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Vážení a milí spoluobčané,
tento úvodní článek píši v úterý
11.10. 2016, tedy po třetím veřejném
zasedání zastupitelstva naší obce
v letošním roce a po krajských volbách,
ale před druhým kolem voleb
senátních. Pěkné babí léto nám až
neuvěřitelně rychle skončilo a podzim
k nám přišel, dá se říci, ze dne na den.
Přesto i nadále pokračují práce na
rozjetých investičních akcích, které
chceme řádně dokončit do konce
tohoto roku tak, aby byly v souladu
s rozpočtem obce na rok 2016. Jedná
se především o dvě velké akce, a to
„Průtah, včetně kanalizace, chodníků a
sjezdů v místní části Nětčice“ a
„Revitalizace středu obce Zdounky“,
která bude dokončena do konce
1. pololetí roku 2017.
A co dále se událo během třetího
čtvrtletí tohoto roku, tedy dá se říci od
poslední schůze Zastupitelstva obce
Zdounky, která proběhla 23.6.2016?
V době od uzávěrky posledního
čísla
Informačního
zpravodaje
(10.7.2016) do uzávěrky tohoto čísla
(10.10.2016) se rada obce sešla
celkem 3x, z toho 1x byla rozšířena o
všechny členy našeho zastupitelstva a
1x proběhla veřejná schůze v sále
Domu
kultury
ve
Zdounkách
(22.9.2016).
Z
informačně
nejdůležitějších
záležitostí, které rada obce projednala,
schválila, či vzala na vědomí, vybírám
pro vás tyto:
- Příkazní smlouvu č. 2016003-V, kde
předmětem plnění je organizační
zajištění výběrového řízení na
veřejnou zakázku „Revitalizace středu
obce Zdounky“, a to mezi obcí
Zdounky a fou TIZZI engineering
s.r.o. z Kroměříže, odměna za činnost
příkazníka je stanovena dohodou
smluvních stran a činí 15.000,- Kč
bez DPH
- Smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a
fou Filák s.r.o. z Přerova,

-

-

-

-

-

kde předmětem a rozsahem díla je
závazek zhotovitele dodat dopravit a
namontovat 29 ks LED osvětlení
včetně příslušenství a 29 ks výložníků,
vše bude určeno pro místní část
Nětčice
cenovou nabídku projekční kanceláře
dopravních staveb PK OSSENDORF
s.r.o. z Brna na zpracování projektové
dokumentace a zajištění inženýrské
činnosti při budoucí realizaci průtahu
místní částí Těšánky, tzn. realizaci
stavby, která bude hrazena obcí
Zdounky
žádost DO Zdounečanka, z.s. o
povolení výjimky z rušení nočního
klidu v sobotu dne 16.7.2016 v rámci
oslav
40
let
založení
DO
Zdounečanka, hudební produkce bude
ukončena do 24.00 hod 16.7.2016
pouze jeden požadavek ze dvou ze
žádosti nájemníků bytového domu č.p.
432, v ul. Farská, Zdounky, a to
uhrazení z obecního rozpočtu roku
2017 vyvložkování komínů, které je
nutné
při
výměně
stávajících
plynových kotlů za nové kondenzační
kotle, druhý požadavek na uhrazení
výměny kotlů v celém bytovém domě
byl radou obce zamítnut, nájemníci si
tuto výměnu budou muset uhradit
z vlastních zdrojů
žádost
stavební
společnosti
INGREMO s.r.o. z Prostějova o
povolení přístupu a provádění stavebních prací na pozemcích p.č. 1015/20
a p.č. 356/13, v k.ú. Zdounky, ve
vlastnictví obce Zdounky, z důvodu
opravy nákladiště včetně podkladních
vrstev a odvodnění společně s řešením napojení na stávající přilehlé
komunikace a i pročištění a úprava
stávající přilehlé nákladové koleje
pronájem
obecního
bytu
na
Zdravotním středisku ve Zdounkách od
1.10.2016, a to MUDr. Kláře Bilíkové a
Ing.Jaromíru
Bilíkovi,
bytem
U hřiště 419, 768 32 Zborovice

- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
na
veřejnou
zakázku
„Revitalizace středu obce Zdounky –
2“, nejvýhodnější ( cenově nejnižší )
podal Ing.Tomáš Vávra z Kroměříže Vážan – nabídková cena bez DPH činí
3.109.598,79 Kč, další tři nabídky byly
cenově vyšší a jedna nabídka byla
vyloučena z účasti v zadávacím řízení
- žádost ČSCH Zdounky o pronájem
obecních pozemků pro pořádání
výstavy drobných zvířat ve dnech 20. 21.8.2016 za DK ve Zdounkách a
uhrazení
poháru
starosty
obce
Zdounky pro nejlepšího chovatele
- Protokol o kontrole č. 558/16/778 ze
dne 10.8.2016 Okresní správou
sociálního zabezpečení Kroměříž,
plánovanou kontrolou bylo plnění
povinností v nemocenské pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku
na
státní
politiku
zaměstnanosti, kontrolované období
bylo od 1.7.2013 do 30.6.2016,
kontrolou nebyly zjištěny žádné
nedostatky
- Kontrolní protokol pro následnou
kontrolu pracovníky SFŽP ze Zlína ze
dne 17.8.2016, kde předmětem
kontroly byl projekt OPŽP „Rekultivace
skládky Zdounky – Světlá“, v rámci
prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží, 4.1 – Zkvalitnění
nakládání s odpady, akceptační číslo
09042644,
kontrolované
období
30.9.2011 až 21.7.2016, kontrolou
nebyly zjištěny žádné nedostatky
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
04/2016/NA mezi Obcí Zdounky a
ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže týkající se
realizace stavby „Zdounky – Nětčice
kanalizace I. etapa“, jedná se o méněpráce neprovedené dle původního
vysoutěženého
rozpočtu
stavby,
úspora činí 211.411,- Kč včetně DPH
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… pokračování ze str. 1
- Smlouva o dílo č. 02/2017/NA mezi Obcí podnikání, a to pro obor „Provozování - poskytnutí veřejné finanční podpory
Zdounky a ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže, veřejné kanalizace dle § 6 zák.č. Kroměřížské nemocnici a.s. ve výši
kde předmětem plnění je zhotovení 274/2001 Sb., ve znění zák.č. 275/2013 60.000,- Kč v rámci celoročního projektu
stavby „Zdounky – Nětčice kanalizace I.
Sb., v obci Zdounky výpusti VO5 a VO6, „Společně pro naše rodiče“ na nákup
etapa – prodloužení stoky B a BB“
- cenovou nabídku fy Altech, spol. s r.o., místní části Cvrčovice, Divoky, Nětčice a 1 ks elektrického polohovatelného lůžka
Uherské Hradiště, na řešení schodišťové Těšánky (jednorázová odměna činí z rozpočtu obce Zdounky
bariéry na akci „Zdravotní středisko 5.000,- Kč/rok)
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
Zdounky“ v roce 2017
- cenovou nabídku fy Filák s.r.o. z Přerova 31.08.2016
- druhá žádost části obyvatel místní části na dokončení výměny veřejného osvět- - neméně důležitý byl i bod, který se týkal
Těšánky
o
vybudování
občanské lení v obci Zdounky
prodeje a koupě pozemků a jejich
vybavenosti (chodník, veřejné osvětlení,
- žádost p. Romana Kimmela, bytem bezplatných převodů, více se můžete
zpomalovací ostrůvky a propojení
Těšánek se Zdounkami pěší stezkou Počenice 15, 768 33 Morkovice, o ve svém zájmu dozvědět na webových
souhlas s budoucím převodem práv stránkách obce www.zdounky.cz.
nebo cyklostezkou)
- Návrh OZV Obce Zdounky o nočním vyplývajících ze Smlouvy o budoucí
klidu
kupní smlouvě a nájemní smlouvě na p. Vážení spoluobčané,
3. veřejná schůze Zastupitelstva obce Jaromíra Štěpáníka, Pardubská 206, v tomto kalendářním roce Informační
Zdounky v r. 2016 se uskutečnila ve 763 12 Vizovice, jedná se o byt zpravodaj
obce
Zdounky
vychází
čtvrtek 22.9.2016. Projednala, či schválila
naposledy, tudíž se pomalu, ale jistě
v bytovém domě na ul. Farská 432,
celou řadu bodů, ze kterých vybírám pro
přiblíží čas vánoční, který je třeba si
Zdounky
vás tyto nejzajímavější:
v rodinách, a hlavně v těch rodinách, kde
- zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od - žádost Mgr. Slavomíra Černého ml., jsou
malé
děti,
pořádně
prožít.
posledního veřejného zasedání
bytem ul.Cvrčovská 112, 76802 Zdounky, V letošním roce vychází první adventní
- Smlouvu o odpovědném zástupci mezi o souhlas s budoucím převodem práv neděle již na listopad, a to na
Obcí
Zdounky
a
Ing.
Janem vyplývajících ze Smlouvy o budoucí 27.11.2016, což, jak se říká, bude tu
Rubíčkem z Kroměříže, kde předmětem
kupní smlouvě a nájemní smlouvě na „coby dup“. Proto si dovolím vám všem
smlouvy je závazek odpovědného
popřát nejen krásné podzimní dny, ale
zástupce, že bude pro provozovatele jeho rodiče manžele Černé, ul.Cvrčovská také láskyplné dny vánoční.
(Obec
Zdounky)
vykonávat
jeho 112, 768 02 Zdounky, jedná se o byt č.2
jménem činnost podle ustanovení § 11 v bytovém domě na ul. Farská 432,
S úctou,
zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském
Zdounky
váš starosta obce
Ing. Martin Drkula

Informace z odpadového hospodářství naší obce
Opět tu máme podzim, kdy se krátí dny, a tím, tak jako každý rok, dochází od měsíce listopadu ke změně provozní doby Sběrného
dvora ve Zdounkách. Ve středu bude otevřeno od 15.00 – 18.00 hodin, sobotní provozní doba zůstává nezměněna, tj. 7.00 –
12.00 hodin. Jarní provozní doba bude opět nastavena až od počátku dubna příštího roku. Jen připomínám, do Sběrného dvora je
možno ukládat tříděný odpad zdarma, pouze ukládání sutě a pneumatik je zpoplatněno dle ceníku sběrného dvora, který je
k nahlédnutí jak na obecním úřadě ve Zdounkách, tak je dostupný i na webových stránkách obce. Každý, kdo chce uložit odpad,
musí mít trvalé bydliště v obci Zdounky, příp. v místních částech. Rovněž se musí prokázat dokladem o zaplacení poplatků za
uložení odpadů v daném roce. Rozvoz kontejnerů na tříděný odpad do místních částí bude pro letošní rok ukončen 17.10.2016
v Těšánkách. Opět se rozběhne počátkem dubna příštího roku. Rozpis rozvozu bude jako již tradičně k dispozici po novém roce
jak na informační tabuli v přízemí budovy Obecního úřadu ve Zdounkách, tak i na webových stránkách obce www.zdounky.cz. Na
požádání Vás s ním jistě seznámí i předsedové osadních výborů místních částí.
Nyní jen krátkou informaci týkající se projektu „Kompostéry pro občany obce Zdounky„. Cílem tohoto projektu je pořízení vybavení
pro zlepšení nakládání s odpady v naší obci. Kromě kompostérů, na který si podalo žádost více jak 140 našich spoluobčanů, bude
v rámci dotace rovněž pořízen další kontejner na textil o objemu 2,5 m3. Uvažujeme, že buď bude umístěn na Sběrný dvůr,
případně doplní kontejner na textil ve Zdounkách v ulici Farská, kde jsme v poslední době museli navýšit u stávajícího kontejneru
frekvenci svozů, protože býval často přeplněn. Pokud se nám podaří dotaci na tento projekt získat, budou kompostéry i kontejner
na textil k dispozici v průběhu příštího roku.
Na závěr jedno upozornění: množí se případy, kdy někteří spoluobčané při svozu komunálního odpadu přikládají k popelnici různě
velké pytle s dalším komunálním odpadem a pak se zlobí a volají na obecní úřad, že jim svozová firma vysypala jen popelnici, ale
pytel s dalším odpadem nechala bez povšimnutí. Tito spoluobčané se mylně domnívají, že zaplacením poplatku za odpad si platí
popelnici a popeláři jsou navíc povinni uklidit při svozu odpadu vše kolem. Není tomu tak. Popelnici, kterou máme u svých dom ů,
má obec v nájmu od svozové firmy a občan si neplatí za popelnici, nýbrž za čtrnáctidenní výsyp komunálního odpadu z popelnice
do svozového vozu. Pokud se odpad do popelnice nevejde, musí se dotyčný zamyslet a svůj odpad lépe třídit, uložit ho do
Sběrného dvora nebo do sběrného hnízda. Nájem jediné popelnice a její čtrnáctidenní výsyp stojí obec 1.800 Kč ročně. Může se
tak stát, že když nebudeme třídit, tak se navýší počty popelnic a svozů. Nakonec s ohledem na vyšší náklady by obec zvýšila
poplatky za svoz. Takže v konečném důsledku bychom za ty líné a nezodpovědné, u jejichž popelnic se povalují pytle s odpadem
jaksi navíc, zaplatili my všichni ostatní. A to přece nechceme.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce
www.zdounky.cz
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Výsadba zeleně ve Zdounkách
Mnozí spoluobčané ve Zdounkách již jistě zaznamenali výsadbu okrasné
zeleně na náměstí. Tyto aktivity jsou součástí naší plánované výsadby
parku v centru obce. Bohužel se nám na park nepodařilo získat dotaci.
Přesto jsme od tohoto záměru neupustili a rozhodli se jej realizovat
z vlastních finančních zdrojů obce. V těchto dnech jsou již z velké části
provedeny keřové výsadby v okolí náměstí. Celkem bude vysázeno
2239 ks keřů, zhruba polovinu tvoří růže, jak poléhavé, tak i keříčkové.
Ostatními druhy, převážně do živých plotů, jsou ptačí zoby, habry,
mochny a tavolníky. Keře budou doplněny trvalkovými výsadbami
v počtu téměř 600 ks. Postupně se tato výsadba, která končí až na konci
Farské ulice, propojí s nově budovaným parkem, kde v prvé fázi budou
provedeny úpravy terénu a bude vybudováno technické zázemí –
chodníky, lavečky, veřejné osvětlení. Nebudou chybět ani hrací prvky pro
děti ve formě dřevěných zvířátek. V parku dojde k výsadbě většího počtu
alejových stromů – např. okrasné hrušně, jírovce a javory. V druhovém
složení trvalkových záhonů by měla převažovat levandule různých barev.
Součástí našich sadových úprav je i parkoviště vedle obchodního domu,
kde už v těchto dnech roste velmi pěkná opěrná zeď obkládaná umělým
kamenem. Všechny tyto činnosti, až po finalizaci parku na náměstí, by
měly dle smlouvy s dodavatelskou firmou skončit nejpozději v červnu
příštího roku. Na závěr nezbývá než dodat, že do celého tohoto projektu
obec zainventuje téměř 3.000.000 Kč. Vždycky tak nějak věřím v dobro
lidí kolem sebe, takže pevně doufám, že všichni máme zájem na tom,
aby naše okolí bylo krásnější. Snad se nám už tedy nestane to, co při
výsadbě zeleně u Domu kultury ve Zdounkách, kdy nám postupně
nenechavci rozkradli více jak pětinu sazenic. Víte, pokud někdo riskuje
morální pověst na veřejném prostranství kvůli keříčku za pár korun, pak
je to ubožák, a možná bychom se divili, co je to za lidi.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce

Zájezdy obecního úřadu
Čas od času jsem ve svém okolí slýchala, že by nebylo od věci uspořádat pro naše spoluobčany nějaký společný zájezd. Po
poradě s panem starostou a paní Petrou Horákovou, která má na starosti kulturní akce obce jsme se rozhodli pro ten první.
Pokud bude ze strany spoluobčanů zájem, budou následovat v příštím roce další zájezdy – v chladných zimních měsících si
zajedeme relaxovat do termálních lázní, pak něco zajímavého pro maminky s dětmi. Chybět by neměl ani poznávací zájezd.
Poprvé spolu vyrazíme 3.12.2016 do Brna prožít vánoční atmosféru Masarykova náměstí. Odjezd autobusu bude z náměstí
ve Zdounkách v 11.00 hod., cena za osobu 80 Kč, návrat ve večerních hodinách. Účastníci zájezdu se mohou přihlásit a
zaplatit v termínu do 25.11.2016 na podatelně obecního úřadu.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce

Rada obce a Zastupitelstvo
obce Zdounky
děkuje našemu spoluobčanu
panu Aleši Mozgovi
ze Zdounek,
který jako čestný dárce 60x
daroval svou krev
na oddělení Transfúzní služby
a hematologie Nemocnice
v Kroměříži.

www.zdounky.cz
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Kolektiv mladých hasičů ze Zdounek
- V období od června do října jsme se zúčastnili sedmi soutěží, uspořádali jsme dvě společné akce a
zorganizovali dětský den.
Těsně před začátkem prázdnin to byla soutěž O pohár starosty
v Litenčicích, která se konala dne 19. 6. 2016 a kde naše umístění
bylo v kategorii starších na 1. místě a kategorie mladších obsadila
4. a 8. místo. V sobotu 9.7.2016 jsme se zúčastnili Memoriálu M.
Horáka a J. Pospíšila ve Zborovicích, kde se nám moc nedařilo.
Starší se umístili na 6. místě a mladší nedokončili disciplínu. Další
soutěž O pohár starosty obce Roštín se konala dne 23.7.2016 a
tady se na naše hasiče usmálo štěstí. Starší si domů odvezli 2.
místo a mladší 1. místo. Dne 3.9.2016 jsme se zúčastnili I. ročníku
Noční soutěže mladých hasičů ve Zborovicích. Byla to pro nás
veliká změna, protože požární útok v noci jsme ještě ve složení
současného kolektivu neprováděli. Myslím si, že děti si ho moc
užily a měly plno zážitků. Mladší žáci se umístili na 3. místě a
starší na 4. místě. V měsíci září jsme se dne 24.9.2016 zúčastnili
Závodu
požární
všestrannosti
v Morkovicích, kde
nás
reprezentovalo sedm tříčlenných hlídek. Z toho byla jedna
z kategorie starších žáků úspěšná a obsadila medailové 2. místo.
Dne 1.10.2016 jsme se zúčastnili Branného závodu u Zajíčka ve
Zborovicích, kde ze sedmi tříčlenných hlídek byly úspěšné dvě a
obě získaly medailové 3. místo. V sobotu 15.10.2016 jsme se
zúčastnili podzimního kola hry Plamen. Startovali jsme za kategorii
mladších i starších žáků v disciplíně Závod požární všestrannosti a
Požární útok CTIF. Výsledky zatím nevíme.

Začátek topné sezony
Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a my
stojíme opět na začátku topné sezóny a opět je zde
preventivní připomenutí, zda už jste všichni
zkontrolovali svá topná tělesa. Buď ta plynová anebo
na tuhá paliva a připravili je tak na plynulý a
dlouhodobý provoz. Dále pak jestli máte vymetené a
zkontrolované komíny a kouřovody.
V nařízení vlády 91/2011Sb. je jasně popsáno, že si
každý musí počínat tak, aby při provozu výše
uvedených spotřebičů a zařízení nedošlo ke vzniku
požáru. Musí dodržovat a provádět předepsané
kontroly a také samotné čištění komínů a kouřovodů
způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením
vlády.
Zkrátka a dobře nepodceňujte prevenci před a při
topné sezoně. Děláte to sami pro sebe, pro ochranu
svého zdraví, majetku, ale také ostatních občanů.
Podrobný popis nařízení vlády 91/2011Sb. a mnoho
jiných rad najdete na stránkách HZS Zlínského Kraje.
www.hzszlk.cz
SDH Zdounky
www.zdounky.cz

Ze společných akcí to bylo jako první Spaní pod širákem, které
jsme s dětmi uskutečnili na závěr školního roku, a to ve dnech
30.6. – 1.7.2016 na horním hřišti v Zákostelí, kde byl pro děti
nachystán provizorní přístřešek, pod kterým přenocovaly.
Odpoledne jsme strávili chystáním ohniště a společnými hrami. Na
dobrou noc jsme dětem na plátně promítli film Hotel Transylvánie.
Druhý den ráno si děti pobalily své věci, posnídaly čerstvé rohlíčky
a teplý čajíček a rozešli jsme se domů. Jako druhá společná akce
byl náš tábor. Ve dnech 21.8. – 29.8.2016 jsme již šestým rokem
uspořádali letní tábor pro mladé hasiče ze Zdounek. Letos jsme se
vydali strávit devět dní do táborové základny Švrčkovo, která se
nachází v malebné krajině CHKO Bílé Karpaty, asi 2km od vesnice
Újezd u Valašských Klobouk. TZ je obklopena ze tří stran lesy a
cesta k ní je obtížně dostupná. A to nás motivovalo k trochu
tajemné a strašidelné celotáborové hře „Hotel Transylvanie“, která
je inspirována dětským kresleným filmem téhož názvu. Děti si
k tomuto tématu vymyslely názvy oddílů, a to Krpíři, Zrůdičky a
Krvaví vampíři. Také si každý oddíl namaloval svou vlajku, vytvořil
si pavouka a základ na pavučinu. Každý člen dostal táborové tričko
v barvě svého oddílu. Cílem hry bylo uplést co největší pavučinu.
Každý den děti plnily různé úkoly, za které získávaly body, a za
nasbírané body získávaly počet otoček, o které se posunuly ve své
pavučině. Dále také v průběhu celého tábora sbíraly pavouky a
netopýry (umělé), jejichž nasbíraný počet na konci CTH mohl
oddílu změnit celkové skóre. Každé ráno začínalo vždy rozcvičkou
a vědomostním kvízem. Poté se již děti vrhly na celodenní
program, jehož součástí byly tyto hry: „Chyť myšku v kalíšku“
neboli baseball, „Chytání aportů“ – neboli turnaj ve frisbee, turnaj
v beďarbintonu (badmintonu), „Cesta z Hotelu Transylvánie do
světa lidí“ – prostřednictvím ručně vyrobeného kufru měly děti
nasbírat určitý seznam věcí. Dále to byla výroba strašidýlek,
lampiček a netopýrků, která sloužila jako výzdoba na karneval,
soutěž v pantomimě, živý stolní fotbal, výroba upířího lože,
vědomostní kvíz o Hotelu Transylvánie, Bingo, průlez pavučinou,
výroba čarodějnického koštěte a štafetové běhy s ním nebo psaní
esemesek. Dále to byla příprava na Filipojakubskou noc, která
spočívala ve výrobě čarodějnice a tance na danou píseň a
vyvrcholila táborákem a stezkou odvahy, na jejímž konci na děti
čekal samotný Drákula. Jako další zábavné hry se osvědčily:
„Prohlídka hotelu“ – na 200 m dlouhém laně bylo pověšeno 30
předmětů a ty musely děti poslepu nahmatat, poznat a
zapamatovat si je, výroba mumie, „Písečná bouře“ alias slovní
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pokračování…
fotbal, turnaj v Translfálu neboli fotbal a házená dohromady s koštětem mezi nohama a odezírání ze rtů. V průběhu tábora
jsme měli karneval ve strašidelných maskách, podnikli jsme celodenní výlet do Vizovic, kde na nás čekala prohlídka soukromé
sklárny, a celý týden jsme završili diskotékou. Za odměnu každý dostal na památku diplom, dárek, fotku a polštářek
s výšivkou. Troufám si říct, že se nám další ročník hasičského táboru opravdu vydařil, děti byly spokojené a z tábora si
odnesly mnoho nezapomenutelných zážitků. 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.
Na začátek letošního školního roku jsme uspořádali tradiční dětský den, který se konal v sobotu 10.9.2016 v hasičském areálu
na hřišti TJ Zdounky. Protože jsme dětský den nazvali „Hrátky v oblacích“, tak skoro všechny soutěže byly plněny nad zemí,
např. překonávání lana, skákání na trampolíně, přechod přes špalky s míčkem na lžičce v ruce, věšení prádla z kladiny apod.
V průběhu programu byla ukázka slaňování profesionálními hasiči, dále bylo malování na obličej a v neposlední řadě se
losovala tombola. Dětského dne se zúčastnilo na devadesát dětí a každý z nich dostal dáreček na památku.
Dále bychom vás chtěli informovat, že jsme z našich členů vybrali Terku Nezdařilovou, která měla možnost v letošním roce
studovat „Junior Univerzitu – vzdělávání mladých záchranářů“. Toto studium organizovala Ústřední hasičská škola SH ČMS
Jánské Koupele a jejím cílem bylo blíže seznámit žáky formou vysokoškolského studia s přírodovědnou a technickou oblastí.
Studium mělo za cíl přesvědčit žáky, že přírodní vědy a technika, odborné předměty jako je matematika, chemie nebo biologie
jsou velice lákavé, perspektivní a jsou využitelné v praxi. Navíc tato témata souvisejí s činností záchranářů. Studium se
skládalo ze tří víkendových soustředění a jednoho týdenního prázdninového pobytu. Výuka probíhala v hasičské škole
v Jánských Koupelích, k praktické výuce bylo využito laboratoří VŠB-TU v Ostravě a zařízení a dílny v SŠTaS v Karviné. Dále
byla výuka doplněna o zajímavé exkurze např. na pracovištích Hasičského záchranného sboru MSK, dále to byla ukázka
výcviku psů a policejních technik pracovníky Policie ČR. Celé studium bylo zakončeno slavnostní promocí a předáním diplomu
na akademické půdě VŠB-TU v Ostravě, kde byla Terka vyhlášena jako jedna ze tří nejlepších studentů. Tímto děkujeme
Terce za její odhodlanost a píli při studiu, gratulujeme ke zdárnému dokončení junior univerzity a získání diplomu a také
přejeme hodně hasičských sportovních úspěchů.
Za SDH Zdounky
vedoucí MH Hana Kutrová

U nás v Lebedově
Premiéru divadelní hry „U nás v Lebedově“ máme za sebou
a myslím, že to nakonec dopadlo dobře. Naše snaha byla
tentokrát umocněna tím, že jsme poprvé hráli podle
vlastního scénáře. Tím jsme si vyzkoušeli, že napsat takový
scénář není vůbec jednoduché a je velmi důležité jej
dotvořit v průběhu nácviku. Mohu prozradit, že když jsme
měli již dvě třetiny nácviku za sebou, tak mě napadaly i jiné
varianty průběhu děje a vůbec i nové nápady. Jenže na
nějaké zásadní změny už nebylo ani pomyšlení. Jestli se
budeme ubírat tímto směrem a budeme i nadále psát
vlastní hry, ukáže až čas, ale zatím o tom neuvažujeme. A
kam dál s touto hrou vyjedeme? Na tuto otázku zatím
nemáme zcela jednoznačnou odpověď, ale určitě něco
naplánujeme. Děkujeme obecnímu úřadu za možnost
nácviků v Domě kultury ve Zdounkách a jmenovitě paní
Petře Horákové za její vstřícnost a spolupráci, moc si toho
vážíme.
Petr Zapletal
za zdounecké ochotníky

Volejbalový turnaj
„Rio Divoky„
Na konci letošních prázdnin se Skutečnil v Divokách volejbalový turnaj. Hrál se
tradiční šestkový volejbal na netradičním
pískovém povrchu... Zúčastnilo se 5
týmů. Po velmi vyrovnaných výkonech
na 1. místě skončilo družstvo Zdounek,
na 2. místě družstvo Opavy, na 3. místě
družstvo Divok, na 4. místě družstvo
Zakravačovi a na 5. místě družstvo ČAK
Zdounky. Celý turnaj doprovázelo krásné
počasí a doufáme, že si ho všichni
zúčastnění užili.

www.zdounky.cz
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Co nového ve škole
Na začátku září definitivně odzvonilo prázdninám
a ţáci i učitelé vstoupili do nového školního roku.
Pro prvňáčky mělo zahájení školního roku na naší
škole slavnostní ráz. Přivítat je přišla nová paní
ředitelka Mgr. Lenka Beranová a popřát samé
jedničky přišel i starosta Zdounek Ing. Martin
Drkula.
Školáci z 1. stupně odstartovali nový rok
projektovým dnem pod názvem Zdounecký
olympionik. Ţáci 3. - 5. třídy byli rozděleni do
smíšených druţstev a v zámeckém parku plnili
různé úkoly, například hod šiškou na cíl,
překonávání překáţek, slalomový běh mezi
stromy a poznávání přírodnin. Projekt se vydařil,
nechybělo ocenění nejlepších druţstev.
V nejbliţších dnech se připravujeme na další
projektový den – Čarovný podzim. Děti v maskách
budou plnit různé strašidelné úkoly. Čarovné
dopoledne bude zakončeno přehlídkou masek a
vyhodnocením těch nejlepších.
Ţáci z 1. i 2. stupně mohli 3. října na výstavě
v kulturním domě obohatit své znalosti a pokochat
se tím, co vypěstovali členové zdouneckého
Svazu zahrádkářů. Pěstitelské úspěchy zahrádkářů doplnila jak tvorba místní malířky paní
Stratilové, tak tvorba samotných našich ţáků,
která tematiku babího léta příjemně dotvořila.
Ţe však ţivot není vţdy „sladký“ a jednoduchý, se
naši ţáci přesvědčili během návštěvy Muzea
Kroměříţska, kde se zúčastnili interaktivní výstavy
Jak se ţije s handicapem aneb Poznat znamená
porozumět, která ţákům ušila nejednu překáţku
ze světa handicapovaných přímo na tělo. Kdo
chtěl, mohl si vyzkoušet pomůcky, které pouţívají
lidé s různým handicapem v běţném ţivotě.
Někteří si dokonce vyzkoušeli, jaké to je
pohybovat se na vozíku nebo jak se chodí se
slepeckou holí. Pro ţáky 2. stupně byl tento
program obrovským přínosem.
Jak je těţké předávat znalosti mladším
spoluţákům otestují deváťáci v projektovém dnu
Den stromů, který se uskuteční před podzimními
prázdninami.
Říjnové dny také patří tradičně sběru kaštanů a
starého papíru.
Ve školní druţině se na začátku září kreslilo na
chodník. Hlavním tématem byly vzpomínky na
prázdniny. Nejvydařenější barevné záţitky byly
odměněny lízátky a diplomem. Také jsme
navštívili park ve Zdounkách a prošli se podzimní
přírodou. Z přinesených přírodnin ţáci vyrobili
zvířátka, košíčky, kytičky, korálky a koláţe,
kterými jsme vyzdobili zdejší KD na zahrádkářské
výstavě ovoce a zeleniny a prostředí školní
druţiny.
V měsíci říjnu připravujeme „Ovocný týden“.
Náplní
bude
ochutnávka
ovocných
čajů
a poznávání jednotlivých druhů ovoce všemi
smysly. Pohybové a soutěţivé hry, zdolávání
překáţek uskutečňujeme za pěkného počasí
na zahradě ŠD nebo v tělocvičně.
Připravujeme
vyřezávání
a
zdobení
halloweenských dýní a chybět nebude rozsvícení
strašidýlek v předvečer svátku před školou.
Prosinec je sice ještě daleko, ale srdečně Vás
zveme na Zpívání u stromečku a vánoční jarmark.
zaměstnanci
ZŠ Zdounky
www.zdounky.cz
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SDH Nětčice
Letošní sezóna požárního sportu je u konce a naše
družstva se mimo jiné jako každý rok účastnila
Podhostýnské hasičské ligy. Družstvu mužů se hned ze
začátku zranil jeden člen, ale brzy našli náhradníka a
v nové sestavě bojovali dál. V konkurenci dalších zhruba 30
týmů se umístili na konečné pozici 19. místa a jejich
nejlepší časy padly v Roštění (18:20 – 8. místo) anebo
v Karolíně (18:41 – 11. místo). Družstvu žen se letos oproti
loňskému roku zadařilo a skončily na výsledném 5. místě.
Jejich nejlepší výsledky sezóny pocházejí z Nětčic (17:56 –
3. místo) a z Karolína (17:68 – 2. místo v rámci PHL a 5.
místo v Extralize). Obě družstva se na jaře také zúčastnila
okrskového kola a muži si zde odvezli pohár za 2. místo a
ženy zde vyhrály. V rámci PHL letos SDH Nětčice také
pořádalo závody, které se konaly 20. srpna 2016 a své síly
sem přijelo změřit 29 týmů v mužské kategorii a 9 týmů
v kategorii ženské. Ani starší muži letos nezaháleli a na
domácí trati předvedli čas 20:57. Do sezóny se zapojila i
dětská družstva a pod vedením Libora Mrhálka si
v Bílanech mladší žáci vybojovali 2. místo a starší žáci zde
zvítězili. Na okresním kole Plamenu v Chropyni se našim
mladým týmům také dařilo, mladší žáci zde vybojovali 2.
místo a starší žáci místo čtvrté. Za dorosty nás
reprezentoval Jiří Dostál, který se na okrskovém kole umístil
na 4. pozici a Patrik Ševčík, který zde suverénně zvítězil
s postupem na kraj. Nyní čeká hasiče z Nětčic už jen
slavnostní galavečer PHL a také pořádání hasičského
plesu.
Kristýna Navrátilová

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

Kulturní akce ve Zdounkách a okolí
LISTOPAD
6.11.

10.11.

12.11.
16.11.
17.11.

25.11.

Podzimní
karneval
–
pořádá
knihovna ve Zdounkách, DK Zdounky,
vstupné dobrovolné, masky vítány
Tvořivá dílna – malování na textil,
DK Zdounky, začátek v 18.00 hod.,
vstupné 100 Kč
Zdounečanka a Vacenovjáci
Teorie tygra – začátek v 19.30 hod.,
kino, vstupné 30 Kč, DK Zdounky
Hledá se Dory – kino pro děti, začátek
v 17.00 hod., vstupné 20 Kč, DK
Zdounky
Rozsvícení vánočního stromu –
náměstí Zdounky, hudba, jarmark,
občerstvení

PROSINEC
4.12. Mazlíčci - kino pro děti, vstupné 20 Kč,
sál DK Zdounky
6.12. Mikuláš pro MŠ –DK Zdounky, začátek
v 15.00 hod.
8.12. Tvořivá dílna DRÁTKOVÁNÍ – začátek
v 18.00 hod., DK Zdounky
9.12. Vánoční koncert Ivety Blanarovičové
– předprodej od 14.11.2016 na OÚ ve
Zdounkách
12.12. Posezení pro seniory – začátek
v 15.00 hod., DK Zdounky
13.12. Vánoční koncert ZUŠ začátek
v 16.00 hod., DK Zdounky, vstupné
dobrovolné
21.12. Vánoční koncert Zdounečanky – DK
Zdounky, vstupné dobrovolné
www.zdounky.cz
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Svěřte svoji půdu partnerovi, na kterého se můžete spolehnout
Letošní zemědělská sezóna přidala pěstitelům obilovin, řepky i dalších zemědělských komodit pěkných pár vrásek.
Po měsících podprůměrných srážek a neobvyklého sucha, které neblaze poznamenalo úrodu, překazilo plánované
žně období vytrvalých dešťů. Přesto má za sebou Salix Morava další úspěšnou sklizeň a s ní mnoho důvodů ke
spokojenosti. Nesnadné období zvládla společnost díky svým zkušenostem a také díky zázemí silné mezinárodní
zemědělské skupiny.
Doslova jako na houpačce. Tak vypadaly letošní žně v polovině prázdnin. Každodenní dešťové přeháňky a bouřky
znesnadňovaly průběh žňových prací, které tak nabraly značné zpoždění. „V době, kdy pole potřebovala vláhu, celé měsíce
pořádně nezapršelo. A pak najednou, v období žní, jsme se málem nedočkali ani dvou suchých dnů po sobě, abychom dostali
sklizeň do skladů,“ popsal tak trochu adrenalinový průběh jednatel společnosti Salix Morava a ředitel české pobočky skupiny
Spearhead Iain Dykes. „Opět se nám tedy potvrdilo, jak je důležité důkladné plánování a investice do kvalitního vybavení“,
dodává I. Dykes. Sezóna pro Salix skončila opět úspěchem.
Síla a zkušenosti z celé Evropy
Co za tímto úspěchem stojí? „Všechna naše oddělení tvrdě pracovala na tom, abychom dokázali i v této situaci uspořit, a
nakonec naše výnosy skončily ještě nad plánovaným rozpočtem. Nic z toho by ale nebylo možné bez našich partnerů a
nájemců půdy, kteří nám svěřují svoji půdu a nechávají nás na ní hospodařit podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí,“
popsal Iain Dykes.
Dalším důležitým faktorem, díky kterému dokáže Salix prosperovat i v těžkých dobách, je podpora mezinárodní společnosti
Spearhead International s hlavním sídlem ve Velké Británii. Salix Morava má ve svém regionu už dvacetiletou historii a díky
zázemí přední evropské zemědělské skupiny se může navíc opřít o její odborné know-how a sdílené dlouholeté zkušenosti.
Spearhead International umožňuje společnostem jako je Salix úspěšně rozvíjet model dlouhodobě udržitelného hospodářství.
Moderně, s úctou k tradici
Jako nástupce původních družstev ROVINAAgro, AGS Zdounky, Koryčansko a.s. a Salix Morava, jejichž sloučením dnešní
Salix Morava vznikl, čerpá společnost z mnohaleté tradice rostlinné a živočišné výroby na Hané. Dnes Salix hospodaří na 11
tisících hektarech půdy v Olomouckém a Zlínském kraji s provozy rostlinné výroby ve Vítonicích, Horní Moštěnici, Zdounkách
a Střílkách a živočišnou výrobou ve Vlkoši, kde chová na 850 kusů mléčného skotu. Salix klade důraz na využívání lokálních
přírodních zdrojů a pracovní síly. Zároveň se však může spolehnout na zázemí silné evropské skupiny, která zajišťuje
dostatečnou výkonnost, a tak se firma dokáže lépe prosadit na moderním zemědělském trhu.
Salix si pro hospodaření pozemky pronajímá od místních vlastníků a upřednostňuje hospodaření na pronajatých pozemcích
před jejich skupováním. Tento model, kdy Salix a celá skupina Spearhead nechává na vlastnících pozemků možnost volby
jiného partnera, vyžaduje citlivé budování partnerství s lokálními vlastníky půdy. „Je to velký test síly vzájemného partnerství,
a pokud se vlastníci půdy s námi rozhodnou zůstat, tak jeto také ocenění pro nás, že nám důvěřují. Zavazuje nás to k tomu,
abychom se o pronajatou půdu starali opravdu zodpovědně. Vážíme si úsilí, které do její péče investovaly předchozí generace
zemědělců, a každý pozemek se snažíme zúrodňovat tak, aby ho mohlo využívat ještě mnoho generací po nás. Díky
spolupráci v rámci skupiny a investicím do moderní techniky a výzkumu můžeme hospodařit stále efektivněji, a přitom
ohleduplně k životnímu prostředí,“ vysvětluje Iain Dykes.Tento model pronájmu pozemků má výhody pro obě strany. Zatímco
Salix a Spearhead mohou soustředit investice do zvyšování efektivity zemědělských provozů, nájemci profitují z rostoucích
cen půdy a mají stále kontrolu nad svým pozemkem.
S vervou do další sezóny
Nyní, po náročné sklizni 2016, se Salix začíná pomalu těšit na sezónu nadcházející. „Velké investice v poslední době
směřovaly do živočišné výroby ve Vlkoši, abychom zajistili dojným kravám kvalitní podmínky pro život. Věřím, že tento provoz
bude mít v nadcházejícím roce skvělé výsledky. V době, kdy spotřeba potravin neustále roste, má před sebou dlouhodobě
udržitelná a ohleduplná zemědělská produkce nepochybně velkou budoucnost,“ uzavřel přesvědčeně Dykes.
Ing. Marika Uhlířová, asistentka vedení
Kontakt na kancelář pro region Zdounky: tel. 778 758 678, informace@salixmorava.cz
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Matka příroda
V letošním roce se k nám zahrádkářům a drobno-pěstitelům nezachovala příliš mateřsky. Po úspěšném, ale suchém startu jara
přišly kroupy a naše snažení přišlo téměř vniveč. Na jaře zmrzly ovocné stromy a hroznové víno. Poté bylo velké sucho a voda
přišla až po měsíci, ale bohužel i s kroupami. V některých oblastech našeho regionu nezbylo na zahrádkách téměř nic. Na
dovršení všeho velký vichr vyvracel a lámal stromy. Že to byl opravdu velký vichr, můžeme zdokumentovat přeraženými
vzrostlými stromy u zahrádkářské osady. Po takto nepříznivých podmínkách jsme se rozhodovali, jestli máme udělat
zahrádkářskou výstavu, ale zvítězila povinnost, a tak jsme ve dnech 1. - 3.10 2016 výstavu uspořádali.
Jako každoročně naši výstavu doplnili žáci Mateřské a Základní školy ve Zdounkách svými výrobky. Na úvod je nutné
konstatovat, že výstava žáků nebyla doplňkem, ale přímo samostatnou výstavou. Rok od roku je krásnější co do obsahu, ale i
aranžováním obrázků a výrobků… Zejména je potřeba vyzdvihnout obrázky a drobné výrobky žáků z družiny, neboť na
několika stolech vystavili své výrobky, a tím vytvořili čelo výstavy. Je nutné veřejně poděkovat všem žákům a učitelskému
sboru. Věříme, že naše úspěšná spolupráce bude pokračovat i v příštích letech. Při této příležitosti bychom měli připomínku a
současně žádost k obecnímu úřadu. Bylo by potřeba přidělat ještě alespoň 3 panely, aby se mohly vystavit obrázky všech dětí,
které se zapojí do výstavy. V příštím roce rozšíříme zahrádkářskou výstavu samostatnou zahrádkářskou výstavou všech dětí,
a to výrobky zaměřené k dané tematice či svými výpěstky. Komise složená z dětí školy vybere 3 nejlepší, které zveřejníme
a odměníme cenou.
Rovněž jako každoročně se naší výstavy zúčastnil i Svaz včelařů. Pan Kameník pro radost zejména malých návštěvníků
vystavil živé včeličky a nejen to, vystavil i výrobky z medu a vosku, různé figurky, medovinu atd. Rovněž panu Kameníkovi
veřejně děkujeme. Vždyť práce včeliček je pro nás všechny životně důležitá. (Bez včeliček by náš život byl nemožný a podle
odborníků by do 5. let skončil). Do budoucna bychom si přáli, aby se výstavy v pondělí zúčastnil i včelař, který by svým
odborným výkladem děti poučil o životě včel. Děti mají obrovský zájem o chov včel a určitě by každoročně několik žáků
rozšířilo řady chovatelů. Nově jsme pozvali k účasti na výstavě i Svaz ochránců přírody Divoky. Na svém panelu představili
svou organizaci a činnost, která je opravdu široká a různorodá. Návštěvníci výstavy se mohli přesvědčit o rozsahu jejich
činnosti, neboť někteří obyvatelé si myslí, že ochránci přírody jen udělají pohádkový les a upnou se na ochranu jednotlivých
stromů. Rovněž i jim a zejména předsedovi děkujeme za krásné fotografie a přejeme jim mnoho zdaru do další práce a věříme,
že ve spolupráci na výstavách budeme úspěšně pokračovat. Již podruhé se zúčastnila a doplnila tak naši výstavu i Věruška
Stratilová svými obrazy. Představila své obrazy malované tužkou nebo barvami zaměřené k našemu kraji a portréty obyvatel ze
Zdounek. Byl to překrásný doplněk výstavy. Při této příležitosti a po zhlédnutí obrazů se rozhodla pracovnice kulturního domu
uspořádat samostatnou výstavu prací paní Věrušky, doplněnou o další práce jako vyšívanými obrazy světových mistrů,
patchworkem, obrazy malovanými na hedvábí atd. Vyzýváme proto všechny obyvatele, kteří by chtěli své práce vystavit, aby se
přihlásili u paní Petry Horákové nebo u paní Věrušky Stratilové. Výstava se bude konat v měsíci lednu příštího roku.
Nyní k samotné zahrádkářské výstavě. Výstavu přišlo zhlédnout necelých 150 lidí a zde je nutno říci, že možná polovina z nich
byli lidé z okolí. Zdounečané nemají zájem se podívat na výpěstky a ohodnotit práci svých spoluobčanů a výtvarné práce svých
dětí. Své výpěstky představilo 21 zahrádkářů, většinou bohužel ze 78 % zeleninou, což odpovídá nepřízni počasí uvedenou
již v úvodu. Zde je nutné připomenout, že nepěstujeme ovoce a zeleninu na vědecké bázi, ale tak, aby zelenina odpovídala
biopotravinám, i když o tom je nutné rovněž debatovat, neboť spad škodlivých látek z ovzduší padá na všechny a všechno.
Nicméně se snažíme používat chemické přípravky a hnojiva co nejméně. Hnojíme chlévským hnojem a zde si dejme ruku na
srdce a vzpomínejme, kdy jsme naposledy viděli rozmetadla chlévského hnoje na polích. Myslím, že budeme muset dlouho
vzpomínat a mladí si nevzpomenou vůbec, neboť to ani neviděli. Radši kupujeme zeleninu v marketech, často pěstovanou jen
na živných roztocích bez přítomnosti země a tomu odpovídá i chuť.
Ještě je nutno poděkovat za krásnou květinovou výzdobu manželům Věrným, Kameníkovým a dalším. Květiny byly nádherné,
a tak obohatily výstavu. Tito nejsou ve svazu zahrádkářů, a přesto přišli a pomohli tak bohatými květy zkrášlit prostředí
výstavy. Finanční výtěžek z výstavy je určen na dvě akce pořádané již každoročně zahrádkářským svazem, a to na akci Košt
slivovice, která se bude konat v měsíci lednu, a na "Posezení u vína", které se bude konat začátkem měsíce března. Na
obě akce veřejnost srdečně zveme a již nyní je možné se přihlásit u předsedy p. Foltýna.
Na závěr nám dovolte poděkovat za účast na výstavě všem vystavovatelům, všem návštěvníkům a věříme, že v příštím roce
nás podpoří co nejvíce občanů. Výstava se nám podařila i přes nepřízeň počasí a těšíme se setkání v příštím roce.
za zdounecké zahrádkáře
Ing. Hana Horáková
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Něco málo z TJ Zdounky
S podzimní částí jsme zatím nadmíru spokojeni. Nastoupili jsme oproti jaru jen v mírně pozměněném kádru, kdy ukončila
svoji fotbalovou kariéru opora zadních řad Rosťa Marek, do Zborovic odešel Vlasťa Havránek, kterému se tam daří, což těší,
pro nemoc ještě nenaskočil do pravidelného fotbalového rytmu Mira Pospíšil. V kádru přibyl dorostenec z HS Kroměříž Karlík
Zdeněk a Chytrý Marek ze Zborovic. Zatím jsme nikoho nepustili na čelo tabulky a snad to tak bude i v době vydání
čtvrtletníku. Davidu Rokosovi s Markem Kyrczem to zatím výborně pálí, Jirka Rampas je „celkem“ jistý v bráně a fyzicky je
mužstvo na tom dobře. Sečteno podtrženo… tenhle fotbal musí bavit nejen náročného zdouneckého diváka a pan Zajíček st.
mi to potvrzuje… již nemusí hráčům tolik hlasitě radit.., ale hra baví i hráče samotné. Rovněž v kategoriích školičky, přípravky
a žáků, vládne všeobecná spokojenost. Poděkování patří všem zúčastněným, obci, sponzorům, fanouškům, dobrovolným
trenérům, maminkám a tatínkům, kteří činnost TJ doprovází.

Vinobraní aneb Zdounecký fotbalista roku sezony 2015/16
V sobotu 8. října jsme pořádali tradiční Vinobraní s vyhlášením fotbalisty roku.
Úvodní kategorii školičky, přípravky a nově kategorii „Bombér“ roku vyhlásil host,
člen hradecké filharmonie, p. Zajíček Milan st., kterému se naše akce velmi
líbila.
Za školičku a přípravku, kde ještě nerozlišujeme vítěze, přebrali ceny zúčastnění
hráči a zástupce rodičů. Novou kategorii „Zdounecký bombér roku“ vyhrál loni
ještě mladší přípravkář Patrik Syručka, za zmínku stojí jeho roční produktivita: za
ml. přípravku 108 branek, za ml. žáky 32 branek a za žáky starší 6 branek,
celkem se loni Patrik 146x radoval ze vstřeleného gólu, což na pódiu při
rozhovoru dokázal taky rychle spočítat. Další kategorie mladších a starších žáků
vyhlásil ředitel našeho sponzora p. Kyrcz Josef, kdy se vítězi stali Čečatka David
a Syručka Milan.
Poslední kategorii mužů vyhlásil tradičně náš pan starosta a vítězem se stal Mira
Pospíšil (viz.foto). O zábavu bylo taktéž postaráno a snad se všem účastníkům
líbila. Potkal jsem i jednu maminku, která tolik tancovala, že jí i palce ze
silonových punčoch vylézaly, ale měla náhradní. Tradiční vrchol tomboly.. kop o
televizor, byl ve fotbalovém duchu doprovázen povzbuzováním. .. Doma již na ni
kouká p.radní Ludík, který pro svou zdravotní indispozici poslal za sebe
náhradu…. zraněného Ondru Kozubíka, který ve finále těsně přestřílel manželku
fotbalisty roku.
I přes očekávání vyšší návštěvnosti jsme spokojeně nad ranním časem odešli se
uložit ke spánku…. snad nás bylo víc a další rok zase bude.
Čevela Zdeněk
předseda TJ

Činnost SDH Těšánky
Dne 24. 9. 2016 se na hřišti v Těšánkách uskutečnila
soutěž v požárním útoku se stroji PS 8. Za pěkného
počasí a účasti sborů z Divok, Chvalnova-Lísek, Rataj
(muži a ženy), Zborovic, Zdounek, Žop a Těšánek jsme
mohli vidět pěkné výkony všech zúčastněných
družstev. Dvoukolový systém zaručoval napínavost
soutěže až do poslední chvíle. Na prvním místě se
nakonec umístili muži z Rataj, druhé skončilo domácí
družstvo z Těšánek a pěkné třetí místo získaly ženy
z Rataj.
SDH Těšánky se v sobotu 1. 10. 2016 se svou ruční
koňskou stříkačkou aktivně účastnilo oslav výročí 110
let od založení SDH Kroměříž. Oslavy probíhaly na
Hanáckém náměstí v Kroměříži společně s akcí „Den
uniformovaných sborů“. Těšánští hasiči v dobových
uniformách předvedli divákům s koňskou stříkačkou
zásah při hašení hořícího domečku. Vše bylo ztíženo
útokem německé armády spolu s kolaboranty, naštěstí
přišla na pomoc Rudá armáda na koních. Vše proběhlo
za pěkného počasí a my jsme rádi dopomohli k hezké
atmosféře celé akce.
p. Hák
za SDH Těšánky
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Výsledky voleb 2016
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva – Zdounky (včetně místních částí)

Výsledky voleb do senátu ČR – Zdounky (včetně místních částí)

*vítězný kandidát
+ postupující kandidát
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Výsledky voleb 2016
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky –
Okrsek 1 Zdounky

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky –
Okrsek 4 Nětčice

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo název

celkem v %

číslo název

celkem v %

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

56

15,09

12

Česká str.sociálně demokrat.

7

10,14

30

ANO 2011

55

14,82

30

ANO 2011

11

15,94

37

Komunistická str.Čech a Moravy

64

17,25

37

Komunistická str.Čech a Moravy

15

21,73

71

Strana Práv Občanů

11

15,94

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky –
Okrsek 2 Cvrčovice
Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo název

celkem v %

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

9

24,32

30

ANO 2011

6

16,21

37

Komunistická str.Čech a Moravy

11

29,72

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky –
Okrsek 3 Divoky
Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo název

celkem v %

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

6

20,68

34

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

4

13,79

37

Komunistická str.Čech a Moravy

5

17,24

71

Strana Práv Občanů

6

20,68

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky –
Okrsek 5 Těšánky
Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo název

celkem v %

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

10

15,62

30

ANO 2011

13

20,31

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

8

12,50

8

12,50

34
71

Strana Práv Občanů

Vypsány jsou pouze strany s největším počtem hlasů.

Výsledky voleb do senátu ČR – Zdounky (včetně
místních částí)

* vítězný kandidát
+ postupující kandidát
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Aktivity ZŠ Zdounky
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