do Divok.
Velký úspěch měl pan Pavel Šálek
s odchytem a kroužkováním ptáků. Brzy
ráno i večer několik desítek lidí nadšeně
pozorovalo ptáky a poutavé vyprávění o

jejich životě.
Všichni jsme se večer sešli na Kamínce.
Unaveni, ale spokojeni, jsme se těšili na
country
bál
s kapelou
Telegraf
z Uherského Hradiště. Nechyběla také
výuka country tanců.
V neděli jsme se rozloučili s Kamínkou a
zamířili do Kroměříže - Hanáckých Atén.
Tam nás čekala Lenka Křesadlová
z Národního
památkového
ústavu.
Provedla nás Velkým náměstím, ukázala
historické
stavby,
Justiční
školu,
gymnázium, kostel sv. Jana Křtitele a
kostel sv. Mořice. U Mořice jsme měli
komentovanou prohlídku panem Vítkem
Pořízkem.
Naše putování jsme zakončili velkou
prohlídkou
Podzámecké
zahrady.
Profesionální výklad paní Křesadlové
poslouchalo s nadšením víc jak
sedmdesát lidí. I nám, místním, ukázala
krásu této staré zahrady, o které jsme
spoustu věcí nevěděli.
Rozloučili jsme se s účastníky setkání,
zajeli na Kamínku uklidit naše nástěnky,
fotky a všechny materiály. Poděkovali
jsme personálu za péči, kterou nám
věnovali a pak po třech dnech jsme
unavení, ale přesto spokojení, odjížděli
domů.
Hned v pondělí jsme dostali několik
emailů, všechny byly podobné. Chřiby
jsou
krásné,
Kroměříž
nádherná,
děkujeme za pěkné chvíle. A třeba se to
už nenosí, přišel i dopis s poděkováním.
A co zbývá? Také poděkovat Obecnímu
úřadu
Zdounky
za
peněžitou
i
všeobecnou podporu naší akce, také
Obecnímu úřadu Roštín za finanční dar a
komentovanou prohlídku výtopny. A také
všem členům ČSOP Divoky a všem
našim kamarádům, kteří nám pomáhali.
za výbor ČSOP
Miloslava Sedláčková
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Letní tábor mladých hasičů ze Zdounek
Ve dnech 23.8. – 31.8.2015 jsme již pátým
rokem uspořádali letní tábor pro mladé hasiče
ze Zdounek. Letos jsme se vydali strávit devět
dní do táborové základny Karolín, která se
nachází 2km od města Rájec-Jestřebí, ve
známé turistické oblasti Moravský Kras.
Motivem pro celotáborovou hru se pro nás
v letošním roce stala série hraných filmů
„Asterix a Obelix“. Děti si také k tomuto tématu
vymyslely názvy oddílů a to Fofolafixové,
Galořímská legie a Vypasení válečníci.
Každý oddíl si také namaloval svou vlajku,
vytvořil si model galské vesnice a každý člen
dostal táborové tričko v barvě svého oddílu.
Cílem hry bylo najít kouzla, která zabrání
Římanům dobýt galskou vesnici a tato kouzla
názorně předvést na závěr celotáborové hry
Panoramixovi. Každé kouzlo se skládalo
z několika gest a to: zkřížené prsty, natažená
dlaň, lusknutí, tlesknutí a zkřížené ruce.
Každý den děti plnily různé úkoly, za které
získávaly body a za nasbírané body si losovaly
určitý počet gest do kouzel. Dále také
v průběhu celého tábora sbíraly divočáky, které
v případě nutnosti mohly směnit za gesta.
Každé ráno začínalo vždy stejně a to tím, že
před snídaní Panoramix uvařil kouzelný
lektvar, který rozdal dětem, aby měly sílu po
celý den plnit zadané úkoly.
Poté se již děti vrhly na celodenní program,
jehož součástí bylo např. vytvořit pomocí
montážní
pěny
Obelixův
menhir,
prostřednictvím hry „Kdo hledá najde“ najít
přísady do kouzelného lektvaru, vaření
kouzelného nápoje, únos Panoramixe a jeho
záchrana, stavba galské vesnice, záchrana
z pyramidy, ve které byly uvězněny, hry
v aréně, námořní bitva s pirátem Rudovousem,
stavění paláce pro Caesara, lovení divočáka,
předvedení tance na píseň „I feel good“,
Olympijské hry, turnaj v rukomíči a nohamíči,
závod vozatajů, kvíz o Asterixovi a Obelixovi,
dále podnikly cestu do Velké Británie a
následné hledání sudu s kouzelným lektvarem.
V průběhu tábora jsme měli tradiční táborák se
stezkou odvahy, podnikli jsme celodenní výlet
do Sloupsko-šošůvských jeskyní a celý týden
jsme završili diskotékou. Za odměnu každý
dostal na památku diplom, dárek, fotky a ručník
s výšivkou.
Troufám si říct, že se nám další ročník
hasičského táboru zdárně vydařil, děti byly
spokojené a z tábora si odnesly mnoho
nezapomenutelných zážitků, na které budou
určitě vzpomínat ještě po několika letech.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci tábora, štědrým rodičům
za jejich dary z vlastní zahrádky a také
Obecnímu úřadu ve Zdounkách za finanční
podporu.
Hana Kutrová
hl. táborová vedoucí
SDH Zdounky

www.zdounky.cz
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Přehled akcí ve Zdounkách a okolí
LISTOPAD
8.11.

14.11.

22.11.
28.11.

28.11.

29.11.
29.11.

VEČERNÍČKOVÝ BÁL s Machem a
Šebestovou, místní knihovna ve
Zdounkách pořádá tradiční karneval pro
děti. začátek v 14.00 hod., DK Zdounky
ZDOUNEČENKA a STŘÍBRŇANKA,
společný koncert dechových kapel,
začátek v 18.00 hod., cena 150 Kč,
rezervace
vstupenek
na
tel.
774 992 652, DK Zdounky
MIMONI – kino pro děti i dospělé,
začátek v 16.00 hod., DK Zdounky
ROZSVÍCENÍ vánočního stromu,
náměstíčko u bývalé Jednoty, začátek
v 16.00
hod.,
jarmark,
pouštění
lampionů štěstí, svařák, sladkosti,
v 17.00 hod. rozsvícení vánočního
stromu
ELÁN REVIVAL - koncert slovenské
kapely, začátek ve 20.00 hod., DK
Zdounky,
občerstvení
zajištěno,
vstupné 100 Kč
JARMARK, Dům kultury ve Zdoukách,
od 9.00 do 12.00 hod.
Vysmátý HALLOWEEN, zábavné
odpoledne pro děti, malování na obličej,
vysmátá zábavná karnevalová show,
DK Zdounky, začátek v 15.00 hod.

PROSINEC
1.12.
2.12.
3.12.
13.12.
14.12.
15.12.
19.12.

Jarmark MŠ, přísálí DK Zdounky 13 – 16 hod.
MIKULÁŠ pro MŠ, DK Zdounky, začátek v 15.00 hod.
ŽIVÝ BETLÉM ZŠ – prostranství před bývalou Jednotou,
vystoupení žáků ZŠ Zdounky, jarmark
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – kino pro děti, začátek
v 16.00 hod., cena 20 Kč, DK Zdounky
Předvánoční posezení pro seniory,
DK Zdounky, 15.00 hod.
Vánoční koncert ZUŠ, DK Zdounky
PETRA JANŮ a skupina GOLEM
– vánoční koncert, předprodej od 23.11. na OÚ
ve Zdounkách tel. 573 365 108, cena 250 Kč.

LEDEN
23.1.
29.1.

KOŠT SLIVOVICE, sál DK Zdounky
GANGSTER KA – nový film, kino, začátek v 19.30 hod.,
DK Zdounky, cena 30 Kč

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

Dopis do nebe
Můj drahý,
vidím Tě stále před očima, jak jsi před rokem
vyprovázel svého kamaráda. Oba vás spojovala
velká láska – muzika. Silně pršelo a kapky deště
se smíchaly s Tvými slzami. Nebylo Ti moc
dobře, ale ty jsi dirigoval jak o život. Dalšími a
dalšími přídavky jste všichni vzdali hold
kamarádovi, jehož statečný boj s rakovinou jste
všichni sledovali s obdivem a dojetím. V ten
smutný den pršelo a já jsem si pomyslela, koho
budeme vyprovázet příští rok. Vůbec mě
nenapadlo, že to budeš Ty. Tvůj kamarád Tě
zavolal, abys dirigoval nebeský orchestr.
Poznala jsem Tě jako malého chlapce, který
chodil i se svými sestřičkami do knihovny. A
myslím si, že rád, i když tomu čtení jsi moc
nedal. Už tehdy Ti koukalo šibalství z očí, a také
jsi mě tak trochu zlobíval. Jinak jsi byl chlapec
milý, chytrý a inteligentní.
Nikdy nezapomenu na Tvou maturitu. Nedal jsi na mé rady a naučil ses jen Čapka. „Vybral sis ho?“, tázala jsem se netrpělivě.
Ale ty jsi s úsměvem na rtech a klidným hlasem odpověděl: „ Nevybral, ale mluvil jsem o něm. Takže jsem to zvládl.“ A pak ta
nástěnka! Na to také nikdy nezapomenu! Koho jiného by napadlo dát mezi fotky Karla Maye a Vinnetoua nahotinky. Tehdy
jsem se na Tebe velmi zlobila, ale pak jsem se tomu smála. Vždyť ty jsi zůstal navždy tím klukem s osobitým humorem a
takový zůstaneš v mém srdci napořád. A když jsi mi zazpíval tu písničku, kterou jsi věnoval své mamince, zapomněla jsem na
Gotta i Jacksona a začala jsem navštěvovat koncerty Zdounečanky. Měl jsi všechno, milující rodinu, nadané dcery a také
vytouženého syna, hudbu a spoustu kamarádů. Scházelo Ti jen to jediné - zdraví. Kolikrát jsem Tě varovala, abys brzdil.
Odpověděl jsi mi tím Tvým neodolatelným způsobem: „Přeháníte, má drahá.“ Prostě jsi neuměl žít jinak než naplno.
Až tam nahoře budeš zpívat Ave Maria, zesil zvuk, abych Tě slyšela. Vlastně nemusíš, srdcem slyším dobře. Tak náhle jsi
odešel z našeho života, ale ne z našich srdcí. Už mi nikdo nenapíše „Má drahá“. A pozdravuj Janu, vím, že jsi ji měl rád.
Tvoje knihovnice
www.zdounky.cz

Strana 10

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 13/číslo 4

Přehled akcí v Domě kultury ve Zdounkách

www.zdounky.cz
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Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana ve Zdounkách…
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