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Vážení a milí spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku
2016, který má být ve všech směrech
lepší než právě rok ukončený. Až za
několik let budou lidé, možná naše
děti, vzpomínat na rok 2015, určitě jej
označí za výrazně temnější a
pochmurnější než roky předcházející.
Svět se točil kolem uprchlíků, migrace
a ve stínu černých vlajek islamistů.
Listopad 2015 potvrdil obavy, že
západní civilizaci nastala těžká doba a
Islámský stát je silnější soupeř, než
jsme si možná mysleli. V pátek 13.
teroristé v Paříži zavraždili 130 lidí,
kteří se „provinili“ jen tím, že se šli
bavit.
Kolem Vánoc pak padaly teplotní
rekordy. Loňský rok byl nejteplejším
rokem v historii měření a změna
klimatu
byla
hlavním
tématem
mezinárodní konference v Paříži.
Dohoda, kterou uzavřely státy OSN, by
měla globální oteplování zpomalit. A
jaký má být tento rok třeba z pohledu
daňových změn? Co se týká slevy na
dítě, tak pro příjmy za rok 2015 se
zvýšila o 200 korun měsíčně na druhé
dítě a o 300 korun na třetí a další dítě.
Pro příjmy za rok 2016 se má zvýšit
o dalších 100, respektive 300 korun
měsíčně. Dále třeba, co se jedná ve
věci „školkovného“, pak maximální
výše této slevy na jedno dítě se pro
daně za rok 2015 zvyšuje na 9200
korun ročně, pro daně za rok 2016
stoupne na 9900 korun a například u
převodu nemovitostí se má od dubna
2016 daň z nabytí nemovitých věcí
nově platit kupujícím. A co nový rok
z pohledu domácí politiky?

V příštích 11 letech budeme volit
každý rok. Už na podzim tohoto
nového roku budou mít politické strany
dvojitou generálku na parlamentní
volby: utkají se totiž ve 13 krajích a ve
27
senátních
obvodech
v tzv.
krajských volbách!!! A co nový rok
z pohledu zahraniční politiky? Tak tady
vzniká velký otazník, neboť situace
v celém světě je velice složitá, ať se již
jedná o jakýkoliv globální problém!!!
Vraťme se ale na naši obecní
úroveň a k našim záležitostem. Při
krátkém
bilancování
právě
ukončeného kalendářního roku a teď
především z pohledu hospodaření naší
obce, rád budu zodpovědně opakovat,
že jsme hospodařili „se ziskem“, tedy
výdaje obecního rozpočtu byly čerpány
jen do stanovené výše a získané
příjmy se podařilo naplnit o cca 10 %
více, než byl předpoklad na začátku
roku 2015 !!!
A co se podařilo v našich obcích
zrealizovat v průběhu minulého roku
???
Investičně
největší
to
byly
především dvě akce s názvem „Obec
Zdounky – cisternová automobilová
stříkačka“,
která
byla
hrazena
z dotačních prostředků Ministerstva
vnitra a to ve výši 2,5 mil. Kč, dále ze
Zlínského kraje ve výši 500 tis. Kč a
cca 3,3 mil. Kč pouze z obecních
prostředků. Tuto finanční podporu se
nám podařilo získat na třetí pokus.
Druhou neméně důležitou akcí byla
„Rekonstrukce uličky v místní části
Těšánky“, která byla plně financována
z prostředků obce. Dá se určitě říci, že
stav této komunikace byl nejhorším ze
všech místních komunikací, které má
obec ve své správě.

Pokračovalo se i s opravami nejen
obecních objektů. Podařila se další
část oprav chodníků ve Zdounkách.
Zdařila se i oprava opěrné zídky za
bývalou Obecní školou ve Cvrčovicích.
Byly postupně zahájeny veškeré práce
spojené s revitalizací středu naší obce,
včetně zbudování nové autobusové
zastávky ve směru na Kroměříž.
Peníze,
poskytnuté
z obecního
rozpočtu,
umožnily
realizovat
kompletní opravu fasády na kostele
pokračování str. 2

I když se zima trochu opozdila,
zem nepokrýval bílý třpytný jas.
Krásně zdobený strom na náměstí
svítil a připomínal svátků čas.
Vánoce už jsou za námi,
zmizela stromků záře.
Kouzlem svým aspoň na chvíli
rozzářily všem tváře.
Radostí, sladkým dojetím
a láskou naplnily nás.
Uvítali jsme další nový rok.
Jaký bude? Co přinese zas?
Hodnotíme teď rok minulý,
co všechno nám dal i vzal.
Na hezké budeme vzpomínat.
Čas neúprosně běží dál.

Ať klid, láska a pohoda
nám po celý rok v srdcích zůstane,
pomůže zvládnout všechno to,
co dále čeká nás, co nastane.
Přeji všem zdraví. Zdraví dosti,
štěstí na každém kroku
a hodně důvodů k radosti
po všechny dny nového roku.
Jana Burgetová
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… pokračování ze str. 1
Nejsvětější trojice ve Zdounkách a
celkovou rekonstrukci cvrčovské kapličky
maje-státně stojící na horizontu mezi
Zdounkami a Cvrčovicemi. Za všechny
tyto kvalitně odvedené investice se sluší
poděkovat
všem
participujícím
dodavatelům, a to fy THT Polička, s.r.o.,
fy ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže; fy Maldrev
s.r.o. z Divok a Zednictví Kucián Pospíšil z Nětčic. Poděkování si zaslouží
i celá řada dalších dodavatelů a
živnostníků, se kterými obec během
minulého roku spolupracovala.
Zde jsem si dovolil vypíchnout pouze

„největší“ akce zrealizované z pohledu
financí, ale poctivě se pracovalo papírově
i na akcích, se kterými je počítáno
v letošním roce. Jedná se o revitalizaci
centra obce po demolici domu č.p. 30 ve
Zdounkách, včetně podané žádosti na
SFŽP
o
dotační
prostředky,
odkanalizování a rekonstrukce průtahu
místní části Nětčice, další opravy
chodníků ve Zdounkách a v místní části
Těšánky. V případě vypsání další výzvy
na SFŽP na odkanalizování místních
částí to bude čtvrtá naše aktivní účast o
získání dotací na tuto realizaci.

Upozornil jsem vás na hlavní priority a
cíle roku 2016, které byly prostřednictvím
rozpočtu obce schváleny zastupitelstvem
naší obce na veřejném zasedání dne 10.
prosince minulého roku …
Vážení spoluobčané,
na závěr si dovolím vyslovit malé přání v
podobě oceánu štěstí, moře lásky,
potoku zdraví, pramínku naděje a jen
kapičky zklamání do nového roku 2016,
to vše přeje vedení Obecního úřadu ve
Zdounkách !!!
Ing. Martin Drkula
starosta obce

Odpadové hospodářství
S ohledem na to, že se nám opět
přehoupl starý rok do nového, dovolte mi
připomenout, že od 1.4.2016
–
31.10.2016 dojde již tradičně k úpravě
provozní doby Sběrného dvora ve
Zdounkách. Ve středu bude otevřeno od
16,00 hod – 19,00hod. Sobotní otvírací
doba zůstane tradičně stejná tj. od 7,00
hod – 12,00 hod. Pro občany místních
částí je již v této chvíli připraven
Termínovník rozvozu kontejnerů na
tříděný odpad. První rozvoz se uskuteční
8.4. – 11.4.2016 ve Cvrčovicích ,
skončíme 14.10. – 17.10. 2016
v Těšánkách. V průběhu roku je tak pro
každou místní část naplánováno sedm
svozů.
Kontejnery
budou
dle
harmonogramu přistavovány od pátku do
pondělí, případná změna bude řádně a
včas oznámena místním rozhlasem.
Bližší informace k provozu Sběrného
dvora, jakož i termíny přistavování
kontejnerů do místních částí jsou pro

PLÁNOVANÉ AKCE ROKU
2016

případné
zájemce
připraveny
na
webových
stránkách
obce
www.zdounky.cz v záložce Sběrný dvůr.
V listinné podobě jsou jak na informační
tabuli na chodbě obecního úřadu ve
Zdounkách, tak u pracovnice podatelny
paní Nakládalové, kde je možné si je
vyzvednout.
Rovněž
předsedové
osadních výborů jsou informováni a s
termíny rozvozu kontejnerů Vás jistě rádi
seznámí.
Ráda bych, bohužel opakovaně, pro ty
méně pořádné zdůraznila, že kontejnery
jsou určeny na tříděný odpad. Buďme
ukáznění a vkládejme do kontejnerů jen
to, co tam opravdu patří.
Svoz domovního odpadu v roce 2016
bude opět probíhat ve čtrnáctidenních
intervalech, v lichých týdnech v úterý
bude vyvážen v obci Zdounky, v sudých
týdnech ve středu v místní části – Divoky,
Těšánky, Nětčice, Cvrčovice. V zimním
období je vhodné v den vývozu přichystat

popelnice již na šestou hodinu ranní,
protože v případě špatné sjízdnosti
vozovky může dojít ke změně trasy
svozu. Poplatky za odpad zůstávají i pro
letošní rok v nezměněné výši – 300 Kč,za osobu.
Tuto částku, rovněž nezměněnou, budou
platit majitelé nemovitosti, ve které není
přihlášena žádná osoba k trvalému
pobytu. Rovněž cizinci, kteří mají povolen
dlouhodobý pobyt na území naší obce
nebo v místních částech, jsou povinni
přihlásit se k platbě poplatku za odpad.
Za pejsky v letošním roce jejich majitelé
rovněž zaplatí stejně – za jednoho 100,Kč. Pokud mají pejsků víc, tak za
druhého a každého dalšího 150,- Kč.
Závěrem jen dodávám, že úhradu výše
zmíněných poplatků je třeba provést
nejpozději do 30.4.2016.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce

Sbor dobrovolných hasičů Zdounky
Vás srdečně zve na

OSTATKOVOU ZÁBAVU
Leden: výšlap na Brdo
Únor: ostatky 2016
Duben: stavění máje, pálení
čarodějnic
Květen: pohádkový les
Červen: oslavy 140 let SDH Zd.
Červenec: Červencová noc
Září: soutěž PS, dětský den
Říjen: lampiónový průvod
Prosinec: chození s Mikulášem
WWW.sdhzdounky.iplace.cz
email:sdh.zd-ms@seznam.cz

www.zdounky.cz

s pochováváním basy

6. 2. 2016
Hraje
ZDOUNEČANKA A MILLENIUM
Vstupné: 150,- Kč
Předprodej: 130,- Kč
Začátek v 19:30 hodin
AKCE O BOHATÉ CENY
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Akce v Divokách
Už se stalo v Divokach, takovou malou
tradicí ,,Rozsvěcení a zpívání u
vánočního stromečku“. Ozdoby na
stromeček si vyrábíme sami, víc to
potěší. Jeden podvečer jsme se sešli v
hojném počtu v Divocke škole a dali do
šití patchworkovych zvonečků. Šlo nám
to od ruky, za pár hodin bylo hotovo a
ještě jsme si zazpívali vánoční koledy. V
neděli 6.12. jsme se sešli u stromečku
před obchodem, který konečně narostl a
dali do jeho zdobení. Jakmile se
stromeček rozsvítil, tak jsme začali
zpívat v doprovodu našeho pana učitele
Ferenze vánoční koledy. Byl to báječný
večer, kdy se sešla skoro celá dědina.
Stromeček nám dělal radost celé
Vánoční svátky.
14. listopadu se pod záštitou dobrovolných hasičů v Divokách konal již druhý
lampionový průvod. Přes 30 odvážlivců
se vydalo na strašidelnou procházku do
lesa. Na cestu nám svítily překrásné
lampionky a cesta byla posetá dýňovými
strašidly. Na děti čekala sladká odměna
a na ostatní výborný svařák a první
vlaštovky vánočního cukroví.

Přehled akcí ve Zdounkách a okolí
BŘEZEN

LEDEN
29.1.

GANGSTER-Ka, kino, začátek v 19.30
hod., vstupné 20 Kč, DK Zdounky

ÚNOR
6.2.

14.2.

21.2.

OSTATKOVÁ ZÁBAVA s pochováváním basy, hrají kapely Zdounečanka
a Milénium, začátek v 19.30 hod.,
vstupné předprodej 130 Kč na místě
150 Kč, VÚZ Zdounky
HOTEL TRANSYLVANIE 2, kino pro
děti, vstupné 20 Kč, začátek v 16.00
hod., DK Zdounky
4 SISTERS - koncert dívčí vokální
skupiny, začátek v 17.00 hod., DK
Zdounky

3.3.

5.3.
12.3.
17.3.
19.3.

JAKUB A JEHO PÁN, divadelní představení Hoffmannova
divadlo z Uherského hradiště, začátek v 19.00 hod.,
DK Zdounky,
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY, moderují Jára a Standa, akce o ceny,
začátek ve 14.00 hod., DK Zdounky
COUNTRY BÁL, hraje Countrio z Hodonína, začátek
ve 20.00 hod., DK Zdounky
Veřejné zasedání zastupitelstva – přísálí DK Zdounky,
začátek v 18.00 hod.
DIVADLO STŘÍLKY, nová komedie stříleckých ochotníků,
začátek v 18.00 hod., DK Zdounky, začátek v 16.00 hod.,
cena 20 Kč, DK Zdounky

DUBEN
2.4.

ZDOUNECKÁ BEATLEMÁNA, sál DK
Zdounky, známé hity od Beatles vám
zahrají a zazpívají, pěvecký sbor
Smetana
Hulín,
dechová
hudba
Hanačka Břest a rocková kapela
Toujours Kroměříž, předprodej na OÚ
ve Zdounkách, rezervace vstupenek.
Tel. 573 365 108

www.zdounky.cz
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Úroveň základní školy ve Zdounkách
Základní škola ve Zdounkách prošla
v posledních letech celou řadou různých
kontrol. Nikdy nebylo shledáno ţádné
porušení
zákona
nebo
váţnější
nedostatky.
Nejdůleţitější
je
jistě
institucionální
(hloubková)
kontrola
nejvyššího kontrolního orgánu, a to
České školní inspekce ČR. Její
hodnocení má velkou váhu a velký
význam. Ráda bych vás s ním
v základních rysech seznámila.
Cituji:
„Při řízení vedení školy respektovalo
všechny relevantní právní předpisy.
Školní vzdělávací program obsahuje
koncepci a strategii školy, kterou
ředitelka úspěšně uvádí do praxe,
dokázala je přizpůsobit potřebám ţáků i
moţnostem školy. Dokázala dobře
identifikovat
podmínky
a
priority
potřebné pro rozvoj školy a vybudovat
skvěle fungující školu ve střediskové
obci. ŠVP je přehledný a srozumitelný.
Pozitivní vztahy mezi učiteli a ţáky a
jejich zákonnými zástupci podporují
dobré výsledky ve vzdělávání ţáků.

Vedení
školy
ve
spolupráci
se
zřizovatelem usiluje o udrţení dobrého
technického stavu školy a materiálních
podmínek vzdělávání, které se od minulé
inspekce výrazně zlepšily. Činnost školy
je finančně zajištěna stabilními zdroji.
Kromě prostředků ze státního rozpočtu a
příspěvků zřizovatele na provoz školy
disponovala dalšími příjmy z projektové
činnosti a vlastními zdroji. Ředitelka ve
všech
kontrolovaných
oblastech
zodpovědně plní svoje povinnosti
stanovené právními předpisy. Odborná
kvalifikovanost pedagogického sboru je
94% (jeden pedagog dosud studuje, pak
bude stoprocentní).
Učivo je ţákům podáváno srozumitelně
a věcně a je v souladu se vzdělávacím
programem školy. Ţáci jsou promyšleně
vedeni
k naplňování
funkčních
gramotností. Pedagogičtí pracovníci se
snaţí ţáky vést k vzájemnému respektu
a
spolupráci.
Ţákovské
výsledky
vzdělávání jsou pravidelně a cíleně
sledovány, evidovány a vyhodnocovány.
Prospěchové výsledky ţáků se za

Společenskovědní přehled
Republiková průměrná úspěšnost ţáků třídy
Naše průměrná úspěšnost

www.zdounky.cz

Naše škola byla ČŠI také zařazena do
vzorku škol pro výběrové zjišťování
výsledků ţáků v počátečním vzdělávání,
to je na základních školách. Jednalo se
o společenskovědní a přírodovědné
předměty v deváté třídě, tedy za celé
vzdělávací období.

61%
79%

Vynikajících výsledků jsme dosáhli v dějepisu:
Úroveň I. naše škola
85%
všichni testovaní ţáci v ČR

Úroveň II.
naše škola
Všichni testovaní ţáci v ČR

poslední tři roky zlepšily. V minulém
školním roce byla úspěšnost 99,5%,
s vyznamenáním prospělo 58,3% ţáků.
Mezi úspěchy školy patří přední umístění
ţáků v okresních kolech Biologické
olympiády a soutěţí s přírodovědnou
tematikou a v krajském kole o zdravý
ţivotní styl včetně zdravé výţivy. Za
významné úspěchy školy lze povaţovat
kaţdoroční
čelní
umístění
ţáků
v krajských
kolech
a
účasti
v celostátních
kolech
s dopravní
tematikou. V roce 2015 škola získala
ocenění KÚ ZK za kvalitní realizaci
preventivních aktivit a preventivního
programu školy.„

59%

79%
77%
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Úroveň základní školy ve Zdounkách
Přírodovědný přehled
Republiková průměrná úspěšnost žáků třídy
Naše průměrná úspěšnost

51%
73%

Vynikajících výsledků jsme dosáhli v biologii:
Úroveň I.
naše škola
všichni testovaní žáci v ČR

78%
53%

Úroveň II.

naše škola
všichni testovaní žáci v ČR

74%
50%

Naše výsledky testů ve všech oblastech významně převyšovaly republikové průměry.
Podobně tomu bylo i v předchozích letech v oblasti českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Za velké podpory zřizovatele jsme vašim dětem vytvořili esteticky příjemné, moderně vybavené prostředí. Navíc v novém
školním roce otevřeme ještě jedno nové oddělení školní družiny. I když jsme povolení získali jen na dalších 20 míst a její
činnost bude časově omezená. Letošním zápisem totiž končí přílivová vlna žáků do tříd, pak opět klesá na průměrných
dvacet.
Vážení rodiče!
Vůbec se nemusíte stydět za to, že vaše děti chodí „jen“ do venkovské základky. Škola, kterou jste pro ně vybrali, má
vysokou úroveň vzdělávání. A o to nám všem společně jde. Vždyť dobré vzdělání je základem pro všechny cesty k úspěchu.
PaedDr. Marie Ptáčková
ředitelka školy

www.zdounky.cz
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Poradenské centrum pro sluchově postižené v Kroměříži, o.p.s.
Vážení čtenáři,
chtěli bychom Vám touto cestou
představit Poradenské centrum pro
sluchově postižené v Kroměříži, o.p.s.,
které má své pobočky také v Uherském
Hradišti a Valašském Meziříčí. Jak
vyplývá z názvu, služby našich pracovišť
jsou určeny lidem s nejrůznějšími
sluchovými poruchami. Některé z nich
tato smyslová porucha provází od
narození, jiným zásadně změnila život
později - následkem prodělaných
chorob, úrazů, po dlouhodobém výkonu
povolání v hlučném provozu nebo s
přicházejícím věkem. Přesto se všichni
snaží žít plnohodnotným životem
a stojí o to sdílet jej společně s Vámi zdravými, aktivními a nezávislými.
Také většina našich zaměstnanců patří
mezi osoby se sluchovým postižením,
čerpají z vlastních zkušeností a dokážou
s porozuměním a velmi efektivně
reagovat nejen na potřeby klientů, ale i
jejich blízkých. Jsou vždy připraveni
ochotně pomoci i poradit.
Hlavním posláním poradenského centra
je předcházet sociálnímu vyloučení
sluchově
postižených
osob
ze
společnosti, napomáhání k seberealizaci
a vyrovnávání příležitostí v jejich okolí.
Tolik stručné a formální vysvětlení. My
bychom Vám však chtěli přiblížit
problematiku sluchového handicapu v
podobě méně formální-povězme lidské.
Říká se, že slepota odděluje člověka od
věcí a hluchota od lidí.
Tuto skutečnost potvrdí každý ze
sluchově postižených. Další nevýhodou
je fakt, že sluchově postižený člověk se
na první pohled od slyšícího nijak neliší
– běžně si nepovšimnete, že potkáváte
někoho, kdo nedoslýchá nebo vůbec
neslyší. Sluchově postižení nejsou nijak
nápadní a odlišní (nenosí bílou hůl,
nejsou viditelně jiní jako např. tělesně
postižení, nemají s sebou doprovod
apod.). Přesto, že jejich handicap není
okem patrný, je velmi omezující a oni se
s ním musejí naučit žít, učí se žít bez
sluchu.
Sluch má však pro člověka mimořádný
význam – zejména při komunikaci. Bez
fungujícího sluchu není možné tvořit
srozumitelnou řeč. Těžce sluchově
postižený není omezen jen v oblasti
tvorby a vnímání řeči, ale chybí mu
i sluchová orientace v prostoru, který je
mimo dosah zorného pole. V České
republice žije okolo 5 % populace se
sluchovým postižením a právě takovým
lidem pomáhá Poradenské centrum pro
sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.,
které najdete na Hanáckém náměstí.

Světoznámá hluchoslepá spisovatelka
Helena Kellner napsala...
V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa,
mi ze všeho nejvíce chybí přátelský zvuk lidského hlasu.
Slepota odděluje člověka od věcí - hluchota od lidí.

Zdounečtí školáci se seznamují s problematikou sluchového postižení

V rámci fakultativní činnosti zajišťujeme
pro osoby se sluchovým postižením
půjčování kompenzačních pomůcek.
Tyto pomáhají nedoslýchavým klientům zejména
seniorům
překonávat
komunikační obtíže v každodenním
společenském
životě.
Nabízíme
naslouchací
soupravy,
osobní
zesilovače a další pomůcky, které
výrazně napomáhají bezproblémové
komunikaci a zároveň omezují či úplně
odstraňují riziko chybné interpretace
jednotlivých sdělení během rozhovoru.
Vhodně zvolené a funkční kompenzační
pomůcky navíc přispívají ke zvýšení
kvality života všech blízkých sluchově
postiženého člověka, neboť již nemusí
být
vystavováni
hlasité
produkci
přijímačů ani nejsou nuceni zvyšovat
svůj hlas při běžné komunikaci.
Pomůcky jsou zapůjčovány na celou
dobu, která je nutná k posouzení, zda
zvolená pomůcka optimálně kompenzuje
sluchovou
ztrátu.
Dále
klientům
umožňujeme zapůjčení kompenzačních
pomůcek po dobu servisní opravy jejich
vlastních, případně pomůžeme těm, kteří
z finančních důvodů na jejich koupi
aktuálně nedosáhnou. Nabízíme i
servisní činnost a drobnou údržbu
sluchadel, kterou poskytujeme zcela
bezplatně - patří sem např. čištění
ultrazvukem nebo výměna hadičky u
ušní tvarovky.

Do
standardní
nabídky
služeb
poradenského centra patří také sociální
služby, odborné sociální poradenství,
tlumočnické služby a sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením. Potřebuje-li tedy
kdokoli
ze
sluchově
postižených
tlumočníka znakového jazyka, hledá-li
možnosti, jak účelně využít volný čas
nebo se chce něco nového naučit a
dozvědět, může přijít mezi nás. Jsme
lidé jako Vy, řešíme podobné problémy,
radujeme se ze stejných věcí.
Náš život je však spojen s jistou
nevýhodou. Budeme rádi, když nám
trpělivě a s porozuměním pomůžete
hledat cesty, jak tuto nevýhodu
minimalizovat.
Drahomíra Kunčarová
ředitelka
Poradenské centrum pro sluchově
postižené Kroměříž,o.p.s.

Setkání s panem Troškou
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Tělovýchovná jednota Zdounky
S podzimní části jsme spíše spokojeni.
Nastoupili jsme oproti jaru jen v mírně
pozměněném kádru, na hostování do
Zborovic odešel Krčmar, kterému se tam
daří, což těší a přibyli dorostenci Andrýsek, Kyrcz a Červík, kteří se
výborně
adaptovali
do
kategorie
dospělých a jsou platnými hráči. Asi jako
v každém týmu docházelo ke zraněním a
častým obměnám v sestavě, ale kádr je
široký a občas byli ještě povoláni i
dorostenci Fojta s Judasem. Máme
druhou
nejlepší
obranu,
zato
proměňování šancí bývá až neskutečný
problém a o penaltách to platí
dvojnásob. Paradoxem je, že se nám
dařilo ve všech zápasech s mužstvy nad
námi, jak ve hře, tak i bodově, snad jen s
výjimkou Němčic, ale i ty jsme potrápili.
Za to se slabšími ztrácíme a někdy
bohužel zaslouženě. Na první místo lídra
soutěže ztrácíme 11 bodů, což je dost,
ale jak už to tak ve fotbale bývá… míč je
pořád kulatý a bude i na jaře. U starší
mládeže je to horší, ale ti nejmenší to
vynahrazují. Poděkování patří všem
zúčastněným,
obci,
sponzorům,
fanouškům, dobrovolným
trenérům,
maminkám a tatínkům, kteří činnost TJ
doprovází.
Dětské šibřinky
Pro děti budeme pořádat 5.3. tradiční
dětský karneval, pod dohledem našich
skvělých moderátorů Máry a Standy…
Zveme tímto naše nejmladší i s rodiči,
aby se opět v hojném počtu
přišli
pobavit.
Areál TJ- co by se mělo změnit
v roce 2016
Koncem loňského roku byla vyměněna
všechna okna na tribuně za plasová,
včetně vnitřních parapetů. V roce
letošním plánujeme z vlastních zdrojů
nově ozvučit celý areál, vyměnit starou,
již porouchanou aparaturu za novou,
včetně přenosných mikrofonů. Dále
provedeme
výměnu
postřikovačů
zavlažování...
Bude pamatováno i na budovu tribuny,
která je již v majetku obce.

Muži- okresní přebor jaro 2016
den

Soupeř

Datum

Neděle

27.03.2015

Neděle

03.04.2016

Neděle

Začátek odjezd autobusu

Venku Břest- pohár OFS- semif.

15.00

13.30

Venku

Počenice

15.30

14.15

10.04.2016

Doma

Němčice

15.30

Neděle

17.04.2016

Venku

Lubná

16.00

Neděle

24.04.2016

Doma

Kyselovice

16.00

Neděle

01.05.2016

Venku

Holešov B

X.15

Neděle

08.05.2016

Doma

Těšnovice

16.30

Neděle

15.05.2016

Doma

Zářičí

16.30

Neděle

22.05.2016

Venku

Slavkov

16.30

Pátek

27.05.2016

Finále poháru OFS ???

Neděle

29.05.2016

Doma

Skaštice B

16.30

Neděle

05.06.2015

Venku

Střílky

16.30

Neděle

12.06.2015

Doma

Mrlínek

16.30

Neděle

19.06.2015

Venku

Chvalčov

16.30

14.30

VIII.45

14.30

17.30

15.00

14.30

11.ROČNÍK ZIMNÍHO TURNAJE „O POHÁR STAROSTY MĚSTA HULÍNA“ 2016
Neděle

7.2.2016 UT Hulín

Malenovice

13.00

os. auty

Neděle

14.2.2016 UT Hulín

Moštěnice

13.00

os. auty

Neděle

21.2.2016 UT Hulín

Žalkovice

13.00

os. auty

Neděle

6.3.2016 UT Hulín

Skaštice

15.00

os. auty

So+Ne 12.-13.3.2016 UT Hulín

o umístnění

os. auty

Přátelská utkání
Neděle

20.3.2016 UT Mork.

Zborovice

15.00

os. auty

Čevela Zdeněk
předseda TJ
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Základní škola Zdounky

Předávání andělských přání

Dýňové tvoření

Zkoumání sopečné činnosti

Floria – nejkrásnější stromeček, 2. místo

Mikuláš ve škole

Králové přijíždí k betlému
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