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Vážení a milí spoluobčané,
je úterý 17.10.2017, zapnuli nám opět elektrický proud do odstavené části naší obce, ranní docela nepříjemná mlha se nám
konečně rozplynula, sluníčko opět ukázalo krásné barvy podzimu a já mohu dokončit rozepsaný úvodní článek s aktuálními
informacemi ze života v naší obci.
Máme za sebou tři čtvrtiny roku 2017, škola je v plném proudu, a to nejen základní, ale i mateřská a umělecká. V době psaní
tohoto článku vrcholí předvolební kampaň, tentokráte do dolní sněmovny Parlamentu ČR. Jen ze zajímavosti dodávám, že teď
volit budeme mít právo následujících 10 let, neboť volby budou minimálně jednou v roce každý rok. V této souvislosti si dovolím
připomenout a dát k zamyšlení návrh prezidenta republiky Miloše Zemana, aby volby byly opět povinné, neboť jen tak se pak
dá transparentně říci, že výsledky odráží realitu, kterou si lidé přejí, aby nastala na naší politické scéně… nebo aby výsledky
platily pouze při vyšší volební účasti. Důkazem tohoto návrhu mohou být právě proběhlé volby v Rakousku, kde volební účast
byla cca 80 % a jasně ukázala potřebu změny na politické scéně našeho jižního souseda. V našem případě jsou skoro pokaždé
tristní výsledky volební účasti při volbě našich nových senátorů ..., a to si myslím, že je opravdu špatně!!!
Nicméně máme za sebou 3. veřejné zasedání zastupitelstva naší obce, které proběhlo ve středu 27.9.2017 (díky státnímu svátku
ve čtvrtek 28.9.2017), takže si vám dovolím předložit aktuální informace z naší obce.
V době od uzávěrky posledního čísla Informačního zpravodaje (10.07.2017) do uzávěrky tohoto čísla (10.10.2017) 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 (27.9.2017).
Z informačně nejzajímavějších záležitostí, které rada obce projednala,
schválila, či vzala na vědomí vybírám pro
vás tyto:
- žádost p.Milana Petričáka, Divoky 43,
Zdounky, registrační číslo chovatele
179549, o umístnění včelstev v obci
Zdounky na obecním pozemku p.č.
71/1, v k.ú. Zdounky, na ul. Střílecká
(tzv. Komendova mez)
- Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo mezi
Obcí Zdounky a Ing. Tomášem Vávrou
z Kroměříže – Vážan, k realizaci díla
„Revitalizace středu obce Zdounky“,
důvodem Dodatku č.1 jsou změny
prací u objektu SO 01 – zpevněné
plochy, předmětem více a méněprací
je záměna skladby vrstvy kamenné
dlažby, a to z dlažby do štěrkodrti na
dlažbu do betonu s vyspárováním,
celková plocha kamenné dlažby po
změně činí 231 m2 (vyjádřeno číselně,
to dělá navýšení 150.834,21 Kč bez
DPH)
- žádost Poradenského centra pro
sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., o
poskytnutí veřejné finanční podpory
k financování
Týdne
sluchově
postižených ZK, který každoročně
vyhlašuje MPSV v měsíci září ve výši
2.000,- Kč

- žádost Kroměřížské dráhy, z.s., o - Dohodu o dočasném užívání obecního
poskytnutí veřejné finanční podpory na pozemku, a to p.č. 533/1 – 9.595 m2 –
Jízdy zvláštních historických vlaků na trvalý travní porost, v k.ú. Divoky, jedná
trati Kroměříž – Zborovice v roce 2017 se o pronájem nevyužívaného obecního
ve výši 10.000,- Kč
pozemku, žadatelem je Junák – český
- Smlouva o právu provést změnu stavby skaut, středisko Psohlavci Uherské
– silnice II/432: Těšánky, průjezdní úsek Hradiště, z.s.,, na dobu 10 let, za úplatu
– mezi Obcí Zdounky a ŘSZK, p.o., Zlín, 200,- Kč/rok, za předpokladu, že i nadále
předmětem této smlouvy je založení zde budou bezplatně umožněny veškeré
práva stavebníka provést na částech akce, které na předmětném pozemku
dotčených
pozemků
změnu během roku probíhají (Pohádkový les
(rekonstrukci) stavby „Silnice II/432: atd.)
Těšánky, průjezdní úsek“ v rozsahu dle - cenovou nabídku zemního plynu od
projektové dokumentace zpracované společnosti Innogy Energie, s.r.o., pro
společností PK OSSENDORF, s.r.o., období od 1.1.2018 do 31.12.2018 (výše
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
jednosložkové ceny 558,- Kč/MWh,
- Smlouva o podmínkách a právu provést původní cena pro rok 2017 činila částku
stavbu č. SML/0620/17 „Zdounky–
ve výši 606,- Kč/MWh, bez DPH),
dostavba kanalizace, včetně místních úspora bude činit cca 76 tisíc Kč oproti
částí – I. etapa“ mezi Obcí Zdounky a
letošní dodávce
Zlínským krajem, zastoupeným ŘSZK, - Vyrozumění od Agentury ochrany
p.o., Zlín, předmětem této smlouvy je
přírody a krajiny ČR o zamítnutí žádosti
uložení nového potrubí splaškové o dotaci na akci s názvem „Zdounecký
kanalizace do silničního tělesa a sad Za Humny“ z důvodu, že výsadby
pozemků silnice III/43227
v k.ú. zeleně na hranici s intravilánem –
Cvrčovice (předpokládaná finanční zastavitelným územím obce, nejsou
náhrada ve prospěch ŘSZK činí pokládány za prioritní opatření
281.600,- Kč + DPH a finanční náhrada Petici, dle čl. 18 základních práv a
za dočasné omezení užívání silničního svobod a zákona č. 85/1990 o právu
tělesa předmětnou stavbou, a to dle petičním na podporu infrastrukturálních
délky stavby)
projektů – dálnice D49 Hulín – Fryšták
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pokračování ze str. 1
- hranice
ČR/SR,
dálnice
D55
Otrokovice – Staré Město – Břeclav,
podepsané petiční archy je třeba
odeslat zpět do 31.10.2017 Sdružení
pro rozvoj dopravní infrastruktury na
Moravě
- cenovou nabídku na organizační
zajištění zadávacího řízení na zhotovitele stavby od fy TIZZI engineering
s.r.o.
z Kroměříže
na
veřejnou
zakázku
s názvem
„Zdounky
–
dostavba kanalizace, včetně místních
částí - I. etapa“ (jedná se o částku
60.000,- Kč, bez DPH)
- dva staronové zástupce zřizovatele do
Školské rady při Základní škole ve
Zdounkách pro další volební období,
jedná se o pí. Dagmar Zrnovou a Mgr.
Michaelu Pospíšilovou
- Zápis ze zasedání řádné valné
hromady
společníků
obchodní
společnosti DEPOZ, spol. s r.o., se
sídlem Zdounky 27, 768 02, konané
dne 18.9.2017 v 16.00 hod v sídle
společnosti
- návrh
první
možné
Studie
obyvatelnosti nového zástavbového
území na ul. Cvrčovská ve Zdounkách,
včetně
zaměření
polohopisu
a
výškopisu pro tento projekt
- výpočet daňových příjmů obce/města
+ mnoholetá statistika
- vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském
kraji k 31.8.2017

3. veřejná schůze Zastupitelstva obce
Zdounky v r. 2017, se uskutečnila ve
středu 27.9.2017. Projednala, či schválila
celou řadu bodů, ze kterých vybírám pro
vás tyto nejzajímavější:
- za Obec Zdounky tento návrh
kandidátů
na
funkci
přísedícího
Okresního soudu v Kroměříži pro
následující funkční (volební) období let
2018 až 2022. Jedná se o tyto
kandidáty p. Jaromír Kunc, bytem ul.
Tyršova 316, Zdounky, manželé Marie
a František Vybíralovi, bytem Nětčice
15, Zdounky, Ing. Jana Raczová, bytem
ul. Farská 428, Zdounky a Mgr.
Michaela
Pospíšilová,
bytem
ul.
Zborovská 300, Zdounky
- poskytnutí veřejné finanční podpory
Kroměřížské nemocnici a.s. ve výši
67.000,- Kč, v rámci celoročního
projektu „Rok dialýzy v Kroměřížské
nemocnici a.s.“, na nákup 1 ks
elektrického polohovatelného lůžka
z rozpočtu obce Zdounky pro nové
dialyzační středisko
- aktuální nastalou situaci na Základní
škole ve Zdounkách
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
31.8.2017
- neméně důležitý byl opět bod, který se
týkal prodeje a koupě pozemků a
nemovitosti, více se můžete ve svém
zájmu
dozvědět
na
webových
stránkách obce www.zdounky.cz

Vážení a milí spoluobčané,
toto číslo Informačního zpravodaje obce
Zdounky je pro tento kalendářní rok opět
číslem posledním... Vedení obce ve
spolupráci s místními firmami, podnikateli
a živnostníky poprvé pro vás všechny
spoluobčany připravilo k bezplatnému
obdržení stolní kalendář s fotkami z akcí
pořádaných v letošním roce v naší obci.
Dále jsou v něm důležité informace pro
chod obce, jako např. termíny vývozu
komunálního odpadu, termíny přistavení
kontejnerů do místních částí, termíny
hodů atd. Takže pokud čtete tento
článek, a ještě nový kalendář nemáte
k dispozici, zastavte se prosím na OÚ ve
Zdounkách, kde je pro vás připraven.
V úctě, váš starosta obce
Ing. Martin Drkula

Počítačový kurz našich seniorů
Tak jak jsem již uvedla v minulém zpravodaji, předposlední týden v srpnu, ve dnech 21.8.-25.8. se v přísálí DK Zdounky
uskutečnil kurz pod názvem Senioři komunikují 2017. Pro tento projekt byla obec Zdounky vybrána ve výběrovém řízení
Nadací české spořitelny, ha – vel family a Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Obec Zdounky podpořila
naše seniory doplacením zbývající částky potřebných finančních prostředků, takže kurz byl pro naše občany zcela zdarma.
Zpočátku jsem měla obavy o to, zda bude ze strany našich seniorů dostatečný zájem. Nakonec vše dobře dopadlo a my
měli plný stav včetně čtyř náhradníků. Přišlo dlouho očekávané pondělí a dvanáct odvážných začalo pod vedením lektora
pana Petra Ondřeje objevovat tajuplný svět výpočetní techniky. Každý u svého počítače, u ruky poznámkový blok a hlavně
chuť naučit se i ve svém věku něco nového. Všichni byli ukázněnými žáky a za celou dobu kurzu se nestalo, že by to
některý z nich vzdal a nepřišel. Během týdne se naučili základní pravidla práce s PC, jeden den byl věnován individuálním
přáním a potřebám každého z nich. Na závěr týdne obdrželi všichni účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Společně
jsme se shodli na tom, že by nebylo špatné podobný kurz do budoucna zopakovat. Myslím si, že pokud bude zájem ze
strany občanů, nebude to pro nás jistě žádný problém.
A co mě nejvíce potěšilo? Když jsme kurz někdy uprostřed týdne s panem starostou navštívili, požádala jsem všechny, aby
mi, až budou mít někdy čas, zkusili poslat krátký email. Uběhlo pár dnů a emaily od účastníků kurzu opravdu přišly. Krásné.
Někdo poslal jen pozdrav, jiný připojil i roztomilý obrázek. Děkuji všem, dámy a pánové, máte můj obdiv.
místostarosta obce
Ing. Jana Raczová

www.zdounky.cz
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Den otevřených zahrad
Den otevřených zahrad se letos v celé republice konal 10. – 11. června. Do toho projektu se přihlásili i majitelé zdejšího zámku
a přilehlé zahrady manželé Vrškovi. Na sobotu naplánovali vycházku parkem s výkladem paní Mgr. Marcely Bajerové a pana
Josefa Sedláčka. Paní Bajerová postupně představila nejkrásnější stromy. Nejzajímavější stromy v parku jsou platany
javorolisté a východní, dřezovec trojtrnný, ořešák černý, jerlín japonský, nahovětvec dvoudomý, liliovník tulipánokvěvětý.
Strom s nejmohutnějším kmenem, který má stáří přibližně 250 – 280 let, jehož obvod kmene je téměř 7 m, je dub letní. Asi 30
návštěvníkům poslouchalo odborný výklad o zdejších krásných vzrostlých stromech. Její přednáška zaujala nejen odborností
a znalostmi místního parku, ale také velmi vstřícným a příjemným přístupem k posluchačům. Pan Sedláček doplnil výklad o
zajímavosti z údržby těchto velikánů a vysvětlil, jak je důležité o staré památné stromy pečovat, aby se zachovaly pro příští
generace. Na závěr odpoledne byla v zámku připravena přednáška o přírodních parcích Ameriky s promítáním.
Poděkování patří manželům Vrškovým, že akci uspořádali, a také všem, kteří na procházkou v parku přišli. A také paní
Bajerové, která do parku vodila děti zdejší ZŠ a učila je tak lásce k přírodě.
M. Sedláčková

ČSOP Divoky
Naši organizaci znáte především z akcí Otvírání studánek a
Pohádkového lesa. Ale nejen toto je práce našich členů.
Brigády na naučné stezce, rybníku a tůňkách patří k naší
činnosti. Český svaz ochránců přírody Divoky letos pracoval
na výměně některých informačních tabulí naučné stezky.
V dalších letech bude pokračovat. Bylo potřeba vyměnit
staré stojany za nové, ale také znovu připravit aktuální
informace na tabulích. Tabule připravil Josef Sedláček.
Odborný dohled provedla Mgr. Marcela Bajerová. Tabule
namaloval Karel Vísner. Na výstavě Českého svazu
zahrádkářů jste mohli zhlédnout návrhy tabulí.
Podzim je teď nádherně barevný, přijďte si projít Naučnou
stezku do Divok. Otevřou se Vám nádherné výhledy do
krajiny na Chřiby, Brdo, Vlčák a na druhou stranu na
Litenčické vrchy. Je tu opravdu krásně.
M. Sedláčková

Výstava loveckých trofejí ve Cvrčovicích
V sobotu 23.9.2017 od 16.00 hodin
uspořádal Myslivecký spolek Lípa
Soběsuky a Honební společenstvo
Lípa Soběsuky v budově bývalé
Základní školy ve Cvrčovicích besedu
s veřejností. Jedná se již o každoroční
tradici, kdy v jednotlivých obcích
honitby tuto akci pořádáme. Příští rok
jsou na řadě Soběsuky. Myslivci
připravili menší výstavu loveckých
trofejí ulovených v posledních letech. K
nahlédnutí byla kronika MS, vedená od
založení v roce 1993. Během
odpoledne proběhlo i pasování na
lovce černé zvěře, člena Karla
Pelikána, který letos ulovil své první
divoké prase. Pro děti byl připraven
dětský koutek s malováním, soutěžilo
se o sladkosti. Zajištěno bylo
občerstvení s již tradičním gulášem z
divočáka.
Myslivecký spolek nemůže pořádat z
ekonomických důvodů velké kulturní
akce, tak se snažíme aspoň touto
formou veřejnosti myslivost přiblížit.
Škoda jen menší účasti ze strany
občanů, která byla ovlivněna zřejmě
sobotním deštivým počasím.
ChJ.
www.zdounky.cz
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Aktivity I. stupně Základní školy ve Zdounkách
Začal nový školní rok
Prázdniny skončily a s příchodem září je tu opět nový
školní rok. 4. září ráno se sešlo před budovou školy
I. stupně více než 130 žáků. Ozýval se křik a smích,
pozdravy kamarádů a otázky – jaké to letos bude, co
nového tento rok přinese, co nás čeká? Nejvíce
napjatého očekávání se zračilo ve tvářích 11 chlapců
a 14 děvčat, kteří poprvé usedli do lavic v krásně
vyzdobené I. třídě. Přivítala je i jejich rodiče
usměvavá paní učitelka Blanka Ondová. Pozdravit je
přišel i starosta obce Martin Drkula s paní
místostarostkou a ředitelka školy Lenka Beranová.
Všichni popřáli žákům hodně jedniček a rodičům
trpělivost a příjemnou spolupráci. Prvňáčkům se
určitě práce bude dařit. S nadšením si prohlédli
připravené učebnice a pomůcky. Novinkou v jejich
třídě je interaktivní tabule, jejíž využití přispěje
k hravému osvojování učiva pod vedením zkušené
paní učitelky.
První školní týden byl pro všechny spíše
seznamovací – nová paní učitelka Sakařová a paní
asistentky Doležalová a Horáková, nové paní
vychovatelky a taky spolužáci, nové předměty,
informace a nabídky aktivit pro rozvoj žáků,
samozřejmě povídání o prázdninových zážitcích a
jejich výtvarná podoba… a pak už pomalu do
každodenní pilné práce.
Všichni si přejeme, aby to byla práce úspěšná
s výbornými výsledky.
Mgr. Drahomíra Petraturová
Projektový den
V pátek 29.9.2017 se areál školní družiny zaplnil koly
a tělocvična 1.stupně koloběžkami. Čekal nás
projektový den: Bezpečně do školy. Žáci byli
rozděleni do čtyř kategorií.1. a 2.třída - 1.kategorie, 3.
a 4.třída 2.kategorie, 5. a 6.třída 3.kategorie a 7.,8.
třída 4.kategorie. Žáci deváté třídy nesoutěžili, byli na
stanovištích a dohlíželi na plnění úkolů. Pochvalu
hned na začátku celé akce si zasloužily děti 1.a
2.třídy, protože cestu na hřiště Sboru dobrovolných
hasičů ve Zdounkách zvládly přímo bravurně i s
koloběžkami.
Na hřišti žáci předvedli nejen svou obratnost při jízdě
zručnosti, ale také vědomostní znalosti dopravních
značek a zdravovědy. Pětičlenná družstva se plynule
přesouvala z jednotlivých stanovišť, soutěžila s plným
nasazením, nechyběla odvaha překonávat překážky.
Žáci druhého stupně měli v překážkách místo lana
šikmou lavici a průjezd mezi čarami za průjezd po
šikmé lavici. Nejvíc trestných bodů soutěžící nasbírali
ze zdravovědy a z dopravních značek.
Umístění:
1.kategorie: 1.třída 1. místo - N. Sanislová,
T.Galatíková, D. Flora, S. Kuchaříková, F. Vlasák
2.kategorie: 4.třída 1.místo - M. Čečatka, T .Kovář,
P. Jurák, L. Dokoupilová, N. Dvořáková
3.kategorie: 6.třída 1.místo - K. Vaňhara, J.Hofmann,
M. Hrbáčková, E. Sušenová, J. Kořínek
4.kategorie: 8.třída 1.místo - B. Ivánková, M. Šauer,
P. Graciar, M. Řezáč, J. Trněný
Závěrem bych chtěla pochválit všechny soutěžící
a popřát jim hodně úspěchů i v příštím roce na dalším
pokračování dopravní soutěže pořádané školou.
Mgr. Blanka Ondová
www.zdounky.cz
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Aktivity II. stupně Základní školy ve Zdounkách
Na 2. stupni ZŠ jsme odstartovali nový školní
rok.
Každé roční období má své kouzlo. Podzim
charakterizuje nejen typická vůně rosou
zkrápěných rán zahalených v mlhách, ale
také sklizeň, první plískanice, příroda
pomalovaná tisíci odstíny barev či houbařská
sezóna a samozřejmě začátek školního roku.
Co se událo na začátku školního roku na 2.
stupni ZŠ?
V loňském školním roce vyhlásilo Poradenské
centrum pro sluchově postižené v Kroměříži
výtvarnou a literární soutěž Řekni to tichem.
Žáci se měli zamyslet nad světem sluchově
postižených lidí a své myšlenky, nápady a
představy přenést na papír. Téma bylo pro
žáky velkou výzvou a s chutí se pustili do
práce. Nakonec se podařilo vytvořit celou
řadu výtvarných prací a zdařilých básniček.
Vybrali jsme nejlepší, které jsme předali paní
Kunčarové z Poradenského centra. Porotu
zaujaly výtvarné práce Aničky Kadlčíkové
a Martiny Šiškové, za poezii byly oceněny
Eliška Jana Hájková a Tereza Vaňková.
Jejich práce se staly součástí nového
kalendáře, který byl pokřtěn na slavnostním
galavečeru 22. září 2017 v kroměřížském Domě kultury. Neslýchaně zábavný
večer nadchl svým programem a poselstvím,
které umocnilo dojem z tohoto projektu.
Organizátorům z Poradenského centra pro
sluchově postižené v Kroměříži, zejména jeho
ředitelce paní Kunčarové a panu Loučkovi,
patří poděkování.
Plni energie se v úterý 26. září 2017 sešli
chlapci a děvčata z VI., VII. a VIII. třídy, aby
se poprvé zúčastnili okresního kola v
přespolním
běhu,
který
se
konal
v biatlonovém areálu na Bedlině v Bystřici
pod Hostýnem. Konkurence mezi sportovci
byla obrovská. Sice nikdo z našich žáků
nedosáhl na stupně vítězů, ale všichni
závodníci získali cenné zkušenosti do dalšího
ročníku. Děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a přejeme mnoho dalších sportovních
úspěchů. Ve sportovním duchu se také nesl
projektový den, který absolvovali žáci celé
školy na hřišti ve Zdounkách 29. září 2017.
Otestovali své znalosti v oblasti pravidel
silničního provozu i první pomoci, připomněli
si dopravní značky a na závěr je čekala jízda
zručnosti na kole.
Slunečný
říjnový
den přímo
vybízel
k návštěvě výstavy, kterou pořádal místní
Svaz zahrádkářů v Domě kultury ve
Zdounkách.
Zahrádkáři
se
pochlubili
nejlepšími výpěstky ze svých zahrádek a
sadů. Velmi se nám zalíbily staré odrůdy
jablek, čilý ruch včelstva, obří dýně, různé
druhy zeleniny, pýchavka obrovská a
v neposlední řadě pestré barvy a tvary květů
jiřin, které v letošním roce obohatily výstavu.
Také výtvarné práce našich žáků pomohly
výstavu zpestřit a přinést návštěvníkům dobrý
pocit z příjemně stráveného dne.
Za pedagogy 2. stupně
Mgr. Lenka Hausmajerová
a Mgr. Pavla Manová
www.zdounky.cz

Strana 5

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 15/číslo 4

Školní družina
Po dvou měsících klidu ožívá i naše školní
družina. Po chodbách se ozývá dětský
smích, na pískovišti se staví hrady a děti se
těší na společně strávené dny plné her a
zábavy.
Velmi nás těší zájem o družinku a zároveň
nás mrzí, že jsme nemohli z kapacitních
důvodů přijmout všechny přihlášené děti.
Léto nahradil podzim a ptáci odlétají do
teplých krajů. I my se s létem loučíme a
vypouštíme vlaštovky. Stříháme, skládáme,
lepíme, malujeme a toužíme po nejkrásnější
papírové vlaštovce, která doletí co nejdál
nebo až do úplného cíle.
Když je pěkné počasí, trávíme čas venku a
hrajeme různé hry. Deštivé odpoledne si
zpříjemňujeme
čtením,
zpíváním
a
kreativním tvořením, při kterém se projevuje
dětská fantazie a zručnost. Ke své práci
využíváme i přírodní materiály např. šišky,
kaštany, šípky, kamínky, ulity, ovoce a
zeleninu. Naše výrobky jste mohli vidět i vy
na zahrádkářské výstavě v domě kultury.
Příroda si s námi hraje, tak proč bychom si
nepohráli i my s ní. Areál ŠD se mění
v botanickou a zoologickou zahradu. Zvířata
a
rostliny
si
připomínáme
díky
vědomostnímu kvízu, u kterého si
prověřujeme naše znalosti. Vzpomínkou na
toto pěkné odpoledne je pro nás
vlastnoručně vyrobené zvířátko, které si
odnášíme domů.
Již nyní se těšíme na další společnou akci.
Až se na obloze budou vznášet draci,
nelekněte se, ale vzpomeňte si na děti ze
školní družiny.
Michaela Skácelová
vychovatelka

www.zdounky.cz
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Srpnová výstava králíků, drůbeže a holubů
I v letošním roce 2017, přes nepřízeň počasí, se naše
zdounecká chovatelská organizace těšila hojností
návštěvníků. O víkendu 19. – 20. srpna naši výstavu
navštívilo kolem 320 spokojených přátel zvířat.
Celkem vystavovalo 68 chovatelů místních, ale i
vzdálených. Králíků bylo k vidění 200 ks různých
plemen a barevných rázů, drůbeže 39 klecí se 111 ks,
velká a zdrobnělá plemena a holubů 13 voliér se 68 ks
a ve 23 klecích 78 ks.
Vystavovaná zvířata našich chovatelů: Králík – př.
Hradečný Jar. - Český strakáč černý, př. Dvořák P. Český strakáč černý, př. Svítil J. – Český strakáč
černožlutý, př. Brablcová T. – Velký světlý stříbřitý, př.
Kopeček Jos. – Burgundský, př. Vrána M. – Kuní velký
modrý, př. Vrbíček Zd. – Kalifornský černý, př. Jelínek
– Kalifornský černý. Drůbež – př. Vrbíček Zd. –
Amrokska, př. Klučka P. – Hempšírka, př. Svítil J. –
Maranska, Orlovka žlutá, Rodajlenka, Štýrská slepice,
př. Kopeček Jos. – Orlovka Pestrá, zdr. Bilefeldská
slepice, př. Hradečný J. – Vranohlávka zlatokrká, zdr.
Velsumka, př. Svítilová N. – zdr. Berneveldka. Holub –
př. Mičánek Jos. – Moravský morák, King hnědopruhý,
Dragoun, př. Brňák L. – Německý výstavní holub,
Texan.
Čestné ceny za nejlepší drůbež a nejlepšího králíka
získal př. Kopeček Jos., čestnou cenu mezi holubáři
př. Mičánek Jos. a př. Brňák L. Pohár Salix Morava
patřil př. Brňákovi.
Výstava měla jako každý rok bohatou tombolu, bufet a
občerstvení – guláš, drškovou polévku, kotlík nebo
dobroty z udírny.
Po celé dva dny diváci mohli sledovat ukázku králičího
hopu, kde naše děvčata se svými ušáky předváděla
skok do dálky, výšky, vytrvalost a zájemce učila, jak
králíčka pěkně vést. Klub králičího hopu pod vedením
našeho předsedy př. Svítila se zúčastňuje závodů po
celé republice a při podzimní výstavě na Florii
Kroměříž pořádali závody s velkým úspěchem.
Velké poděkování patří našim sponzorům OÚ
Zdounky, Salixu Morava a všem, kteří se podíleli na
přípravě této akce.
ZO ČSCH Zdounky
Taťána Brablcová - jednatelka

www.zdounky.cz
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Kolektiv mladých hasičů ze Zdounek
V období od června do října jsme se zúčastnili
osmi 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 18.6.2017 a kde naše umístění bylo
v kategorii starších i mladších na 2. místě.
V sobotu 8.7.2017 jsme se zúčastnili Memoriálu
M. Horáka a J. Pospíšila ve Zdounkách, kde se
naše starší kategorie umístila na 2. místě. Další
soutěž O pohár starosty obce Roštín se konala
dne 22.7.2017 a odtud jsme si dovezli pohár za
3. místo ve starších. Dne 13.8.2017 jsme se
zúčastnili soutěže O pohár starosty SDH
Nětčice, kde se nám vůbec nedařilo a požární
útok jsme pokazili. Zato na II. ročníku Noční
soutěže mladých hasičů ve Zborovicích dne
2.9.2017 jsme obsadili ve starších 2. místo.
Dále jsme se dne 16.9.2017 zúčastnili soutěže
O pohár ředitele HZS Zlínského kraje, který se
letos konal u nás ve Zdounkách, a naši mladí
hasiči se umístili na 8. a 11. místě. 30.9.2017
jsme se zúčastnili Závodu požární všestrannosti
v Morkovicích, kde nás reprezentovaly čtyři
tříčlenné hlídky a nejlepší umístění bylo 4.
místo. Dne 7.10.2017 jsme se zúčastnili
Branného závodu u Zajíčka ve Zborovicích, kde
z pěti tříčlenných hlídek bylo nejlepší umístění
na 6. pozici.
Ze společných akcí to bylo jako první Spaní ve
zbrojnici, které jsem s dětmi uskutečnili za závěr
školního roku, a to ve dnech 30.6. – 1.7.2017.
Odpoledne jsme strávili chystáním ohniště a
společnými hrami. Na dobrou noc jsme dětem
na plátně promítli film Flinstounovi. Druhý den
ráno si děti sbalily své věci, posnídaly čerstvé
rohlíčky a teplý čajíček a rozešli jsme se domů.
Jako druhá společná akce byl náš tábor. Ve
dnech 20.8. – 28.8.2017 jsme již sedmým
rokem uspořádali letní tábor pro mladé hasiče
ze Zdounek. Letos jsme se vydali strávit devět
dní do táborové základny Vřesovice, která se
nachází v samém srdci Chřibů, asi 10 km od
Koryčan. Letošním mottem naší celotáborové
hry byli Flinstounovi a hra je inspirována
stejnojmenným hraným filmem. Děti si k tomuto
tématu vymyslely názvy oddílů, a to Dinové,
Pazourci, Brutosauři a Diktaptáci. Také si
každý oddíl namaloval svou vlajku a každý člen
dostal táborové tričko v barvě svého oddílu.
Cílem hry bylo poskládat puzzle o velikosti 1000
kostiček. Každý den děti plnily různé úkoly, za
které získávaly body, a za nasbírané body
získávaly daný počet puzzlíků. Dále také
v průběhu celého tábora sbíraly kostičky a
dinosaury, 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 sportovní hry např.
štafetové běhy bosou nohou, „hoď koš“ neboli
košíková s vlastnoručně vyrobeným košem a
balónem, kuželky a minigolf s vlastnoručně
vyrobenými pomůckami, jízda na skateboardu
neboli překonávání překážkové dráhy

www.zdounky.cz
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Tábor SDH Zdounky

Zájezd do termálních lázní
V sobotu 7. října jsem se zúčastnila zájezdu
pořádaného našim obecním úřadem. Odjezd byl brzy
ráno a před námi byla dlouhá cesta do maďarských
termálních lázní v Sárváru. Autobus byl zaplněn do
posledního místa, mezi účastníky zájezdu byly děti,
dospělí i senioři. Cesta nám ubíhala, na hranicích se
Slovenskem jsme si dali ¾ hodinovou přestávku na
čerpací stanici. Zde jsme si mohli odpočinout, ve zdejší
restauraci se občerstvit i posilnit. Pak už jsme
pokračovali až do cíle. Sárvár je malebné lázeňské
městečko. Zdejší lázeňský areál je pěkný a velký, i za
provozu se stále upravuje a modernizuje. Vyžití se zde
nabízí jak nám velkým, tak i dětem. Nádherně tu musí
být v létě, kdy je v provozu i rozlehlý venkovní areál
s množstvím vodních atrakcí nejen pro děti. Nabídka
jídel i občerstvení byla široká a chutná a za rozumné
ceny.
Za těch „pár peněz“, které jsme platili za tento zájezd,
bychom nepokryli snad ani cenu vstupenky do lázní.
Ceny těchto zájezdů se běžně pohybují kolem 650,Kč, a to včetně dětí (od 4 let). Přesto se ozývaly
nespokojené hlasy. Nikdy není nic na 100%. Já jsem si
zájezd užila (možná patřím mezi nenáročná stvoření).
Myslím si, že není mnoho úřadů, které pořádají pro
občany takové zájezdy a měli bychom za ně být
vděčni. Zkrátka stále platí: Není člověk ten, který by se
zavděčil lidem všem.
spokojená účastnice zájezdu ☺
www.zdounky.cz

na přepravním vozíku na kolečkách. Dále děti podnikly výlet
do okolí „Skalice“ při němž musely nasbírat předměty dle
seznamu a také zavítaly do kasína a zahrály si trochu
hazardní hry jako je ruleta, kopky, skořápky a kostky.
Vyráběly si pravěké oblečení, ve kterém poté předváděly
tanec u táboráku a také si vyrobily Flinstounovo auto, ve
kterém musely zdolat nachystanou trať. Mezi vědomostní hry
patřil kvíz o Flinstounech a Test inteligence. Také si děti
zahrály pexeso v přírodě, diktafon neboli tichou poštu a
bingo. Dále to byl táborák se stezkou odvahy, karneval
v pravěkém oblečení a na závěr tábora to byla diskotéka. A
protože jsme celý tábor žili pod jednou střechou s Fredem,
Vilmou, Bárnym, Betty a dinosaury, tak letošní celodenní
výlet jsme podnikli do ZOO Vyškov a Dinoparku, kde byl pro
děti nachystán kvíz s otázkami, na které mohly odpovědi
získat jen podrobnou prohlídkou zoo a dinoparku. Na závěr
celého tábora dostal každý na památku diplom, dárek a
fotku. V polovině tábora za námi podnikli výlet naši
dobrovolní hasiči ze Zdounek i se zásahovým vozidlem Tatra
a předvedli nám malou ukázku. Myslím si, že se nám další
ročník hasičského táboru zdárně 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.
Poslední prázdninovou sobotu 2.9.2017 jsme uspořádali
tradiční dětský den, který se konal v hasičském areálu na
hřišti TJ Zdounky. Pro děti jsme si nachystali spousty her,
rozcvičku a disciplíny o hodnotné ceny a malou odměnu na
památku ve formě silikonového náramku se znakem SDH.
Na programu byla ukázka hasičské výzbroje a výstroje
s ukázkou hašení pěnou a také malování na obličej. Dále
měly děti k dispozici skákací hrad a trampolínu. Na závěr se
losovala tombola a opékaly špekáčky. Kvůli chladnému
počasí se letošního dětského dne zúčastnilo o trochu méně
dětí než je zvykem, ale přesto si troufám říct, že se nám opět
vydařil.
Za SDH Zdounky
vedoucí MH Hana Kutrová

Začátek topné sezóny
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 ty plynové 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. i s dodatky
a mnoho jiných rad najdete na stránkách HZS
Zlínského Kraje.
www.hzszlk.cz
Preventisté SDH Zdounky
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Výstava ovoce, zeleniny, květin a soutěžní výstava jiřin.
Jako každým rokem pořádal ČZS ve Zdounkách výstavu
ovoce, zeleniny, květin a nově i soutěžní výstavu jiřin. A to
v termínu dne 1. 10. 2017 v DK Zdounky. Tuto rozšířenou
výstavu jsme pořádali z iniciativy a za spoluúčasti
organizace “Hříběcí hory“, která nám poskytla grant 3000
Kč. Návštěvníků a zájemců o naši výstavu bylo více jak
jiné roky. Prohlédlo si ji téměř 200 návštěvníků.
I přes nepříznivé letošní počasí (dubnový mráz a letní
sucho) kdy se urodilo ovoce méně, a to jen v určitých
místech, vystavovalo 41 vystavovatelů 293 vzorků.
Vystavovatelé se snažili vystavit to nejlepší ovoce a
zeleninu, ale i různé abnormality svým vzrůstem
netypické. Manželé Věrní doplnili svou výstavu
keramickými výrobky, př. Andrýsek výstavkou pěkných
hub. Krásným doplňkem byla i výstava keramiky p. M.
Hochmanové a nové obrazy p. Z. Stratilové. Paní Z.
Stratilová obohatila obrazy naši výstavu již potřetí. S
instalací a výtvarným cítěním s námi spolupracovala
výtvarnice p. H. Palečková z atelieru Výtvarno
v Holešově.
Jako v minulých letech přidal svou prezentaci i svaz
včelařů, jmenovitě p. Kameník. Velký úspěch sklidil
samozřejmě svým nově zakoupeným výstavním úlem s
živými včeličkami, zejména při pondělní návštěvě dětí ze
základní a mateřské školy. P. Kameník s námi již
dlouhodobě spolupracuje při výstavách, za což mu velmi
děkujeme. Vystavoval některé druhy medu /pastový
květový, medovicový, pohankový/, ale i různé figurky z
vosku, medový rámek, panenské dílo, včelařský oblek aj.
Jen je na škodu, že opět při pondělní návštěvě dětí nebyl
přítomen žádný včelař. Děti mají velký zájem o včelaření
a na jejich otázky bylo potřeba kvalifikovaně odpovídat.
Svou prezentací se již po druhé představili „Ochránci
přírody Divoky“ svým panelem instalovaným bývalou
zdouneckou učitelkou p. Bajerovou. Exponáty byly nové a
pro děti zajímavé. Věřme, že výstava děti zaujala a že se
všichni spolupodílíme na výchově našich pokračovatelů
ve spolcích.
Samostatnou výstavou byla soutěžní výstava jiřin a
ostatních květin za spoluúčasti organizace „Hříběcí hory“
z Těšánek. V této souvislosti musíme připomenout, že si
velmi vážíme pomoci a spolupráce s ČZS v Kojetíně, se
kterým jsme navázali za tím účelem kontakt. Mají
dlouholeté zkušenosti s pěstováním jiřin a jejich
vystavováním. Kojetínští zahrádkáři nám předali 16 kytic
skutečně výstavních jiřin. Bohužel, a je to zajímavé,
nevyhráli první místo v soutěži.
Prví místo vyhráli manželé Věrní s odevzdanými 24 %
hlasů. Teprve na druhém místě se umístily květy jiřin z
Kojetína s 21,7 % hlasů. Na třetím místě se umístila
kytice dodaná manž. Trněnými s 18,2% hlasů. Ostatními
soutěžícími byli: Foltýn Jos., Jelínek J., p. Chocholatá,
manž. Kamenikovi, p. Mítková, manž. Kučerovi a manž.
Huškovi. Všem vystavovatelům, členům i nečlenům ČZS
děkujeme. Byla to nová věc, o kterou jsme předpokládali
větší zájem ze strany veřejnosti. Bohužel se tak ale
nestalo. Výherními cenami byly knihy s tematikou zahrady
a dnes proklamované biozahrady.
Co by byla naše výstava bez prezentace školy, školky a
školní družiny. Jedná se již o nedílnou a dlouhodobou
spolupráci mezi naším svazem a školami. Tímto se
dostává mladá generace do styku a spoluúčasti se
zájmovými organizacemi a věříme, že něco z výstavy v
nich zůstane a my tím najdeme i pokračovatele v naší
práci. Proto se všichni snažme a svou činnost rozšiřovat a
prezentovat co nejvíce.
ČSZ Zdounky
www.zdounky.cz
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Historická společnost Starý Velehrad obnovuje vydávání sborníku
Historická společnost Starý Velehrad (HSSV) by Vás ráda
informovala, že plánuje navázat na někdejší vydávání
Sborníku velehradského, který ve své první řadě vycházel v
posledních dvou desetiletích 19. století, poté ve 30. a 40.
letech minulého století a ve své třetí řadě pak na samém
konci 20. století.
HSSV začíná připravovat roční vlastivědný almanach s
pracovním názvem Krajem Veligradu. Na rozdíl od
posledního zaměření sborníku, jenž se zabýval převážně
cyrilometodějskými, velkomoravskými a archeologickými
tématy, mají členové realizačního týmu v úmyslu rozšířit
obsah o vlastivědná a místopisná témata, recenze
vydávaných regionálních publikací, pozvánky do zajímavých
míst, místních muzeí a expozic na Uherskohradišťsku
v chřibském regionu a v blízkém okolí a tím v určitém ohledu navázat na oblíbené a dodnes vyhledávané regionální
sborníky vydávané za první republiky a v několika málo letech po II. světové válce.
Členové realizačního týmu si současně uvědomují, že obnova vydávání takového sborníku, byť v omezeném množství
kusů, je závislá na počtu předplatitelů. V této souvislosti chceme oslovit všechny zájemce o budoucí regionální revui, aby
kontaktovali níže uvedené členy HSSV, od nichž obdrží další bližší informace k objednání a vydávání chystaného
sborníku, či přímo na internetových stránkách HSSV vyplnili a odeslali objednávkový formulář. Zároveň budeme rádi za
případné náměty, které by mohly být ve sborníku využity, a za kontakty na místní vlastivědné pracovníky ochotné a
schopné ve sborníku publikovat.
Bořek Žižlavský, předseda HSSV, bubozi@seznam.cz

Milan Železník, tajemník HSSV, milanzeleznik@seznam.cz
PaedDr. Jiří Jilík, člen HSSV, jiri.jilik@gmail.com

Beseda Zdravý životní styl v knihovně

Nové zprávy ze Sběrného dvora
Vzhledem k tomu, že s blížícím se podzimem dochází ke zkracování dní a jak všichni víme, poslední víkend v říjnu dojde
ke změně letního času na zimní, dojde také k 1.11. k posunu provozní doby na Sběrném dvoře ve Zdounkách. Ve středu
bude otevřeno od 15.00 – 18.00 hod a sobotní provozní doba zůstává nezměněna. Rozvoz kontejnerů na tříděný odpad do
místních částí pro letošní rok již skončil. Termíny rozvozů pro příští rok budou po novém roce k dispozici opět u předsedů
osadních výborů, na podatelně Obecního úřadu ve Zdounkách či na webových stránkách obce www.zdounky.cz. Ti, kdo si
už vyzvedli obecní kalendář na rok 2018 samozřejmě také zjistili, že i zde jsou termíny rozvozů kontejnerů do místních
částí poznačeny.
Než skončím, ráda bych upozornila v souvislosti s kontejnery na tříděný odpad na jeden nešvar, který se nám rozmáhá.
V pátek přistavíme do místní části kontejnery. Všichni začnou nosit a svážet odpad. To je v pořádku. Ovšem někteří nosí a
sváží, i když už není kam. A to rozhodně v pořádku není. Moc prosím tyto občany, aby přestali skládat odpad mimo místa
k tomu určená, tedy mimo kontejnery a to, co se už do kontejnerů nevejde, dovezli na Sběrný dvůr do Zdounek. Víkendový
pohled na přeplněné kontejnery uprostřed obce a odpad válící se všude kolem není zrovna příjemný. Anebo se vám to
líbí?
místostarosta obce
Ing. Jana Raczová
www.zdounky.cz
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Sociální poradna ve Zdounkách
Sociální poradna je registrovaná sociální služba, jedna z devíti služeb Charity Kroměříž. Našim posláním je
prostřednictvím základního a odborného sociálního poradenství poskytnout informace, pomoc a podporu lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé životní situaci.
Hlavním cílem poradny je seznámit Vás s Vašimi právy a povinnostmi, poskytnout potřebné informace a dopomoci
k dosažení optimálního řešení problému.
Problematika se, kterou se na nás můžete obrátit:

•
•
•
•
•

dluhové poradenství
poradenství v oblasti exekuce
rodinné poradenství
bytová problematika
sociální poradenství

Sociální poradna je bezplatná.
Na schůzku je třeba se předem objednat.
Tel. 573 330 013, 734 780 221
E-mail –
socialni.poradna@kromeriz.charita.cz
lydie.chudejova@kromeriz.charita.cz

Sociální poradna je založena na těchto principech

•
•
•
•

bezplatnost
diskrétnost a důvěrnost
individuální přístup
podpora a spoluúčast
svoboda a zodpovědnost

Sociální porada funguje ve Zdounkách již od února 2017, každou středu od 9.30 do 14,00 hodin. Naše poradna již
pomohla lidem například při řešení dluhové problematiky, sepsání návrhů na soud ohledně dětí, vyřizování sociálních
dávek, starobního důchodu, aj. Najdete nás na adrese: Římskokatolický farní úřad, Zdounky 36.

Poděkování
Rada by som touto cestou poďakovala za dôstojnú rozlúčku s mojou mamičkou p. Jarmilou
Koryčanovou na cintoríne Zdounky, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 100 rokov.
Poďakovanie za milé slová, ochotu a ústretovosť patrí nielen pánovi farárovi, ale tiež
p. Ing. Drkulovi, hrobníkom a v neposlednom rade všetkým zúčastneným.
Ďakujeme dcéra Jarmila s rodinou

Ocenění ČČK - ocenění dárců krve - Zlatá
medaile
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

www.zdounky.cz

Příjmení
Stavinoha
Zapletalová
Jarošek
Vymazal
Miklík
Charvátová
Vavrysová
Bartík
Uhlář
Petlach
Štěpánek
Kochaníček
Žofaj
Vinklárek
Světlík

Jméno
Alois
Dagmar
Marek
Tomáš
Petr
Šárka
Edita
Pavel
Václav
František
Jaromír
Jiří
Jaroslav
Petr
Zdeněk

Obec
Kroměříž
Hulín
Kroměříž

Kroměříž
Chropyně
Chropyně
Hulín
Kostelany
Zborovice
Rataje
Zdounky
Morkovice-Slížany
Bystřice pod Host.
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Výsledky podzimních voleb
Okrsek: 1

ZDOUNKY
Voliči
v seznamu
1 141

Vydané
obálky

Volební
účast v %

650

56,97

Odevzdané
obálky
650

Platné
hlasy
642

% platných
hlasů
98,77

Výsledky hlasování
číslo

Strana název

Platné hlasy celkem

21

ANO 2011

201

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

103

8

Komunistická str.Čech a Moravy

Okrsek: 2

70

CVRČOVICE
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

132

79

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

59,85

Platné
hlasy

79

79

% platných
hlasů

100,00

Výsledky hlasování
číslo

Strana název

Platné hlasy celkem

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

17

8

Komunistická str.Čech a Moravy

15

21

ANO 2011

15

Okrsek: 3

DIVOKY
Voliči
v seznamu
100

Vydané
obálky

Volební
účast v %

50

50,00

Odevzdané
obálky
50

Platné
hlasy
49

% platných
hlasů
98,00

Výsledky hlasování
číslo

Strana název

Platné hlasy celkem

8

Komunistická str.Čech a Moravy

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9

21

ANO 2011

7

Okrsek: 4

11

NĚTČICE
Voliči
v seznamu
189

Vydané
obálky

Volební
účast v %

120

63,49

Odevzdané
obálky
120

Platné
hlasy
120

% platných
hlasů
100,00

Výsledky hlasování
číslo

Strana název

Platné hlasy celkem

21

ANO 2011

36

8

Komunistická str.Čech a Moravy

20

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

18

Okrsek: 5

TĚŠÁNKY
Voliči
v seznamu
145

Vydané
obálky

Volební
účast v %

101

69,66

Odevzdané
obálky
101

Platné
hlasy
100

% platných
hlasů
99,01

Výsledky hlasování
Strana název
Platné hlasy celkem

číslo
21

ANO 2011

28

8

Komunistická str.Čech a Moravy

19

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

18

www.zdounky.cz
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FC MÜLLER CUP
V prázdninovém sobotním odpoledni se odehrál na
místním sportovním stánku již 11. ročník tradičního
fotbalového turnaje s názvem MÜLLER CUP.
Proběhlo rozdělení účastníků na dvě družstva.
S rozliškou a bez. Nechybělo ani tradiční focení. (fota z
minulých ročníků jsou k nahlédnutí v muzeu v restauraci
"Ve Dvoře"). Po minutě ticha a vzpomínce na již zesnulé
bývalé spoluhráče se rozjel zápas na neobvyklé čtyři
čtvrtiny po 15 minutách. Velká vedra vystřídal příjemný a
osvěžující deštík, tak kleslo riziko infarktu na minimum.
A taky je pravdou, že každoročně kvůli tomu preventivně
zkracujeme hřiště. Trávník byl výborně nachystaný, jen
trošku klouzal, někomu víc, někomu míň. Začalo se hrát
pěkně od podlahy a ve vysokém tempu, a tak se rozjel
velký brankostroj.
Nasazení hráčů pak vedlo k nechtěným faulům a
nekontrolovatelným pádům, začala přibývat i různá
drobná, někdy i neobvyklá zranění. Postupem času
začalo tempo i někteří hráči trošku "uvadat", ale všichni bojovali do poslední minuty a do posledních sil. Nakonec se
radovalo družstvo bez..., ale jen na chvíli, protože mužstvo s rozliškami je zase rozstřílelo na penalty. A tak to všechno
skončilo tradičně nerozhodně. Dojedlo a dopilo se občerstvení a všichni zúčastnění se rozběhali k domovům s dobrým
pocitem, že potěšili svou zdravou duši, nikoliv však tělo. A o to nám šlo.... a tak se za rok sejdeme znovu, zkrátíme hřiště
a možná přidáme i nějakou tu přestávku navíc...
Ing. Zdeněk Čevela

Něco málo z TJ Zdounky
S podzimní části jsme zatím nadmíru spokojeni.
Nastoupili jsme oproti jaru jen v mírně pozměněném
kádru, kdy ukončil svoji fotbalovou kariéru opora
v brance Jirka Rampas (ale určitě ho pořád svědí
ruce), který se zároveň stal rekordmanem tohoto
století v počtu minut bez obdržené branky v okresním
přeboru, Staňa Sigmund šel zkusit štěstí do Morkovic
a dlouhodobě se nám zranil David Rokos. V kádru
přibyl Dominik Solař ze Zborovic a Jarda Jergl
z Kroměříže. Zatím okupujeme čelo tabulky a snad to
tak bude i v době vydání čtvrtletníku. Marku Kyrczovi
to zatím výborně pálí, Marťa Holeček je „celkem“ jistý
v bráně a fyzicky je mužstvo na tom dobře. Sečteno
podtrženo…tenhle fotbal musí bavit nejen náročného
zdouneckého diváka, ale hra baví i hráče samotné.
Rovněž v kategoriích školičky, přípravky žáků a nově
dorostů 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 2016/17
V sobotu 14.října jsme pořádali tradiční vinobraní s vyhlášením
fotbalisty roku. Úvodní kategorii školičky, přípravky a nově kategorii
„Bombér“ roku vyhlásil ředitel našeho sponzora p. Kyrcz Josef. Za
školičku, kde ještě nerozlišujeme vítěze, přebral cenu zástupce
rodičů. Za přípravku bylo pořadí Syručka Patrik, Brázdil Jan a na
děleném třetím místě Adam Pospíšil a Čečatka Michal. Staronovou
kategorii „Zdounecký bombér roku“ vyhrál jako loni Patrik Syručka,
který zatížil konto soupeřů celkem 73 brankami. Další kategorii
starších žáků, ovládl Syručka Milan, Čečatka David a Kuba Dvořák.
Poslední kategorii mužů vyhlásil tradičně náš pan starosta a
vítězem se stal David Rokos, před Mirou Věžníkem a Jirkou
Rampasem. O zábavu se starala Zdounečanka a Milenium a snad
se všem účastníkům líbilo. Tradiční vrchol tomboly „kop na
televizor“ byl ve fotbalovém duchu doprovázen povzbuzováním.
Doma již na ni kouká p.Kyrcz, pokud mu ji předchozí prudkou ranou
v rozstřelu nerozbil jeho syn Marek, který byl rovněž finalistou. 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

www.zdounky.cz
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Akce Domu kultury ve Zdounkách

www.zdounky.cz
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Pohádkový karneval

Informační zpravodaj Zdounky, číslo 4/2017, ročník 17. Vydává obec Zdounky nákladem 800 ks.
Adresa: Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO: 287938. Odpovědný vedoucí: Ing. Martin Drkula, starosta obce.
Zdarma do všech domácností. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14226.

