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Vážení a milí spoluobčané,
v době uzávěrky tohoto čísla, tedy
v době, kdy píši tento úvodní článek,
se jaro ne a ne probrat po zimním
spánku, neboť rána jsou stále chladná
a studené přetrvávající větry vysloveně
kazí dojem postupně přibývajících
jarních
teplot.
Letošní
brzké
Velikonoce máme úspěšně za sebou a
z pohledu
realizace
investic
schválených pro letošní rok mohu říci,
že řada z nich byla již v měsíci březnu
naplno rozběhnuta. Jedná se o nové
chodníky v místní části Těšánky,
rozšíření
Hasičské
zbrojnice
v Nětčicích, opravy kapličky a zvoničky
v Nětčicích, demolice domu č.p. 208
v Zákostelí, výsadba nových ovocných
stromů za Zdravotním střediskem ve
Zdounkách, nová výsadba stromořadí
na ul. Nádražní ve Zdounkách,
výsadba ovocných stromů v Divokách,
výsadba lip u Cvrčovské kapličky, dále
jsou to sanace zdiva ve sklepě na ZŠ
a Obecním úřadě ve Zdounkách.
V době vydání tohoto čísla IZ, tedy
v době, kdy jej budete číst, budou
vrcholit přípravy na hlavní, z pohledu
rozpočtu obce, investiční akci roku
2016, kterou je nová splašková
kanalizace a následně nová komunikace hlavního tahu přes místní část
Nětčice. Celá tato akce, by měla být
zahájena nejpozději k 1.6.2016.
A co dále se událo během prvního
čtvrtletí tohoto roku? Tedy dá se říci od
poslední schůze Zastupitelstva obce
Zdounky, která proběhla 10.12.2015.
V době od uzávěrky posledního
čísla Informačního zpravodaje (
10.01.2016 ) do uzávěrky tohoto čísla (
10.04.2016 ) se rada obce sešla
celkem 5x, z toho 1x byla rozšířena o
všechny členy našeho zastupitelstva a
1x proběhla veřejná schůze v přísálí
Domu kultury ve Zdounkách (
17.03.2016 ).
Z informačně nejdůležitějších
záležitostí, které rada obce projednala,
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schválila, či vzala na vědomí vybírám
pro vás tyto:
žádost Mysliveckého sdružení Jaro
Zdounky o.s. o poskytnutí veřejné
finanční podpory na činnost pro rok
2016 ve výši 40 000,- Kč
žádost Mysliveckého spolku Dubina
Nětčice o poskytnutí veřejné finanční
podpory na činnost pro rok 2016 ve
výši 25 000,- Kč
žádost Mysliveckého spolku Lípa
Soběsuky o
poskytnutí veřejné
finanční podpory na činnost pro rok
2016 ve výši 10 000,- Kč
žádost ZO ČSCH Zdounky o
poskytnutí veřejné finanční podpory na
činnost pro rok 2016 ve výši 40 000,Kč
žádost ZO ČSV Zdounky o poskytnutí
veřejné finanční podpory na činnost
pro rok 2016 ve výši 9 000,- Kč
žádost ZO ČZS Zdounky o poskytnutí
veřejné finanční podpory na činnost
pro rok 2016 ve výši 10 000,- Kč
žádost Sociálních služeb Uherské
Hradiště, p.o., DZP Zborovice o
poskytnutí veřejné finanční podpory na
činnost pro rok 2016 ve výši 6 000,- Kč
žádost ZO ČSOP Buchlovice o
poskytnutí veřejné finanční podpory na
činnost pro rok 2016 ve výši 1 000,- Kč
žádost Oblastní charity Kroměříž o
poskytnutí veřejné finanční podpory
pro Sociální poradnu na činnost pro
rok 2016 ve výši 9 000,- Kč
žádost Centra pro zdravotně postižené
ZK, o.p.s., o poskytnutí veřejné
finanční podpory na činnost pro rok
2016 ve výši 2 000,- Kč
žádost Rodinného centra Kroměříž,
z.s., o poskytnutí veřejné finanční
podpory na činnost pro rok 2016 ve
výši 2 000,- Kč
ze tří předložených nabídek, jako
cenově nejvýhodnější nabídku na
rozšíření
Hasičské
zbrojnice
v Nětčicích, jsme přijali nabídku p.
Stanislava Kuciána ml. – Zednictví
z Nětčic

- Příkazní smlouvu na organizaci
výběrového řízení na zhotovitele
stavby mezi obcí Zdounky a fy TIZZI
spol. s r.o. z Kroměříže na veřejnou
zakázku „Zdounky-Nětčice kanalizace
I. etapa“
- žádost Centra služeb postiženým Zlín,
o.p.s., zařízení Horizont Kroměříž o
poskytnutí veřejné finanční podpory na
činnost pro rok 2016 ve výši 2 000,- Kč
- dvě nabídky p.Stanislava Kuciána ml.
– Zednictví z Nětčic na stavební práce,
a to odizolování kapličky v Nětčicích a
novou fasádu na zvonici v Nětčicích
- Smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a
fy.Servis 3xD spol. s r.o. z Olomouce
na deratizaci obce Zdounky, včetně
místních částí a obecních budov,
deratizace proběhne 2x za rok, a to
v měsících únor-březen a srpen-září
- nabídku na koupě dle rozpočtu pro
hasiče z Těšánek na přívěsný vozík za
osobní automobil, včetně plachty a její
konstrukce, typ ALUX-7 B1
- výsledky Tříkrálové sbírky v našich
obcích v roce 2016, celkem se vybrala
částka 27 313,- Kč
- Smlouvu o dílo č. 70/2016 mezi Obcí
Zdounky a fy. Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s., na provedení 4x ročně
chemických rozborů vod (únor až
listopad 2016) vytékajících z kanalizace do vodních toků v místních
částech Cvrčovice, Divoky, Nětčice a
Zdounky
… pokračování str. 2
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… pokračování ze str. 1
- roční
účetní
závěrku
příspěvkové
organizace - Mateřská škola Zdounky,
okres Kroměříž, Kroměřížská 28, 768 02
Zdounky, za rok 2015
- roční
účetní
závěrku
příspěvkové
organizace - Základní škola Zdounky,
okres Kroměříž, 768 02 Zdounky 59, za
rok 2015
- žádost SDH Zdounky o poskytnutí
veřejné finanční podpory na letní tábor
mladých hasičů pro rok 2016 ve výši
25 000,- Kč
- žádost SDH Zdounky o poskytnutí
veřejné finanční podpory na preventivně
výchovnou činnost pro rok 2016 ve výši
5 000,- Kč
- žádost SDH Zdounky o poskytnutí
veřejné finanční podpory na oslavy 140
let založení SDH Zdounky v roce 2016 ve
výši 15 000,- Kč
- žádost Naděje Dům pokojného stáří v
Nedašově o poskytnutí veřejné finanční
podpory na provoz pro rok 2016 ve výši
2 000,- Kč
- žádost SDH Nětčice o poskytnutí veřejné
finanční podpory na letní tábor mladých
hasičů pro rok 2016 ve výši 10 000,- Kč
- Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci
za rok 2015 v našem teritoriu
- Příkazní smlouvu na zajištění výkonu
technického dozoru stavebníka, na
stavbě mezi obcí Zdounky a fy RealkaRubíček plus s.r.o. z Kroměříže s
názvem „Zdounky - Nětčice kanalizace I.
etapa“
- z pěti předložených nabídek, a to fy.
INSTA CZ s.r.o. z Olomouce, dále fy.
HS-Pozemní stavitelství s.r.o. z Brna,
dále fy. Maldrev s.r.o. z Divok, dále fy.
HANT bohemia, a.s., z Kroměříže a fy.
ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže, jsme přijali
jako cenově nejvýhodnější nabídku na
rekonstrukce chodníků v roce 2016
v obci Zdounky, nabídku fy. ČAK CZ
s.r.o. z Kroměříže
- žádost ZO ČSCH Zdounky o prominutí
poplatků za pronájem části DK ve
Zdounkách pro trénink členek skupiny
„Přátel králičího hopu“, a to jednou za 14
dní
- žádost
zdouneckých
ochotníků
o
bezplatný pronájem hlavního sálu v DK
ve Zdounkách v rozsahu 30 hodin (10 x 3
hodiny) pro nazkoušení nové divadelní
hry s názvem „U nás v Lebedově“, a to
v měsících květen-červen a září-říjen
2016
- žádost ZO KDU-ČSL Zdounky o převod
práva k užívání ½ vývěsky na náměstí ve
Zdounkách, kterou dříve užívalo sdružení
Hnízdečko, které s tímto souhlasí
- žádost
Sociálních
služeb
města
Kroměříže o finanční příspěvek na
provoz pro rok 2016 – jedná se o 13
bývalých našich spoluobčanů (příspěvek
2000,- Kč/občan)
- z pěti předložených nabídek, a to fy.
SMO a.s., Otrokovice, dále fy. Porr a.s.,
odštěpný závod Morava, Dále fy. SVS –
www.zdounky.cz

- CORRECT, spol. s r.o. z Bílovic, dále fy.
Váhostav – CZ, organizační složka
Kroměříž, s.r.o. a fy. ČAK CZ s.r.o. z
Kroměříže, jako cenově nejvýhodnější
jsme přijali nabídku na akci s názvem
„Silnice III/43215: Zdounky-Nětčice – SO
102 – místní komunikace, chodníky a
terénní úpravy, SO 103 - sjezdy“, podala
fy. Porr a.s., odštěpný závod Morava, z
Tlumačova, fy. Váhostav – CZ,
organizační složka Kroměříž, s.r.o., byla
z účasti v zadávacím řízení vyloučena,
z důvodu předložení návrhu smlouvy o
dílo, který nebyl podepsán osobou
oprávněnou jednat za uchazeče
- vyhlášení konkursu na pracovní místo
ředitele/ředitelky
Základní
školy
Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková
organizace,
s předpokládaným
nástupem na pracovní místo od 1.srpna
2016
- žádost původní Zdounečanky o prominutí
poplatků za pronájem části DK ve
Zdounkách pro zkoušky souboru na
oslavy 40 let od jejího založení, jedná se
o 7 zkoušek v rozsahu po 2 hodinách
- Příkazní smlouvu č. 02/2016 na výkon
technického dozoru stavebníka na stavbě
„Silnice III/43215 Zdounky, Nětčice SO
102 místní komunikace a chodníky a SO
103 sjezdy“ mezi obcí Zdounky a ing.
Janem Rubíčkem z Kroměříže
- Protokol o kontrole – následná veřejnosprávní kontrola na místě zaměřená na
správnost a účelnost čerpání investiční
dotace poskytnuté obci Zdounky ident. č.
EDS 114D244005020 – jedná se o
hasičskou automobilovou stříkačku CAS
Tatra 4x4, třídenní kontrolou nebyly
zjištěny nedostatky
- 1. veřejná schůze Zastupitelstva obce
Zdounky v r. 2016, se uskutečnila ve
čtvrtek 17.3.2016. Projednala, či schválila
celou řadu bodů, ze kterých vybírám pro
vás tyto nejzajímavější:
- Inventarizační zprávu Obce Zdounky za
rok 2015
- Rámcová smlouva na provádění díla –
stavebních prací ,,Rekonstrukce a opravy
chodníků v obci Zdounky a místních
částech“
č.03/2016/ce
mezi
Obcí
Zdounky a fy. ČAK CZ, s.r.o., Kroměříž
- z pěti předložených nabídek, a to fy. VKAQUA Olomouc, spol. s r.o., dále fy. Porr
a.s., odštěpný závod Morava, dále fy.
MODOS spol. s r.o. z Olomouce, dále fy.
Váhostav – CZ, organizační složka
Kroměříž, s.r.o. a fy. ČAK CZ s.r.o. z
Kroměříže, jako cenově nejvýhodnější
nabídku na akci s názvem „ZdounkyNětčice kanalizace I. etapa“, podala fy.
ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže, fy. Váhostav
– CZ, organizační složka Kroměříž, s.r.o.,
byla z účasti v zadávacím řízení

- vyloučena, z důvodu předložení návrhu
smlouvy o dílo, který nebyl podepsán
osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- Příkazní smlouvu mezi Obcí Zdounky a
fy. TIZZI spol. s r.o., z Kroměříže, kde
předmětem
smlouvy
je
výkon
koordinátora BOZP na staveništi při
realizaci
projektu
„Zdounky-Nětčice
kanalizace I. etapa“
- žádost Sdružení přátel ZUŠ Zdounky o
poskytnutí veřejné finanční podpory na
činnost pro rok 2016 ve výši 50.000,- Kč
- žádost Římskokatolické farnosti Zdounky
o poskytnutí veřejné finanční podpory na
doplatek za stavební práce na fasádě
kostela Nejsvětejší Trojice ve Zdounkách
a digitálního světelného ukazatele do
kostela na zpěvy pro rok 2016 ve výši
500.000,- Kč
- žádost Zdounečanky, z.s., o poskytnutí
veřejné finanční podpory na kulturní
činnost pro rok 2016 ve výši 150.000,- Kč
- žádost Tělovýchovné jednoty Zdounky,
o.s., o poskytnutí veřejné finanční
podpory na činnost pro rok 2016 ve výši
150.000,- Kč
- žádost ZO ČSOP Divoky o poskytnutí
veřejné fin. podpory na činnost pro rok
2016 ve výši 59 000,- Kč
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
29.02.2016
- neméně důležitý byl i opět bod, který se
týkal prodeje a koupě pozemků,
nemovitostí, včetně jejich záměrů, více
se můžete ve svém zájmu dozvědět na
webových
stránkách
obce
www.zdounky.cz
Vážení spoluobčané,
výše uvedené skutečnosti jsem se snažil
vybrat tak, aby byly pro vás interesantní,
úplné a aby vás řádně informovaly o
práci rady a zastupitelstva obce za první
kvartál tohoto roku.
Na úplný závěr tohoto úvodního článku si
dovolím nám všem popřát co nejlepší
prožití jarních dnů, plných nejenom
sluníčka, ale také tolik potřebné vláhy,
kde deficit z loňska stále nebyl dorovnán.
S přátelským pozdravem
Ing.Martin Drkula
starosta obce

-

Ing. Martin Drkula
starosta obce
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Jarní výsadba zeleně v naší obci
S příchodem jara proběhla v naší obci
tak jako každý rok částečná obnova a
revitalizace zeleně. Jistě jste si všimli
pokračující výsadby alejových stromů
v ulici Nádražní. Letos proběhla v této
lokalitě kompletní dosadba javorů
červených (Acer platanoides Royal Red),
to znamená od cukrárny až po firmu
Spálovský. Celkem jsme zde letos
dosadili 40 javorů. Rovněž proběhla
výsadba 4 ks lípy (Tilia cordata
Greenspire) k nově zrekonstruované
Cvrčovské kapličce. Dále byla jedna lípa
vysazena
k tanečnímu
kolu
ve
Cvrčovicích na přání tamějšího osadního
výboru. V mateřské školce ve Zdounkách
se u vchodu do budovy vysadily 3 ks
myrobalánů (Prunus cerasifera Nigra) a
na náměstí ve Zdounkách byl nahrazen
jeden uhynulý kus kulovitého akátu
(Robinia pseudoacacia umbraculifera ).
Jsem pevně přesvědčena, že postupem
let, až tyto stromy zmohutní a rozrostou
se, budou příjemným zpestřením našich
ulic.
Latinské
názvy
jednotlivých
zahradních kultivarů uvádím záměrně,
aby si je případný zájemce mohl najít na
internetu a dát mi za pravdu, že
v dospělosti to budou opravdu pěkné
stromy. Pokud projíždíte našimi městy,
můžete řadu z nich, už starších, vidět na
vlastní oči. Druhy, které pro výsadbu
volíme, patří mezi tradiční alejové stromy
do městské zástavby. Mají zapěstovanou
korunku, takže v dospělosti nebudou o
moc vyšší a pracovníkům obce umožní
řádnou údržbu a péči.
Tak, jako máme dokončenou výsadbu
z dřívějších let
- kulovité akáty od
náměstí až po ulici Cvrčovskou (20092013) a nově dokončenou výsadbu ulice

Nádražní – červené javory, rádi bychom
v příštím
roce
dokončili
výsadbu
myrobalánů v ulici Farská až po
Zákostelí. Zatím je zde vysázeno asi 10
ks myrobalánů, které právě v této jarní
době
potěší
oko
kolemjdoucích
nádherným růžovým květem. V Zákostelí,
kde z vlastních finančních zdrojů provádí
obec revitalizaci centra této části obce,
budeme pravděpodobně uvažovat o
nějakém jiném kultivaru, který do
budoucna zkrášlí okolí nově budovaného
parkoviště a sběrného hnízda na tříděný
odpad. Také máme v plánu provést
výsadbu v okolí kostela a základní školy
II. stupně a bude-li nám přát štěstí,
získáme z dotačních titulů šanci na
obnovu starého ovocného sadu za
hřbitovem. Nesmíme zapomenout ani
prostor u vlakového nádraží, kde po
kompletní rekonstrukci chodníků a
rozšíření zeleného pásu bude rovněž
provedena výsadba nových stromů. Také
Nětčice by se měly na jaře příštího roku
dočkat nové výsadby v okolí tanečního
kola za kulturním domem.
V letošním roce obec však nevysazovala
pouze alejové stromy. Rovněž jsme se
zaměřili na postupnou obnovu starého
obecního sadu v Divokách. Zde bylo
letos pracovníky obce vysázeno 25 ks
ovocných stromů, dále byla provedena
kompletní obnova přestárlého sadu za
zdravotním střediskem ve Zdounkách,
kde ve spolupráci s místní základní
organizací zahrádkářů bylo vysazeno 30
ks ovocných stromků. Po dohodě
s osadním výborem ve Cvrčovicích bude
rovněž na podzim pokračovat obnova
starého
ovocného
sadu
v lokalitě
„Kopec“. Během příštího roku budeme

ve
spolupráci
se
zahrádkáři
pravděpodobně obnovovat starý ovocný
sad za mateřskou školkou. Při výsadbě
ovocných stromů se zaměřujeme na
čtvrtkmeny, které, jak mi zahrádkáři
potvrdí, jsou rovněž na péči méně
náročné, nevyžadují tolik místa a také
ovoce se z nich dočkáme mnohem dříve
než u vysokokmenných odrůd.
Závěrem bych ráda poděkovala lidem,
kteří vždy ochotně a se znalostí věci umí
zodpovědět každou mou všetečnou
otázku. Je to paní ing. Alžběta
Pavlačková, Zahrada Olomouc s.r.o.,
která stojí za výběrem našich alejových
stromů a pan ing. Rostislav Kubáček,
Ovocná školka Střílky, s nímž konzultuji
ovocné stromky. Mé díky rovněž patří
pracovní četě naší obce, která pod
vedením pana Zdeňka Kochaníčka sází a
pečuje o stromy na profesionální úrovni.
Ing. Jana Raczová

Informace z obce
Nestihli jste hlášení obecního
rozhlasu ? Všechna hlášení jsou
dostupná na webových stránkách
obce ( www.zdounky.cz ). Zároveň
jsou také vyvěšena na vývěsce obce
před obchodním domem na náměstí
ve Zdounkách
Ve vývěskách před Domem kultury
ve Zdounkách jsou nově vyvěšeny
fotografie,
které
dokumentují
průběžně jednotlivé akce obecního
úřadu od začátku letošního roku.
Přijďte se podívat!
Upozorňujeme občany, že do
30.4.2016 je třeba na pokladně
obecního úřadu ve Zdounkách
zaplatit poplatky za psy a odpad.
Bez dokladu o zaplacení není možno
uložit odpad ve Sběrném dvoře.
www.zdounky.cz
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Pár informací o odpadovém hospodářství obce za rok 2015
S ohledem na uplynulý rok mi dovolte,
abych
vás
seznámila
s několika
zajímavými čísly, které se týkají provozu
Sběrného dvora ve Zdounkách a odpadového hospodářství obce všeobecně.
Nejdřív musím říci, že nás velmi potěšily
výsledky dotazníku mezi spoluobčany,
z něhož vyplynulo, že s fungováním a
nastavením způsobu sběru a třídění
odpadů je spokojena naprostá většina
obyvatel. Jen pro vaši zajímavost –
v obci Zdounky a v místních částech
máme celkem osm sběrných hnízd na
tříděný odpad a v roce 2015 jsme tak
vytřídili 13 tun papíru, 13 tun plastových
obalů a 14,5 tun skla. V místních částech
máme pro potřeby obyvatel rovněž
umístěny malé červené nádoby na sběr
použitých elektrických přístrojů až do
velikosti mikrovlnky. Těch se za loňský
rok nasbírala téměř jedna tuna. Lze
konstatovat, že naše sběrná hnízda jsou
hojně využívaná, v průběhu letošního
roku k těmto místům přibude po
provedené demolici č.p. 208 v Zákostelí,
tedy v centru této lokality, další kompletní
sběrné hnízdo na papír, plasty i sklo,
případně na drobný elektroodpad. Naší
snahou je maximálně zjednodušit a
zpřístupnit třídění odpadu tak, aby
k možnosti
jeho
uložení
měli
spoluobčané v Zákostelí ještě blíže než
dosud, kdy musí odpad nosit či vozit až
do ulice Farská.

Jak jsem se již zmiňovala v minulém
čísle Zpravodaje, od 1.4.2016 funguje
Sběrný dvůr Zdounky ve středu od 16,00
– 19,00 hod, sobota zůstává beze změn
7,00-12,00 hod. Dle ohlasu těch, kteří do
sběrného dvora jezdí, je takto nastavená
provozní doba vyhovující. V roce 2015
byly do Sběrného dvora svezeny a
vytříděny stovky tun různého odpadu –
např. téměř 4,5 tuny nebezpečného
odpadu – barvy, laky, pesticidy, tuky,
oleje a absorpční činidla, dále 1,3 tuny
pneumatik, téměř 80 tun objemného
odpadu – vysloužilý nábytek, koberce
atd. Za zmínku jistě stojí i téměř 34 tun
bioodpadu, který hlavně v letním období
je převažující složkou odpadů ve
Sběrném dvoře. K této věci jen malé
doplnění – nejpozději v roce 2017 obec
plánuje do domácností spoluobčanů,
kteří budou mít zájem, pořízení
kompostérů na zahradní bioodpad.
Také
naše
služba
spoluobčanům
v místních částech – rozvoz 4 ks
kontejnerů na tříděný odpad od dubna až
do konce října se setkává s příznivým
ohlasem. Loni naše malé žluté autíčko
Bonetti takto svezlo 70 tun vytříděného
odpadu. Pro letošní rok je již nový rozpis
přistavení kontejnerů dostupný jak na
webových
stránkách
obce
www.zdounky.cz ,tak na požádání u
pracovnic podatelny OÚ Zdounky.

Co se týká komunálního odpadu, tedy
odpadu z domácností, který ukládáme do
popelnic, toho jsme všichni v roce 2015
vyprodukovali celkem 360,00 tun.
Celkové náklady na provoz odpadového
hospodářství obce, tzn. vývoz, uložení
odpadu, nájmy kontejnerů do sběrných
hnízd, nájmy popelnic – nepatří obci,
obec si je pronajímá od svozové firmy
činily téměř 1 500 000 Kč. Rovněž
provoz Sběrného dvora nás ročně stojí
řádově stovky tisíc.
Na závěr ještě zmínka o kolektivním
systému zpětného odběru, do něhož je
naše obec také samozřejmě zapojena.
V roce 2015 jsme firmám Asekol a
Elektrowin předali víc jak 160 ks
televizorů a PC monitorů a taky víc jak
140 sporáků, mrazáků a ledniček. Za
tento zpětný odběr a pečlivé třídění
odpadu do sběrných hnízd ve Zdounkách
a místních částech obec i díky vám
získala téměř 90 000 Kč.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce

Prevence jaro 2016 - VYPALOVÁNÍ TRÁVY
I zdánlivě bezpečně vypadající činnost,
jakou je spalování shrabaných porostů a
klestí, může dopadnout nebezpečným
hazardem, který ohrozí své okolí.
Oheň se na otevřeném prostranství může
velice snadno vymknout kontrole a suchý
jarní porost v kombinaci s větrem dokáže
své.
Pak vznikají závažné ekonomické škody,
je ohroženo zdraví a životy osob a může
být nevratně poškozen biotop. Stačí jen
neopatrnost, trocha nepozornosti, nebo
zbytečná panika.
Z těchto důvodů je vypalování trávy
zakázáno
hned
několika
zákony,
především Zákonem o požární ochraně,
Zákonem o ochraně přírody a krajiny
dále Zákonem o ochraně ovzduší.
PLOŠNÉ VYPALOVÁNÍ POROSTŮ JE
ZAKÁZÁNO CELOROČNĚ.
V případě porušení tohoto zákazu hrozí
dle Zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
občanům pokuta až ve výši 25 tisíc a
firmám nebo podnikajícím osobám
sankce až do výše 500 tisíc korun.
Při spalování klestu na volném
prostranství zákon o požární ochraně
www.zdounky.cz

ukládá povinnost učinit odpovídající
opatření proti vzniku a šíření, jinak
řečeno zabezpečit vše tak, aby se
spalování nevymklo kontrole a nevznikl
z něj požár. A další důležitá povinnost je
nahlásit každé spalování na krajské
operační středisko hasičů, kde se vyplní
formulář, který vaše spalování eviduje.
Když toto vaše spalování uvidí nějaký“
uvědomělý“ občan a zavolá hasiče, tak
dané operační středisko zavolá vám,
jestli máte vše pod kontrolou a jestli jste
na místě.
Pokud své spalování nenahlásíte a to se
ani nemusí to spalování vymknout
kontrole a zavolá někdo hasiče, kteří
musí vyjet ke každé nahlášené události,
tak se vám toto spalování může pěkně
prodražit.
Samotné pálení není však jediným
způsobem, jak se zbavit biologického
odpadu, kromě kompostování vás rádi
uvítají ve sběrném dvoře, kde můžete
svůj odpad hrdě odevzdat.

hraní na louce nebo v parku nezatížilo
pak rodinný rozpočet na řadu let.
A
proto
znovu
upozorňujeme:
VYPALOVÁNÍ SUCHÉ TRÁVY A
POROSTŮ JE ZAKÁZÁNO!
Marek Sýkora
SDH Zdounky

A v neposlední řadě určitě nemusíme
připomínat, že rodiče jsou zodpovědní za
chování svých dětí, proto by je neměli
zapomenout poučit, aby jejich nevinné
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Česká výprava na pozvání Kateřiny Konečné v Bruselu
Dovolte mi vyjádřit se a popsat můj
pohled k bombovému útoku 22. března
na letišti a v metru v Bruselu, jelikož i já
jsem se nepřímo vyskytla s padesáti
kolegy od neděle 20. března do středy
23. března v Bruselu. Účelem návštěvy
Belgie bylo seznámení se s Evropským
parlamentem a setkání s europoslanci
Kateřinou Konečnou a Jiřím Maštálkou.
Pobyt v Bruselu byl mimo jiné spojen i
s výletem do Waterloo, Antverp, Bruggy,
Gentu a centra Bruselu. V úterý, ten
osudný okamžik, jsme v 8.00 hodin ráno
vyjížděli od hotelu, který ležel dva
kilometry od letiště, cílem byly 50 km
vzdálené Antverpy. Po cestě jsme pouze
viděli samé sanitky a nic nám v tu chvíli
nedošlo, až v Atverpách, kde jsme
navštívili hlavní nádraží, kde se
vyskytovali vojáci se zbraněmi a příbuzní
nás bombardovali telefonáty a smskami.
No nic dramatického nečekejte, nic se
nám nestalo, všichni jsme byli v pořádku,
jen jsme se nedostali do Evropského
parlamentu
a
neprobádali
čtvrť
Molenbeek, to jsme měli naplánované na
středu, teroristé nás předběhli v úterý.
Celá výprava byla nucena kvůli této
situaci jet domů do Česka o den dříve.
S europoslanci jsme se setkali krátce
v hotelu, dorazili za námi taxíkem.

atentátníků. Opakuji, vše bylo vysíláno
neustále dokola na všech kanálech,
v různých jazycích. Vůbec bych si
nedovolila znevažovat tuto situaci, ale
připadalo mi to z pozice médií vyděsit a
zastrašit obyvatelstvo.
Zaráží mě ale fakt, že tyto bombové
útoky začínají v Evropě být na denním
pořádku. Následuje vyjádření soustrasti,
vyhlášení smutku. „A co dál“, ptám se?
Spoléhám na bezpečnostní složky a
očekávám ze strany příslušného státu,
že viníci budou po právu postaveni před
soud
a
potrestáni.
Člověk
s křesťanskými kořeny nebo člověk bez
jakéhokoliv náboženského vyznání by se
v životě neodpálil, protože miluje více
život nežli islámští teroristé milující smrt.

V žádném případě nechci urážet islám a
nebudu se dohadovat o definicích
radikálnosti a umírněnosti. Dle mého
názoru žádný umírněný islám neexistuje.
Islám je islám. Jejich právo šaría je
neslučitelné
s principy
liberální
demokracie a s ústavami západních
států. Potvrzují mi to nejen nesčetné
výroky islámských kleriků, nýbrž i
Evropský soud pro lidská práva
výnosem z roku 1998, že zavádět právo
šaría byť i jen částečně vedle
evropských právních systémů by bylo
porušením Evropské konvence na
ochranu lidských práv a základních
svobod.
Já se chci svobodně a volně pohybovat
po evropské zemi a netoužím vidět
v evropských ulicích vojáky se zbraní
v ruce a zažívat válečný stav.
Ing. Kateřina Srncová

V Bruselu nejezdila hromadná doprava,
nejezdilo metro a vlaky. Obchody byly
zavřené, vše totálně odříznuté od
běžného života. Navíc v belgické televizi
celý den dokola média ukazovala
tragické záběry z letiště, metra, samé
raněné, křik, pláč, vyjádření vlády,
zatčení teroristy, výzva netelefonovat,
varování
necestovat
do
Bruselu,
evakuace osob z jaderných elektráren a
univerzit, fotografie sebevražedných

V minulém roce vyhlásila místní
knihovna soutěž k výročí
B. Němcové a její Babičky.
Výtvarnou soutěž vyhrála
paní Zdeňka Stratilová
a fotografickou soutěž
paní Renata Zavadilová.

Blahopřejeme.

www.zdounky.cz
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Aktivity žáků Základní školy ve Zdounkách
Místo, kde voda odpočívá
Při příleţitosti Mezinárodního dne mokřadů jsme ve spolupráci
se Slovenským svazem ochránců přírody a krajiny a s
Českým svazem ochránců přírody ve zdounecké škole
nainstalovali unikátní putovní výstavu Mokrade – poklady
prírody. Autorka Olga Removčíková na dvanácti panelech
představila překrásná zákoutí slovenské přírody s různými
typy mokřadních společenstev. Výstava vznikla v rámci
projektu Příroda nezná hranic. Zároveň jsme si ověřili, ţe ani
jazyková bariéra není problémem a všechny informace byly
účastníky správně pochopeny. Ţáci se během čtrnácti dnů
mohli seznámit s charakteristickými, vzácnými i chráněnými
druhy rostlin a ţivočichů těchto biotopů. V krátkém
doplňujícím programu zjišťovali význam, ohroţení a také
moţnost ochrany těchto vzácných míst. Ţáci si tak uvědomili,
kde v blízkosti školy i svého bydliště je potřeba věnovat
pozornost těmto zajímavým místům, protoţe podle staré
lidové moudrosti – kde je voda, tam je ţivot.
Mgr. Marcela Bajerová
Máme úspěch!
Ţáci Základní školy ve Zdounkách se kaţdoročně
účastní mnoha soutěţí, ať uţ se jedná o soutěţe okresní,
krajské, ale i republikové. Velkou chloubou pro nás je, ţe
dosahují pravidelně velmi dobrých výsledků, umisťují se na
medailových pozicích a získávají řadu ocenění.
V letošním školním roce zahájila zdárné období třída ţáků
deváté třídy, která se umístila na začátku prosince na 2.
místě v oblastní soutěţi O nejkrásnější vánoční stromeček.
Další důvod k radosti na sebe nenechal dlouho čekat. Velice
dobrého výsledku dosáhla Lenka Hradilová 15. února v
okresním kole Olympiády z českého jazyka, kde obsadila 5.
místo.
Můţeme se pyšnit i sportovními úspěchy. Druţstvo sloţené
ze ţáků osmé a deváté třídy se zúčastnilo okresního kola ve
šplhu. V této soutěţi vybojoval pro naši školu Matěj Daněk
opět krásné 5. místo.
Výstaviště Floria v Kroměříţi pořádá jiţ několikátým rokem
výtvarnou soutěţ k výstavě Myslivost, rybářství, včelařství.
Kaţdoročně tuto výstavu zdobí také práce našich dětí. Letos
byly oceněny práce Jany Dvořákové, ţákyně 8. třídy, 1.
místem a Gabriely Vandalové, ţákyně 7. třídy, 2. místem.
Skvělými výsledky přispěli do společné truhlice úspěchů ţáci
z 5. ročníku (Vojtěch Ferenz, David Čečatka, Kristýna
Škrabalová), kteří se umístili v okresním kole ekologické
soutěţe Poznej a chraň! na 1. místě a postupují do
krajského kola.
Trojice soutěţících ve sloţení Lenka Hradilová, Tomáš
Kašík, Jakub Lubino vyhrála okresní i krajské kolo soutěţe
Sapere – vědět, jak ţít. Tito borci postupují do republikového
kola, které se uskuteční 27. dubna v Praze, proto jim všichni
drţme pěsti.
Mgr. Lenka Hausmajerová
za ZŠ Zdounky

www.zdounky.cz
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Činnost SDH Zdounky
Prvního čtvrt roku máme za sebou, a tak
mi dovolte se krátce ohlédnout za naší
činností.
Letošní rok jsme svou činnost zahájili již
tradičně výšlapem na Brdo, který proběhl
v sobotu 30. 1. 2016.
V sobotu 6. února proběhlo tradiční
vodění medvěda a Ostatková zábava
s pochováváním basy. Do kroku masopustnímu průvodu vyhrávala dechová
hudba Zdounečanka a zdárně jsme
obešli celou obec. Večer na zábavě
proběhlo tradiční pochovávání basy.
K tanci a poslechu mimo zmiňované
Zdounečanky hrála i skupina Millenium.
Velké poděkování patří všem sponzorům
naší zábavy…
Naši mladí hasiči zahájili svou sezónu a
to v sobotu 27. února na zimním
branném závodu v Trávníku. Družstvo
starších žáků vyhrálo třetí místo.
Ve čtvrtek 17. března proběhl Den
otevřených dveří pro ZŠ A MŠ Zdounky
na hasičské zbrojnici ve Zdounkách.
Děti se seznámily s historií, osvěžily si
pár důležitých informací a skutků, jak se
chovat v případě mimořádné události a
také se seznámily s výstrojí a výzbrojí
hasičů dnes. Na závěr si prohlédly
novou techniku CAS 20 Tatra Terno 1.
2. dubna proběhl sběr železa a svoz
vysloužilých elektrospotřebičů po obci.
Jsme rádi, že můžeme pomoct těm
občanům, kteří nemají možnost vysloužilé elektrospotřebiče dovézt do sběrného
dvora, a také děkujeme všem za včasné
nachystání odvážených komodit. Svoz
byl plynulý a rychlý.
Naše zásahová jednotka od začátku
roku vyjížděla celkem třikrát. K požáru
kotelny domu ve Zdislavicích. K požáru
domu v obci Kostelany. A do třetice jako
planý poplach byl výjezd do Kostelan
k požáru
trávy.
Jednalo
se
o
nenahlášené spalování klestu.
Závěrem mi dovolte vás všechny co
nejsrdečněji pozvat na tradiční

Procházku lesem plných pohádek
plánovanou
na 21. května 2016
v divockém lese Boří,
kterou pořádáme ve spolupráci
s ČSOP Divoky.
Letos je to již 38. ročník.
A také přijměte pozvání
na oslavy 140 let
SDH Zdounky,
které proběhnou
25. 6. 2016
Se samotným programem
oslav vás včas seznámíme.
M. Sýkora
Za SDH Zdounky
www.zdounky.cz
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NECHTE DĚDEČKA DOMA aneb služba, která přijede za Vámi
„Přál bych si zůstat doma.“ To jsou
slova, která nejčastěji slýcháme,
když přicházíme za někým, kdo je
po úrazu, po autohavárii, po cévní
mozkové příhodě nebo prostě
s ohledem ke svému věku již nemá
tolik sil, aby péči o sebe a svou
domácnost zvládl zcela sám.
V domě, kde žijete, jste se možná i
narodili, prožili v něm své dětství,
přivedli si do něj svou ženu a
vychovali své děti. A nyní vám
všichni říkají, že už zde dále
nemůžete bydlet, protože jste staří
a nemocní. Vaše děti mají své
povinnosti, jsou často do večera
v práci a pak se musí postarat o
svou rodinu.
Někdy opravdu není jiná možnost
než se přestěhovat do domu
s pečovatelskou službou nebo do
domova pro seniory. Ale někdy
stačí, aby vám někdo nakoupil,
ohřál oběd, pomohl s hygienou,
s koupelí, podal léky, vzal na
procházku nebo odvezl k lékaři. A
najednou je možné být doma, ve
svém. Co můžete v takovém
případě
dělat?
Zavolejte
na
telefonní čísla uvedená v tabulce
dole a sjednejte si schůzku, na
které budou dohodnuty podrobnosti,
vaše potřeby a přání.

Oblastní charita Kroměříž v obci Zdounky
zajišťuje pro osoby se zdravotním postižením a
seniory
ZDRAVOTNÍ SESTRA

OSOBNÍ ASISTENTKA

CENA

Zdarma
Hrazeno ze všeobecného
zdravotního pojištění

Předepisuje

Obvodní lékař

120,- Kč na hodinu
Můžete využít množstevní slevy
5 - 20%
Pomůžeme
vám
vyřídit
Příspěvek na péči (800,- až
12 000,-)
Každý si službu objednává sám

Co dělají

Převazy ran, injekční aplikace,
odběry biologického materiálu,
příprava a podání léků, cévkování
žen, péče o stomie

Kompenzační
pomůcky

Dopomoc s běžnými denními
úkony, s hygienou, koupelí,
oblékáním, s přípravou jídla,
s péčí o domácnost, s nákupy,
s dopravou k lékaři, na úřady
nebo třeba do divadla
Rádi vám poradíme s výběrem kompenzační a polohovací pomůcky.
Naučíme vás bezpečně používat kompenzační pomůcku.
Zapůjčíme vám kompenzační pomůcky do doby, než si pořídíte
vlastní.
Pomůžeme vám s vyřizováním nároku na novou kompenzační
pomůcku.

Vedoucí služby

Jitka Fučíková

Mgr. Renata Gabrhelíková

Telefon

733 755 842

733 755 841

Pečujte v domácnosti o
svého příbuzného
Pokud pečujete o člena své
rodiny, tak jistě víte, jak náročná a
vyčerpávající může tato péče být.
Rádi Vás přivítáme na setkání
Svépomocné
skupiny
pečujících v domácnosti, která
probíhá 1x měsíčně v prostorách
Charitní pečovatelské služby na
Malém Valu, tel. 573 333 405.
Nejbližší setkání se koná 14.
dubna 2016 v 16 hodin.

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané,
jelikož každým rokem se na OÚ
ve Zdounkách dostávají kritické
hlasy k práci o víkendech na
dvorech a zahradách, dovoluji si
vás
všechny
požádat
o
respektování klidu o nedělích,
mám
na
mysli
především
používání motorových pil a
křovinořezů!
Děkuji vám za ohleduplnost.
Ing. Martin Drkula
Starosta obce
www.zdounky.cz

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ JARO 2016
Muži - okresní přebor jaro 2016
Soupeř

Začátek odjezd

Doma

Kyselovice

16.00

01.05.2016

Venku

Holešov B

10.15

06.05.2016

Doma

Němčice

17.30

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

Doma

Slavkov finale OFS 17.30

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

den

Datum

Neděle

24.04.2016

Neděle
Pátek

8.45

14.30

15.00
14.30
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Víte, že …
- se ve Zdislavicích 13. září 1830 narodila Marie Dubská, později von EbnerEschenbachová, která se stala nejvýznamnější rakouskou spisovatelkou té doby
- že jí maminka zemřela, když jí bylo 16 dnů, druhou velmi milovala, ale ta zemřela,
když bylo Marii 7 let a až další maminka ji začala podporovat v její tvorbě
- i když se v rodině mluvilo spíše německy, měly na Marii velký vliv právě české
služebné - kojná Anička a chůva Pepinka, ony byly inspirací k románu Božena
- již od dětství střídala pobyt ve Zdislavicích a Vídni, Zdislavice byly její velkou
láskou
- Marie Ebner-Eschenbachová ráda četla, milovala divadlo a přírodu
- se v 18. letech provdala za svého o 15 let staršího bratrance Mořice, který byl
profesorem přírodních věd, byl také vynálezcem a nakonec dosáhl hodnosti
maršála rakouské armády. Psal memoáry a také komponoval hudbu, dokonce
organizoval v Paříži výstavu moderní vojenské techniky. Jejich manželství bylo
bezdětné
- jako první ţena byla Marie Ebner-Eschenbachjmenována čestnou doktorkou
na vídeňské universitě, v roce 1898 obdrţela čestný kříţ za umění a literaturu,
v roce 1911 byla nominována na Nobelovu cenu za literaturu
- její povídky a romány jsou prodchnuty láskou ke všem živým tvorům, k lidem,
zvířatům, zejména k těm, kteří jsou slabí a bezmocní. Zvláštní pozornost věnuje
dětem, dětem odstrčeným, opuštěným a chudobným
- k nejznámějším povídkám patří Krambambuli, Amina, Pěnkava, z jejich románů
největší proslulost získalo Obecní dítě
- spisovatelka zemřela 12. 3. 1916 a je pochována ve Zdislavicích
V naší knihovně si můţete půjčit knihy: Obecní dítě, Krambambuli, Vybrané
aforismy, Štědrý večer slečny Zuzanky
V současné době vyhlásila společnost CZECH NATIONAL TRUST
sbírku na opravu hrobky a jejího okolí - www.czechnationaltrust.cz
PŘISPĚT MŮŢETE I V NAŠÍ KNIHOVNĚ

Jaký bude rok 2016?
Zajímá to jistě každého z nás. Meteorologové shodně říkají, že rok 2016 bude rokem teplejším a sušším, než byl rok minulý.
Zhodnotíme-li hodnoty teploty a srážek s porovnáním s minulým obdobím, docházíme k závěru, že rok 2015 byl nejteplejším od
roku 1775 a jeho průměrná teplota byla 9,4°C. Naopak silně podprůměrné bylo množství srážek. Většině z nás toto počasí
vyhovovalo. Kdo by si nepřál teplé a suché léto. Vidina pěstování jižního ovoce a zeleniny byla lákavou představou. Zapomněli
jsme však na to, že vše, co na jihu nás láká (pomeranče, mandarinky, olivy, banány) potřebuje ke svému růstu vodu a zase jen
teplo.
Jak se chránit proti suchu? Za poškozování přírody si dnes neseme následky sami. Suché dny, které nás v loňském roce
provázely, lze přirovnat k hydrologickému suchu let 1904 a 1947. Není nutné zdůrazňovat, co voda pro život znamená.
Odborníci nám neustále připomínají, že za vše může činnost člověka. V každém případě bychom se měli poučit z práce našich
předků, jak hospodařili s vodou. Podíváme-li se na mapu našeho regionu, např. z doby 14. až 15. století a porovnáme ji s mapou
dnešní doby, vidíme značné rozdíly, zejména v barevném označení. Na historické mapě je o mnoho víc modré a zelené barvy,
t.j. více vodních nádrží a lesů. Zastavěnost je nejméně 10x menší. Pozemky jsou o rozměrech maximálně do 1ha a jsou
lemovány stromořadím. Vodohospodáři nás nabádají, abychom vodu co nejvíce zadržovali v krajině. Znamená to vrátit se
s hospodařením s vodou k našim předkům. Co tedy bude nejdůležitější? Zastavět a zlikvidovat socialistickou melioraci, obnovit
všechny bývalé močály, bažiny, malé rybníčky, stromořadí, meze, keře, aleje ovocných stromů podél polí atd. Je to úkol
dlouhodobý, ale přinese své pro záchranu našeho regionu. K udržení vody na území regionu je rovněž v zabránění eroze půdy.
Samotní hospodáři by tomuto problému měli zabránit, že nebudou set na svažité pozemky, které nejsou schopny erozi zabránit.
Jsme státem střední Evropy, kde všechny vodní veletoky začínají svou cestu z čistých pramenitých zdrojů. Jde tu v podstatě o to
umět s vodou hospodařit a dobře ji využívat, že vodu na našem území dovedeme využít maximálně 2 – 3x. Ostatní státy střední
Evropy využívají vodu 5 až 7 krát. Využití vody by mělo představovat tento řetězec. Les, polnosti, vodní toky – říčky, bystřiny,
potoky, přehrady, úpravny vody – sídliště, průmysl – čistírna a zpět do řeky. Voda by měla být opět čistá, aby se dala využít
znovu ke komerčním účelům.
Tento koloběh vody nám však již od samého počátku narušují zemědělci svou značnou chemizací polí. Jistě by bylo správné
říci: „Zemědělci, neničte půdu, neznečišťujte nám vodu, chceme na této planetě všichni žít. Příroda nepatří jen vám.“
Náš region má velkou přednost v tom, že zdroj pitné vody pro obyvatele je v podzemí a dostatečný, takže se nedá tak lehce
spočítat, kdy vyschne. Když nám vysychají povrchové zdroje, tak podzemní zdroje se nebudou naplňovat. Voda nepřichází
z nitra Země. Těchto několik poznatků o vodě nás jistě přesvědčí, že čistá voda má nesmírnou cenu. To jsme dříve říkali o uhlí a
naftě. Dnes víme, že toto palivo jsme schopni nahradit. Dokáže však někdo nahradit vodu? Mnozí ekonomové k této
problematice mají jednoduché řešení. Zdražíme pitnou vodu a vše bude vyřešeno. S vodou se začne hospodařit jak
v domácnostech, tak i v průmyslu. S tímto názorem však není možno jednoznačně souhlasit. Statistika uvádí, že občan
potřebuje 100 l pitné vody denně ke svému způsobu života. Nemůžeme chtít, aby spotřebovali 50 l na osobu. Jsme vyspělý
kulturní národ a snížením spotřeby vody bychom se vraceli o sto let zpět. Jsme přece zodpovědní lidé, tak bychom měli začít u
sebe, ve svých rodinách i na pracovištích a vodou hospodařit co nejúsporněji. Jde o zachování života na naší planetě.
manţelé Frkalovi Nětčice
www.zdounky.cz
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V Divokách ve škole…
… se už léta neučí, ale i dnes se v ní dají zažít zajímavé
věci. Kromě soukromých oslav se (nejen) Divočáci
scházejí ve zrekonstruované budově bývalé školy i při
různých kulturních akcích.
Už i letos se pár takových příležitostí k setkání se sousedy
uskutečnilo.
KOŠT SLIVOVICE se do Divok vrátil po mnoha letech a
díky skvělé přípravě a organizaci mladých Divočáků to
bylo důstojné obnovení tradice. V soutěži se sešlo 33
vzorků ovocných pálenek, které byly hodnoceny v několika
kategoriích jednak odbornou porotou a jednak
zúčastněnou veřejností. Po zodpovědném a uvážlivém
ochutnávání byly vyhlášeny v daných kategoriích ty
nejlepší. Celkovým vítězem se v tomto ročníku Divockého
koštu nakonec stal pan Josef Frajt a na tomto vyhodnocení
se shodla jak porota, tak hodnoticí zúčastnění.
6.2. se konala více méně dámská akce, kde se ukázalo,
jak jsou divocké ženy výtvarně nadané. Tvořily se obrázky
pomocí žehličky a vosku a výtvarná technika zvaná
enkaustika už je tím pádem v Divokách jako doma.
Aby se nekoštovaly jenom pálenky, sešli jsme se 13. 2. ve
škole za účelem vybrat nejlepší divocký štrúdl. Divocké
hospodyňky soutěžily v kategoriích sladký a slaný štúdl a
porota vybírala z celkem 14 vzorků. K dobré chuti a tanci
celý večer hrála kapela Divousy. Cenu za nej... sladký
štrúdl si odnesla paní Marie Rokosová a ve slané kategorii
zvítězila se štrúdlem plněným kyselým zelím a klobásou
paní Marie Procházková.
Bleší trh se konal 5. 3. 2016 v Divokách poprvé. Byla to
příležitost nabídnout ostatním, co už člověk sám
nepotřebuje a co by se druhým mohlo ještě hodit. Na
světlo se tak dostalo i několik "pokladů" a kromě výdělku
nebo zajímavých "úlovků" jsme si odnášeli i dobrý pocit, že
není třeba hned všechno vyhazovat, ale že některé věci
mohou dostat ještě svoji druhou šanci.
Na 28. 3. letos připadl Velký pátek a také termín
předvelikonoční dílny. Děvčata malá, mladší i starší
zdobila svorně vajíčka, kluci a chlapi pletli tatary. Někteří
zúčastnění se vyřádili při zdobení perníkových kraslic a
hlavně to byla další příležitost k setkání, probrání novinek
a vzpomínání na staré časy.
Patchwork v Divokách
Ve dnech 16. - 17. 4. 2016 se v bývalé škole v Divokách
uskutečnila výstava patchworku a ručních prací.
Patchwork je stará textilní technika, kdy se z malých
kousků látek sešívají různé obrazce a vzory. Tato technika
je nejčastěji využívána při výrobě polštářů, dek, prostírání
a dalších praktických šitých výrobků. Kouzlu šití
ptachworku propadlo i několik divockých děvčat a pod
vedením paní Marie Šlachtové z Honětic se v této technice
nadšeně zdokonalují a tvoří výrobky nejen pro svou radost.
Na výstavě byly tedy k vidění a zakoupení např. tašky,
kabelky, patchworkové deky a přehozy, ale i ručně šité
hračky a další textilní zajímavosti. Pro návštěvníky byla
připravena také ochutnávka vítězných štrúdlů z letošního
Divockého štrúdlového koštu a kdo se nechtěl jen dívat,
mohl se výtvarně realizovat a pod vedením paní Hany
Palečkové z Holešova si
vyrobit vlastní skleněný korálek nebo-li vinutku. A ti, které
si patchwork získal a chtěli by se naučit základům této
krásné techniky, mohou se přidat a zúčastnit se
připravovaného patchworkového kurzu, který bude
probíhat v podzimních měsících.
Děkujeme všem, kteří se na výstavu přišli podívat, a
těšíme se na další setkání.
Mgr. Milada Ferenzová
www.zdounky.cz
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Přehled akcí ve Zdounkách a okolí
DUBEN
23.4.

24.4.

30.4.

OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK – začátek ve
14. hod. u studánky V Zápletách Divoky, vystoupí děti MŠ Zdounky,
k poslechu bude hrát kapela Telegraf
HRAJE CELÁ RODINA – 15. ročník
hudebního pořadu, začátek ve 14.00
hod. v Domě kultury ve Zdounkách
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – U šesti lipek,
začátek v 19.00 hod., občerstvení
zajištěno, vystoupení dívek HIP – HOP
+ ohňostroj

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

KVĚTEN
6.5.

13.5.
21.5.

MANŢELSKÝ
ČTYŘÚHELNÍK
–
divadlo Praha, DK Zdounky, začátek
v 19.00 hod., vstupné 150 Kč,
předprodej na OÚ ve Zdounkách
DEN RODINY SE ŠKOLOU
HODOVÁ ZÁBAVA ve Zdounkách –
začátek ve 20.00 hod., vstupné
dobrovolné, akce o ceny, k tanci a
poslechu hrají kapely Zdounečanka a
Panorama band

ČERVEN
Don Quijote de la Ancha - nejhranější
představení
v Evropě. „didaktická
klauniáda“ v režii pana Bolka Polívky
Představení přináší pohodu a spoustu
smíchu, také však potěšující dárečky,
sál DK Zdounky, vstupné dobrovolné
10.6. MUZIKÁL aneb cesta ke štěstí – nový
film, kino, začátek v 19.30 hod., DK
Zdounky, cena 20 Kč
19.6. AKADEMIE ZŠ Zdounky
30.6. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ţáků 9. tř.
ZŠ Zdounky
4.6.

Vzpomínka, láskou, zvána …
Zachvěl se zelený lísteček bezu,
zachvěl se s lístečkem rozkvetlý šeřík,
slyšet byl šepot zrosené trávy,
rozpoznán čarem rozběhlých vln řeky…
V měsíčním třpytu hledal vlásky plavé,
hledal vzpomínku, láska jméno měla,
osedlala vlnku malou a svoje očka hravé,
a doplula s ní do dálavy ticha mlčení…
Marně tam chodím, brouzdám po nábřeží,
zřím pravá místa, jež štěstím pro mě byla,
tu vzpomínku a lásku najdu asi stěží,
ta přece včera večer v řece utonula.
23.5.1962 fanuš

www.zdounky.cz
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Mateřská škola Zdounky
Chtěli bychom poděkovat:
místnímu hasičskému sboru za
pěkné odpoledne, které děti prožily
v hasičské zbrojnici. Prohlédly si
jejich techniku a vybavení. Pan
Marek Sýkora děti v klubovně
mladých hasičů seznámil s prevencí
proti požáru.
všem zúčastněným maminkám a
babičkám na velikonoční dílně, která
se uskutečnila 17.3. v prostorách
naší mateřské školy
za celoroční spolupráci, bohaté
kulturní vyžití a nabídky paní Petře
Horákové
v neposlední řadě naší knihovnici
paní
Paličkové
za
celoroční
spolupráci a besedy pro naše děti
Děti a zaměstnanci MŠ Zdounky

Na návštěvě u hasičů

Velikonoční dílna

Večerníček má 50 - beseda

Háčkovaný svět tradic - výstava
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