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Vážení a milí spoluobčané,
tento úvodní článek píši v úterý 11.4.2017, tedy po prvním veřejném zasedání zastupitelstva naší obce v letošním roce.
Máme za sebou po několika letech zimu jak má, a letošní průběh měsíce dubna, nebo chcete-li nástup jara je doposud
opravdu aprílový. Přesto přede všechno se rozjely plánované akce na rok 2017, včetně prací dokončovacích z roku 2016,
které se z důvodu nástupu zimy nestihly (komunikace Nětčice). Z hlavních akcí roku 2017 jsou v plném běhu nyní dvě věci, a
to „Revitalizace středu obce Zdounky“, která bude dokončena do konce 1. pololetí roku 2017 a celková výměna světel, včetně
jejich doplnění, dle požadavků osadních výborů, veřejného osvětlení v místních částech. Současně s těmito hlavními akcemi
běží celá řada dalších věcí, které již slouží (nové parkoviště v areálu MŠ, nebo nová bezbariérová plošina na ZS ve
Zdounkách), nebo budou sloužit ke zlepšení života všech v naší obci.
A co všechno dalšího se událo během prvního čtvrtletí tohoto roku, tedy od poslední schůze Zastupitelstva obce Zdounky,
která proběhla 15.12.2016?
V době od uzávěrky posledního čísla Informačního zpravodaje (10.01.2017) do uzávěrky tohoto čísla (10.4.2017) se rada
obce sešla celkem 4x, z toho 1x byla rozšířena o všechny členy našeho zastupitelstva a 1x proběhla veřejná schůze v přísálí
Domu kultury ve Zdounkách (30.3.2017).
Z informačně nejdůležitějších záležitostí, které rada obce projednala, schválila, či vzala na vědomí vybírám pro vás tyto:
- cenovou a technickou nabídku fy.
SOLERI s.r.o. z Kroměříže na opravu
řídícího systému plynové kotelny na
Zdravotním středisku ve Zdounkách
- cenovou a technickou nabídku fy.
ALTECH, spol. s r.o., z UH, na řešení
schodišťové bariéry na akci: „Zdravotní
středisko Zdounky“
- žádost předsedkyně Klubu dárců krve
Kroměřížska, z.s. o sponzorský dar do
tomboly na jejich XIII. Ples dárců krve, a
to ve výši 500,- Kč
- odměnu čestnému dárci krve p. Pavlu
Slavíkovi ze Zdounek (70 bezplatných
odběrů) v podobě dárkového balíčku v
hodnotě 2.000,- Kč
- žádost
manželů
Sýkorových
ze
Zdounek, Zákostelí 190, o umožnění
výkopových prací na obecním pozemku
p.č. 647/1, v k.ú. Zdounky, který sousedí
s jejich garáží, a kterou chtějí na zadní
stěně odizolovat
- Smlouvy o právu provést stavbu „Silnice
II/432: Těšánky, průjezdní úsek“ mezi
Obcí Zdounky a jednotlivými dotčenými
vlastníky pozemků, kteří budou dotčeni
touto stavbou
- vypsání výběrového řízení na pozici
pracovníka Stavebního úřadu ve
Zdounkách za odcházející Ing. Radmilu
Olšanskou do starobního důchodu
- Protokol z tématické kontroly HZS ZK,
Územního odboru Kroměříž, s 3xD spol.

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
- přihlášení se Obce Zdounky do projektu
„Senioři komunikují 2017“, jed-ná se o
čtyřdenní bezplatný počítačový kurz pro
seniory (počet 10 seniorů) z naší obce,
organizátorem kurzu je firma havel
family s.r.o. z Ostravy
- žádost Sociálních služeb města Kroměříže o finanční příspěvek na provoz pro
rok 2017 – jedná se o 12 bývalých
našich spoluobčanů (příspěvek 2000,Kč/občan)
- Smlouvu o spolupráci mezi Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH
Zdounky a Obcí Zdounky při zajištění
úkolů vyplývajících pro obec ze zákona
o Požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
- Zápis o otevření pokladniček Tříkrálové
sbírky 2017, výsledek Tříkrálové sbírky
v našich obcích v roce 2017, celkem se
vybrala částka 25.269,- Kč
- poděkování Sociálních služeb Uherské
Hradiště, Domov pro osoby se
zdravotním postižením Zborovice za
sponzorský dar, který jsme jim věnovali
- písemnou rezignaci na zastupitele obce
k datu 31.1.2017 od ing. Kamila Gablera
z důvodu

-

-

-

-

-

-

přestěhování a zrušení trvalého pobytu
v naší obci
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, z.s.VP_2017
_48455 (jedná se o autorskou odměnu
ve výši 11.449,- Kč, vč.DPH)
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
manžely Foltýnovými ze Zdounek, ul.
Střílecká 273, jedná se o poskytnutí
finanční částky na úhradu nákladů
spojených s novými rozvody vody po
jejich domě, které museli realizovat
z důvodu ekologické havárie způsobené
jejich sousedy, a která se doposud stále
vyšetřuje (jedná se částku 4.400,- Kč)
cenovou nabídku fy ČAK CZ, s.r.o.
z Kroměříže na vysprávku místních
komunikací v Nětčicích a ve Zdounkách
žádost pí. Magdy Pospíšilové z Nětčic
č.p. 40 o umístnění do DsCHB ve
Zdounkách
cenovou nabídku fy. Filák s.r.o.
z Přerova, kde předmětem a rozsahem
nabídky je dodat, dopravit a namontovat
89 ks LED osvětlení, včetně příslušenství a 89 ks výložníků pro kompletní
výměnu starého veřejného osvětlení
v místních částech Cvrčovice, Divoky,
Těšánky a Lebedov
poděkování Sociálních služeb města
Kroměříže za poskytnutí finančního
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pokračování ze str. 1
příspěvku na činnost pro rok 2017
- výpověď zaměstnance OÚ ve Zdounkách p.Marka Sýkory z pracovního
poměru ke dni 30.4.2017
- odměnu čestnému dárci krve p. Miloši
Rektoříkovi z Nětčic (80 bezplatných
odběrů) v podobě dárkového balíčku v
hodnotě 2.000,- Kč
- ze tří předložených cenových nabídek,
nabídku fy Maldrev s.r.o. z Divok na
opravu fasády bývalé Obecní školy
v Divokách, včetně přístavku za školou
– 714.900,- Kč bez DPH, nabídka fy
Pozemní stavitelství Zlín a.s. činí –
816.201,- Kč bez DPH a nabídka fy
HS-Pozemní stavitelství s.r.o. z Brna
činí 831.120,- Kč bez DPH
- Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0191/17 mezi
Zlínským krajem, ŘSZK, p.o. a Obcí
Zdounky, kde předmětem smlouvy je
„Silnice II/432: Těšánky, průjezdní
úsek, SO 102.1 – Stavební úprava
stávajících chodníků, SO 102.1.1 –
Stavební úprava stávajících obrub, SO
102.2 – Výstavba nového chodníku,
SO 102.2.1 – Výstavba nových obrub,
SO 103 – Napojení místních a
účelových komunikací, úprava sjezdů,
SO 301.1 – Přestavba stávající
kanalizace, SO 301.2 – Výstavba nové
kanalizace, SO 431 – Přeložka nadzemního vedení VO“
- žádost
pí.
Jindry
Navrátilové
ze Zdounek č.p. 246 o umístnění do
DsCHB ve Zdounkách
- Zápis č. 331/2016/IAK o výsledku
přezkoumání
hospodaření
obce
Zdounky, IČ 00287938 za rok 2016 přezkoumání provedl ve dnech 15.03. 21.03.2017 kontrolor KÚ ZK Ing. Ivo
Lejsal, nebyly zjištěny chyby a
nedostatky

Protokol o výsledku kontroly
vykonané v souladu s ustanovením § 4
odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o
matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých
souvisejících
zákonů,
kontrola pracovníky MěÚ KM proběhla
dne 1.11.2016, kontrolované období –
1.1.2016 – 1.11.2016, nebyla uložena
žádná opatření k nápravě
- vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském
kraji k 28.2.2017
- dva Znalecké posudky pro případný
prodej,
nebo
nákup
nemovitostí
(bývalá Obecní škola v Nětčicích a dvě
patra nemovitosti Nákupního střediska
ve Zdounkách)
- termín oslav osvobození naší obce,
stavění máje a pálení čarodejnic (ve
Zdounkách vše proběhne v pátek
28.4.2017 )
-

1. veřejná schůze Zastupitelstva obce
Zdounky v r. 2017, se uskutečnila ve
čtvrtek 30.3.2017. Projednala, či
schválila celou řadu bodů, ze kterých
vybírám pro vás tyto nejzajímavější:
- slib nové zastupitelky obce Zdounky pí
Věry Horáčkové, která nahradí původního zastupitele pana Ing. Kamila
Gablera
- zprávu o činnosti Rady obce Zdounky
od posledního veřejného zasedání
- OZV obce Zdounky č. 1/2017, kterou se
stanoví část společného obvodu MŠ
- Inventarizační zprávu za rok 2016
- žádost ZO Českého svazu ochránců
přírody v Divokách o poskytnutí veřejné
finanční podpory na činnost pro rok
2017 ve výši 58.700,- Kč – především
na dalším etapu obnovy Naučné stezky
v Divokách
- žádost Zdounečanky, z.s. o poskytnutí
veřejné finanční podpory na činnost pro

- rok 2017 ve výši 700.000,- Kč – nové
hanácké kroje, včetně botů a opasků
- žádost TJ Zdounky, z.s. o poskytnutí
veřejné finanční podpory na činnost pro
rok 2017 ve výši 150.000,- Kč
- žádost Spolku přátel ZUŠ Zdounky o
poskytnutí veřejné finanční podpory na
činnost pro rok 2017 ve výši 50.000,Kč
- žádost Římskokatolické farnosti
Zdounky o poskytnutí veřejné finanční
podpory na činnost pro rok 2017 ve výši
300.000,- Kč – oprava elektroinstalace
a 1. etapa výmalby interiéru po 40
letech v kostele Nejsvětější Trojice ve
Zdounkách
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
28.2.2017
- neméně důležitý, byl i 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 spoluobčané,
v tomto
kalendářním
roce
k vám
Informační zpravodaj obce Zdounky
přichází již po druhé, nezdá se to, ale ten
čas, tak opravdu rychle ubíhá. Aprílové
jaro máme v plném proudu, květen díky i
státním svátkům uteče, a budeme mít
tady opět Hody ve Zdounkách, které pro
letošní rok vychází na víkend 10.11.6.2017. A po tomto termínu bude
vrcholit těšení školáků na prázdniny, tak
jako každý rok v tomto čase. Vážení
spoluobčané, posílám Vám pozdrav a
přání všem k hezkému, klidnému a
především ve zdraví užití jarních a letních
dnů.
V úctě, váš starosta obce
Ing. Martin Drkula

Odpady ve sběrném dvoře
SD Zdounky je v provozu od r. 2012. Za tu dobu tudy prošlo celkem více
než 1.200 tun tříděného odpadu a toto číslo se každoročně postupně
zvyšuje.
Dovolte mi, abych Vás pár slovy seznámila s množstvím odpadu, které
přešlo přes SD Zdounky v uplynulém roce 2016: objemný odpad 99,85 t;
biologicky rozložitelný odpad 34,18 t; 38,96 t sutě; 118,08 t cihel; 3,13 t
papíru; 1,065 t plastových obalů; 1,8 t skleněných obalů a dále např. více
jak 4,6 t nebezpečného odpadu, převážně barev, laků, pesticidů a olejů.
Je všeobecně známo, že třídění odpadů je více zažito díky osvětě mezi
mladší generací, velký vliv na množství tříděného odpadu má pro obec
Zdounky i blízkost skládky komunálního odpadu v Nětčicích.
Nezbytným bonusem našeho Sběrného dvora je i jeho dostupnost
a možnost uložení odpadu, až na výjimky (suť, pneumatiky), zcela zdarma.
Závěrem jen připomínám již zažitou věc: od 1. 4. – 31. 10. běží ve
Sběrném dvoře letní provoz. ST 16:00 – 19:00 a SO zůstává beze změny,
tj. od 7:00 – 12:00. Přistavování kontejnerů do místních částí probíhá
rovněž dle harmonogramu dostupného na webu, případně na OÚ ve
Zdounkách.
www.zdounky.cz
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Informace ze Základní umělecké školy ve Zdounkách
Mílí čtenáři zpravodaje,
dovolte, abych vás všechny oslovil i já jménem kolektivu ZUŠ ve
Zdounkách. Máme za sebou velikonoční svátky, na které se vždy
obzvláště těším. Je to čas, kdy má člověk možnost se na chvíli
zastavit, zamyslet se nad významem těchto svátků a
popřemýšlet nad ubíhajícím časem a životem a jeho významem.
Dnes bych se rád i já lehce,,pozastavil´´ z profesního hlediska
nad událostmi, které se odehrály v době od posledního vydání
Zdouneckého zpravodaje. Období zimních a jarních měsíců patří
v uměleckém vzdělávání k času soutěží. V tomto roce tomu bylo
(a je) také tak. V letošním školním roce 2016/2017 vypsalo
MŠMT soutěže pro několik kategorií. Naší školy se týkalo hry na
klavír, kytaru a stále se týká výtvarného oboru a dechovým
orchestrům. V okresních kolech ve hře na klavír nás
reprezentovaly žačky Sára Gašicová a Nikol Gotfrid. Sárinka si
přivezla 1. místo a Nikol 2. místo. Obě žačky připravila na soutěž
Marie Drkulová, ml. Ve hře na kytaru nás v okresním kole
reprezentovali Elena Vrbová (3. místo), Michal Zrna (3. místo) a
Eliška Drdová (2. místo). Tyto žáky připravoval pan učitel Martin
Štrublík.
Krajské kolo výtvarného oboru nás čeká na ZUŠ v Bystřici pod
Hostýnem, kde budou prezentována díla žáků ze třídy Mgr.
Kateřiny Zelenkové. Bude se konat v pátek 28. dubna a osobně
se na soutěžní výstavu těším. Nicméně, po zisku 1. místa ve
Skopje k nám ve čtvrtek 6. dubna dorazila další potěšující zpráva
o úspěchu našich žáků na výtvarné soutěži ,,Komenský a my´´,
která se konala v Brandýse nad Orlicí. V této soutěži získala 3.
cenu Kristýna Škrabalová a čestné uznání Adam Sokolínský.
Předání cen se Kristýna zúčastnila osobně v doprovodu Mgr.
Kateřiny Zelenkové. Všem žákům výtvarného oboru držíme
palce v krajském kole a dalších soutěžích.
A jak se říká, nejlepší nakonec. 7. dubna 2017 se konalo ve
Zdounkách krajské kolo přehlídky mládežnických dechových
orchestrů. MŠMT pověřilo organizací tohoto kola ZUŠ ve
Zdounkách, čehož si moc vážíme a jsme rádi, že nejlepší
dechové orchestry Zlínského kraje měly možnost změřit své
kvality právě u nás ve Zdounkách. Celá akce proběhla na
kulturním domě ve Zdounkách za laskavé podpory obecního
úřadu Zdounky pod vedením pana starosty Ing. Martina Drkuly,
který oba bloky soutěže (dopolední i odpolední) oficiálně zahájil
a popřál všem účinkujícím hodně zdaru. Celkem se krajského
kola zúčastnilo 7 orchestrů – (SZUŠ D-Music Kroměříž, DO ZUŠ
Morava Zlín, DO ZUŠ Bystřice pod Hostýnem, DO Morava ZUŠ
Hulín, DO ZUŠ Kroměříž, DO ZUŠ Valašské Klobouky, DO ZUŠ
Zdounky). Již po dopoledním bloku této soutěže bylo jasné, že
rozhodování poroty nebude jednoduché a jako zástupce
pořádající školy jsem byl rád, že jsem nemusel být členem
poroty. Úroveň byla vysoká a bodování hodně vyrovnané.
Odborná porota v čele s předsedou Antonínem Koníčkem ze
ZUŠ Uherské Hradiště nakonec udělila celkem 4 první místa
s postupem do ústředního kola, které se bude konat 26. 5. – 27.
5. 2017 na ZUŠ v Letovicích. Nás samozřejmě nesmírně těší, že
mezi postupujícími je i orchestr ZUŠ Zdounky pod vedením
dirigenta Pavla Skopala ml., který má nesmírnou zásluhu na
úspěchu našeho orchestru. Do celostátního finále nakonec
společně se Zdouneckým dechovým orchestrem postoupily
orchestry z Valašských Kloubouků, Bystřice pod Hostýnem a
Zlína. Všem ze srdce přeji hodně zdaru při reprezentaci naší
moravské dechovky hodně zdaru. Na závěr bych chtěl
poděkovat celému kolektivu pedagogů ZUŠ Zdounky za vzornou
přípravu, přístup a nasazení při organizaci této soutěže. Taktéž
děkuji obci Zdounky za poskytnutí prostor KD a sportovní haly,
Honzovi Stančíkovi za pomoc, ozvučení a ochotu při organizaci
celé soutěže a paní Petře Horákové za spolupráci při řešení
kancelářských a úředních záležitostí. Podle reakcí zúčastněných
ředitelů a porotců jsme dostali za organizaci 25 bodů (což je
v tabulce hodnocení nejvyšší počet bodů). Za tohle všechno patří
Zdounkám obrovský dík!
www.zdounky.cz

Ocenění pracovníků ve školství
Zlínského kraje 2017

Dne 10. dubna 2017 se v muzeu J. A. Komenského
v Uherském Brodě konalo slavnostní ocenění pracovníků
ve školství Zlínského kraje 2017. Mezi 22 oceněnými byla
také paní učitelka Ludmila Svačinová ze Základní
umělecké školy ve Zdounkách, kterou na ocenění navrhlo
vedení školy za příkladné 38 – leté působení na této
škole. Cenu za celoživotní pedagogickou práci a přínos
za práci s mládeží ji předal hejtman Zlínského kraje Jiří
Čunek a radní pro oblast školství Mgr. Petr Gazdík.
Ludmila Svačinová tak svým oceněním potvrdila kvalitu
uměleckého vzdělávání a rozvoje ve Zlínském kraji. Další
poctou pro ZUŠ ve Zdounkách bylo účinkování žáků při
samotném aktu ocenění, kdy postupně vystoupili Jan
Valenta, Eliška Drdová a Michaela Pražáková za
doprovodu Marie Drkulové, ml. Paní učitelce Ludmile
Svačinové gratulujeme a děkujeme za příkladnou práci a
obětavost!
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.
ředitel školy
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Aktivity 1. stupně ZŠ
Akce na 1. stupni ZŠ
Mezi velmi zdařilé akce, které se uskutečnily
v těchto měsících, patří Školákem na
zkoušku. Budoucí prvňáčci přišli do školy
15. března, byli rozděleni do skupinek a
putovali po planetách poznání. Navštívili:
Pohádkovou, Barvičkovou, Zvířátkovou,
Číslicovou planetu, kde plnili společně dané
úkoly, např. poznávali pohádkové postavy,
seřazovali barvy podle diktátu učitelky,
určovali geometrické tvary, vyprávěli o svých
domácích mazlíčcích a zpívali. Na konci
putování je čekala Dobrodružná planeta,
kde předvedli svou fyzickou zdatnost a
obratnost. Za splnění všech úkolů je čekala
sladká odměna.
V lednu se na prvním stupni naší školy
konala soutěž v sólovém zpěvu Zdounecký
kanárek. Zúčastnili se jí zpěváci z druhé až
páté třídy. Protože byl o soutěž velký zájem,
proběhla ve všech třídách třídní kola a ze
zpěváků, kteří postoupili, byli vybráni ti
nejlepší. Hlasování se účastnily všechny
děti. Vítězové si zazpívali do školního
rozhlasu a dostali sladké odměny. Během
měsíce ledna proběhla v jednotlivých třídách
výběrová kola úspěšných recitátorů, kteří
pak 13. února zastupovali svoji třídu ve
školním kole. Celkem soutěžilo 14 žáků ve
dvou věkových kategoriích. Osm žáků z
mladší kategorie, tedy chlapci a děvčata z 2.
a 3. třídy, pak 22. 3. 2017 reprezentovalo
naši školu v regionálním kole v Kroměříži v
recitační soutěži pod názvem Svátek poezie.
V zimních měsících se u nás také
sportovalo.
V únoru
proběhlo
školní
kolo oblíbené soutěže „Točení obručí“. První
místa obsadila děvčata z druhé a třetí třídy.
Ve šplhu soutěžila družstva ze třetí a čtvrté
třídy. Úspěšnější byli čtvrťáci. Soutěžící byli
nabiti sportovní bojovností a chutí podat
maximální výkon.
Začátkem dubna se otevřely dveře prvního
stupně, aby přivítaly první návštěvníky
oblíbeného velikonočního jarmarku. Na
hosty čekala krásnými jarními dekoracemi
vyzdobená škola, nabídka výrobků s
velikonoční tematikou a hudební vystoupení
žáků prvního stupně. Podle kladných reakcí
hostů se všem ve škole líbilo a každý si
určitě odnesl kousek jara domů.
A co nás ještě v nejbližších měsících čeká?
Cesta do KOVOZOO ve Starém Městě nás
čeká 21. dubna, Den rodiny se školou a
exkurze do firmy Salix 12. května. Na
přelomu května a června stráví žáci 2., 3.,
4., 5. třídy týden ve škole v přírodě na
Rusavě. Poslední velkou akcí letošního
školního roku bude Den dětí 23. června,
který proběhne ve spolupráci s SDH
Zdounky a firmou Salix.
Učitelky 1. stupně ZŠ
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Aktivity 2. stupně ZŠ
Akce na 2. stupni
Žáci na 2. stupni mají také velmi pestrou
nabídku programů, soutěží i projektů. Den
mateřského jazyka jsme oslavili školním
kolem v recitační soutěži. Mile nás
překvapila Anežka Kolísková, která se
představila s vlastní tvorbou a celou soutěž
ovládla.
Soutěž o zdravém životním stylu Sapere –
vědět, jak žít prověřila znalosti družstev
mladší a starší kategorie. Tak jako
v loňském roce i letos naši žáci vyhráli
okresní kolo a postoupili do kola krajského.
Do krajského kola postoupilo také družstvo
žákyň 6. třídy v ekologické soutěži Poznej a
chraň! Na konci března a začátku dubna
proběhla na výstavišti Floria v Kroměříži
výstava Myslivost, rybářství, včelařství.
Vybraní žáci si mohli užít komentovanou
prohlídku výstavy a prohlédnout si výtvarné
práce žáků, které výstavu také doplňovaly.
Mezi oceněnými byla i Kateřina Müllerová,
která obsadila se svou prací 2. místo.
Duben patří na naší škole okresnímu kolu
Biologické olympiády. V mladší kategorii
získala Kristýna Škrabalová 2. místo a
postupuje do krajského kola, které se
uskuteční na konci května v Zoo Zlín. Držme
jí pěsti. Snad se bude dařit po pečlivé
přípravě i žákům ve starší kategorii.
Úřad práce v Kroměříži navštívili osmáci,
aby diskutovali o možnostech jejich
budoucího studia na střední škole a
zaměstnání.
Mezi zdařilé akce patřilo sázení lísky pro
ekocentrum Líska, které si zorganizovali
žáci 8. ročníku, dále to byl projekt pro žáky
7. a 9. ročníku o etologii ptáků od
společnosti Ornis Přerov. Celý program
probíhal venku v terénu. Každá skupina si
na závěr odnesla vlastnoručně vyrobené
ptačí budky, které umístíme v areálu školy.
Voda byla hlavním tématem prostorových
prací deváťáků. Vytvářeli modely přetváření
zemského povrchu, které potom doplnili
texty a umístili v chodbě školy. Projekt
završili mapováním vodního toku Kotojedky.
I žáky na 2. stupni láká spaní ve škole,
zvláště když je spjato s tajemnem. Noční
hororové čtení proběhlo z 24. na 25. března.
Na jaké akce se ještě připravit?
Profesionální hasiči představí 19. dubna
žákům 6. třídy druhou část preventivního
programu Hasík. Oslava Dne Země nás
čeká 27. dubna a 28. dubna dějepisný
vzdělávací program Osvětim – svědomí
lidstva, který je určen žákům 8. a 9. ročníku.
Žáci 8. ročníku budou i letos organizovat 12.
května Den rodiny se školou. V květnu také
sbíráme starý papír. Do Českého Krumlova
se 24. května podívají žáci 6. a 7. ročníku.
Na konci června žáci oslaví Den dětí ve
spolupráci s SDH Zdounky a firmou Salix a
deváťáky
čeká
tradiční
slavnostní
vyřazování.
Učitelé 2. stupně ZŠ
www.zdounky.cz
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Aktivity ZŠ a družiny ve Zdounkách
Akce školní družiny
Spaní ve školní družině 24. – 25. 3. 2017
V pátek 24. 3. se už před 18. hodinou sešly děti s
karimatkami, spacáky, polštářky
a vydatnými večeřemi před budovou 1. stupně ZŠ. Nejprve
se řádně posilnily a potom se odebraly do tělocvičny.
Taneček s balonky, hra kompot, kterou vystřídaly hry se
židličkami, míčem, hledání předmětů, vybíjená, až po
téměř akrobatické výkony na nářadích v tělocvičně, jež
daly dětem řádně do těla. Ve 22 hodin se začala pomalinku
v celé škole zhasínat světla, která vystřídaly svíčky. Děti si
sedly do hloučku a vyprávěly příběhy s paní
vychovatelkou. Bílou paní z Cimburka vyrušila návštěva
paní ředitelky, která jako první prošla stezkou odvahy.
Všechny děti ji pak následovaly, i když v některých byla
malá dušička. Přišla na řadu i pyžamová noční párty. To už
byla skoro půlnoc, a tak honem hygiena a šup do spacáků.
„Ještě pohádku na dobrou noc,“ prosily děti. Přečetli jsme
si, jak pejsek s kočičkou pekli dort. Ráno se děti probudily
v 6.30 hodin. To, že jsou stále ve škole, pro ně bylo
neobvyklé. Do tříd se jim nechtělo, ale společná snídaně v
družině u vánočky
a čajíku jim náramně chutnala. Pamětní list na památku,
pár sladkostí jako odměna za výkony a hurá domů. V
pondělí si děti povídaly, jak celou sobotu doma prospaly a
chtěly by spaní v družině zase zopakovat, což nás
pochopitelně velmi těší a je nám odměnou. Děkujeme
všem, kdo nás v této akci podpořili.
Co nás ve školní družině ještě čeká?
V poslední dubnový pátek čeká na děti v areálu školní
družiny Čarodějnický rej. Všichni se převlečeme za
čarodějnice, utkáme se v soutěžích o nejrychlejší přelet na
koštěti, házení lopatou do pece, ochutnáme nejrůznější
lektvary tajných receptur a nemine nás vyhlášení nejlepší
čarodějnické masky. Na závěr si opečeme špekáčky.
Dopraváček je přichystán na květen. Děti předvedou jízdu
na kole, koloběžce, včetně jízdy zručnosti. Součástí bude i
poznávání dopravních značek.
Týden plný rekordů bude ve školní družině spojen se
zápolením v tradičních i netradičních sportovních
disciplínách. Nejzdatnější sportovce čekají nejsladší
medaile.
Kolektiv vychovatelek ŠD
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Velikonoční dílnička MŠ Zdounky

6. dubna proběhla jarní tvořivá dílna v MŠ. Účastnilo se 17 rodičů a 22 dětí. Dílna plná nápadů byla hodnocena pozitivně.
Každé dítě si odneslo domů nazdobený velikonoční perníček, malovaná vajíčka a různé dekorace, které si s rodiči
vyrobilo.

„ŠEDÁ EMINENCE“ výstavy tvůrčích prací ve Zdounkách.
Chtěla bych se ještě jednou poohlédnout za výjimečnou akcí, která proběhla
v Domu kultury ve Zdounkách ve dnech 26. 2. – 5. 3. 2017 pod názvem
TVOŘENÍ ZDOUNKY. Byla ukázkou, jak jsou obdivuhodně nadaní a výjimečně
zruční někteří obyvatelé Zdounek a jeho blízkého okolí a málo se o nich něco ví.
Čím se baví ve svém volném čase, co jim přináší tato jejich relaxace.
Co všechno bylo na výstavě k vidění už nechci popisovat, to není důvodem
mého článku. Možná se v jiném článku výčtem vystavovatelů s fotografiemi
bude věnovat někdo jiný. Také i proto, že ji shlédlo odhadem podle vybrané
částky za dobrovolné vstupné až na 300 platících dospělých, ale našli se i tací,
kteří prošli kolem pokladničky dobrovolného vstupného bez povšimnutí, a
dokonce i někteří po zjištění, že prohlídka není zdarma, bez vstupu odešli.
Neplatičů mohlo být, jak jsem se dověděla, možná dalších 200 lidí. Toto vše
vypovídá o nebývalém zájmu. Expozice dokázala zaujmout i děti. Navštívili ji
žáci základní školy i děti mateřské školy ze Zdounek, také žáci ze Zborovic a
podívat se přijeli i klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením
BARBORKA z Kroměříže.
Přípravy nedělní vernisáže se význačně ujala paní Zdeňka Stratilová. Se
svými blízkými, členy rodiny, připravila chutné občerstvení, kulturní vložku,
hudební doprovod a také slovní zahájení.
Pojďte se však seznámit se vším, co tomu předcházelo!
Už trochu méně, nebo vůbec nic se neví o hodinách věnovaných z vlastního
volného času organizaci celé přípravy. Kolik telefonátů a ujetých kilometru po
okrese paní Hana věnovala při oslovování potencionálních vystavovatelů. Kolik
hodin bylo zapotřebí k instalaci, být přítomna celý týden den co den od 9 do 17
hodin, k čemuž ji vedla odpovědnost, kterou si na sebe vzala. A následně se
postarat a být u toho, aby se všechny vystavované exempláře vrátily v pořádku
nepoškozené vystavovatelům.
Ale pěkně popořádku jak vnikl záměr, takovou akci začít dávat dohromady.
Začalo to výstavou ovoce a zeleniny, kterou každoročně organizuje místní
Český zahrádkářský svaz Zdounky, kde vystavila i některé své obrazy paní
Zdenička. Paní Hanu její obrazy tak nadchly, že se rozhodla ukázat široké
veřejnosti tento Zdeniččin talent a navíc oslovit i další šikovné lidičky
s podobným nadáním. Obklopila se lidmi, kteří pomohli s aranžováním
expozice. V myšlenkách se tímto nápadem zabývala a žila od podzimní
zahrádkářské výstavy přes dobu Vánoc, až ke zdárnému konci, kterým byla
nedělní vernisáž - zahájení výstavy. To vše bez záštity některé místní
organizace, ale s odpovědností jen její vlastní.
A kdo byl tou zmiňovanou „šedou eminenci“, chcete-li „kmotrem“ jak předesílá
název mého článku? Byla to paní Ing. Hana Horáková ze Zdounek. Troufám si
říct, pokud by nebylo jejího nápadu a tolik zapálení pro dobrou věc, tak by se
tato akce neuskutečnila. Škoda jen, že nezaznělo poděkování v zahajovacím
proslovu při nedělní vernisáži, což by byla její jediná odměna za její nápad,
nadšení, které ji naplňovalo a za vše, co jsem chtěla tímto článkem čtenářům
Informačního zpravodaje sdělit.
M. Bolčáková
www.zdounky.cz
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Otevírání studánek
Letos již po 37 Český svaz ochránců přírody
pořádal v sobotu 22. dubna pěknou jarní akci
Otvírání studánek.spojenou s oslavou DNE ZEMĚ
V letošním chladném a deštivém jaru se namísto
studánky V ZAPLETÁCH, kterou ochranáři vyčistili
a okolí vyhrabali, celá akce konala v Divokách ve
škole. Ale ani tu studánka nechyběla. Byť byla
improvizovaná, maličká, vytvořena šikovnýma ruka
paní učitelky z MŠ Zelené větvičky a rozkvetlé žluté
petrklíče a v kameninové misce čistá voda, žluté
kloboučky a barevné věnečky dětí dokreslovali jarní
atmosféru. Vystoupení bylo moc milé a pěkné.
Stačilo se podívat po tvářích rodičů a prarodičů
dětí, kteří se usmívali nad výkony svých
nejmenších. Poděkování patří nejen dětem, ale
také učitelkám z MŠ Zdounky paní Jiřině Zelenkové
a Iloně Šamánkové.
Program pak pokračoval dál. Pro děti byla
připravena tvořivá dílnička, kde se vyráběly malá
zvířátka. Na školním dvoře si mohly zastřílet z kuše
a komu nevadilo chladné počasí si mohl opékat
špekáčky při písničkách kapely TELEGRAF
z Uherského Hradiště. Kapela se pak přesunula do
školy a tady se v dobré náladě zpívalo a povídalo
dlouho do večera. Jestli jste nemohli přijít nevadí
20. května je naše známá PROCHAZKA LESEM
PLNÝM POHADEK tak přijďte vždyť v Divokách je
moc pěkně. A pokud by jste chtěli procházku
klidnou běžte se podívat sami. Tabule Naučné
stezky Boří Vás bezpečně povedou od hřiště ke
studánce, k rybníku a tůňkám a dále k hájence od
které vystoupáte do kopce a otevře se Vám
nádherný pohled na okolní kopce vesničky v údolí
na Chřiby s rozhlednou na Brdě.
Tak někdy nashledanou
Ochránci přírody Divoky

Velikonoce v Divokách
S velikonočními svátky je spojeno mnoho tradic. A jedna taková hezká tradice se nám rodí v Divokách. Na Bílou sobotu
odpoledne se v bývalé škole letos už podruhé konala Velikonoční dílna. Po dlouhé zimě, kdy není moc příležitostí potkat
sousedy, se setkáváme v sobotu odpoledne, abychom se připravili ne Velikonoční pondělí.
Společné zdobení vajíček má svoje kouzlo. Můžete se inspirovat u sousedky, nahlídnout, jak se zdobí vajíčka v ostatních
domácnostech. Třeba u Rokosů jsou to mimo jiné vajíčka pštrosí zdobená voskem.
A pánové zase pletou tatary. Nejvíce se v Divokách plete z pravé olšinské vrby a je to skvělá příležitost, jak se malí
koledníci můžou přiučit pletení svého tataru od zkušených pletařů. Při tom všem nechybí nejen velikonoční dobroty a po
práci došlo i na zpívání s kytarami.
Osadní výbor a ČSOP se už těší na příští Velikonoce a zve na toto setkání nejen Divočáky, ale všechny tvořivé duše
z širokého okolí. mf
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Aktivity SDH ve Zdounkách

VYPALOVÁNÍ TRÁVY
– TROCHA JARNÍ PREVENCE–

Prvního čtvrt roku máme za sebou, a tak mi
dovolte se krátce ohlédnout, za naší činností.
Letošní rok jsme svou činnost zahájily již tradičně
výšlapem na Brdo, který proběhl v sobotu 4. 2.
2017. V sobotu 25. února proběhlo tradiční
vodění
medvěda
a
Ostatková
zábava
s pochováváním basy. Do kroku masopustnímu
průvodu vyhrávala dechová hudba Blatnička a
zdárně jsme obešli celou obec. Večer na zábavě
proběhlo tradiční pochovávání basy. K tanci a
poslechu mimo zmiňované Blatničky, hrála i
skupina Millenium. Velké poděkování patří všem
sponzorům naší zábavy…
Naši mladí hasiči zahájily svou sezonu a to
v sobotu 4. března na zimním branném závodu
v Trávníku. Družstva starších a mladších žáků, se
umístily v první desítce z celkem třech desítek
stejných hlídek…
8. dubna proběhl sběr železa a svoz
vysloužilých elektrospotřebičů po obci.
Jsme rádi, že můžeme pomoct těm občanům,
kteří nemají možnost vysloužilé elektrospotřebiče
dovést 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 travního porostu
ve Zborovicích. K požáru sazí v komíně
v Nětčicích a do třetice k požáru půdy
v opuštěném kravíně u obce Hoštice.
Závěrem mi dovolte Vás všechny co
nejsrdečněji pozvat na tradiční procházku
lesem plných pohádek plánovanou na 20.
května 2017 v divockém lese Boří, kterou
pořádáme ve spolupráci s ČSOP Divoky.
Letos je to již 39. ročník.
Za SDH Zdounky M. Sýkora

Vážení čtenáři, tento článek berte jako opakování všeho, co už jistě
všichni víte, znáte a jistě i dodržujete.
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
ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření, jinak
řečeno zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a
nevzniknul 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“ uvědomělí“ 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 na sběrném
dvoře, kde můžete svůj odpad hrdě odevzdat.
A v neposlední řadě určitě nemusíme připomínat, že rodiče jsou
zodpovědní za chování svých dětí, proto by je neměli zapomenout
poučit, aby jejich nevinné hraní na louce, nebo v parku nezatížilo pak
rodinný rozpočet na řadu let.
A proto znovu upozorňujeme:
VYPALOVÁNÍ SUCHÉ TRÁVY A POROSTŮ JE ZAKÁZÁNO!
A PAMATUJTE, ŽE ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!!!
20.
5. 2017
PODĚKOVÁNÍ

Rada obce a Zastupitelstvo obce Zdounky děkuje našemu spoluobčanu

panu Miroslavu Šamánkovi
z Nětčic

20. května
2017
v divockém lese Boří,
kterou pořádáme ve
spolupráci s ČSOP Divoky.
Letos je to již 39. ročník.
Občerstvení jištěno
www.zdounky.cz

za 100. odběr krve,
kterou jako čestný dárce daroval na oddělení Transfúzní
služby a hematologie Nemocnice v Kroměříži.

PODĚKOVÁNÍ
Rada obce a Zastupitelstvo obce Zdounky děkuje našemu spoluobčanu

panu Miloši Rektoříkovi
z Nětčic
za 80. odběr krve,
kterou jako čestný dárce daroval na oddělení Transfúzní
služby a hematologie Nemocnice v Kroměříži.
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Noční HOROROVÉ čtení v ZŠ
Noční hororové čtení
Už více než 60 let je měsíc březen spojován se
čtenářstvím a nazýván Měsícem knihy, a tak jsme
využili nápadů a příležitostí, abychom se knihám
věnovali co nejvíce, a přichystali na naší škole Noční
hororové čtení. Žáci druhého stupně tak měli možnost
strávit páteční večer se svými spolužáky, seznámit se
s novými strašidelnými příběhy a oprášit již známé
postavy hororové literatury. Odbila sedmá hodina,
otevřely se brány školy a všichni v plné polní, se
spacáky a svítilnami, se hrnuli do tělocvičny, aby si
zabrali to nejlepší místo, kam složí hlavu. K půl osmé
jsme už zasedli ke stolu a společně při světle svíček
povečeřeli doma ukuchtěné dobroty. Po večeři nás
čekala výtvarná dílnička, kdy si žáci mohli vybrat, zda
vytvoří strašidlo z gázy, či si co nejděsivěji vyzdobí
papírovou lebku. Poté co byli všichni spokojeni se
svými výtvory, přesunuli jsme se do tělocvičny,
zachumlali do spacáků a pustili se do čtení strašlivých
historek a příběhů.
Tím ale naše hororová noc nekončila. Čekala nás totiž bojová hra spojená s hledáním a řešením úkolů a otázek k
vybranému tématu. Zopakovali jsme si své znalosti o Frankensteinovi i Drákulovi, porovnali své vědomosti ze světa filmové
tvorby hororů, poznali blíže jak Stephena Kinga, tak Edgara Alana Poea nebo Brama Stokera. Neboť byla noc stále mladá,
čekalo nás ještě druhé kolo čtení, které však některé z nás zmohlo natolik, že jsme postupně jeden po druhém značně
unaveni uléhali k spánku. Ráno jsme společně posnídali, uklidili školu a vydali se domů užít si zbytek slunečného víkendu.
Všichni si Nočního hororového čtení s přespáním ve škole užili dosyta.
Mgr. Pavla Manová

Dětský karneval v Nětčicích
V sobotu 4. 3. 2017 se Kulturní dům v Nětčicích rozzářil úsměvy a smíchem více než pěti desítek dětí. Od 15 do 19 hodin
patřil sál kulturního domu nádherným maskám, kostýmům a převlekům. Pod rukama starostlivých rodičů se děti
přeměnily ve víly, princezny, čarodějnice, zvířátka, piráty, policisty, rytíře a všechny možné nadpřirozené bytosti. Již při
příchodu do sálu všechny upoutala nádherná loď, která zabírala bezmála tři čtvrtiny pódia. V očích těch nejmenších bylo
vidět napětí a očekávání, v jakém duchu se letošní karneval uskuteční. Krátce po půl čtvrté vtrhli do sálu piráti, kteří se s
pomocí všech dětí snažili uchránit nětčickou truhlu s pokladem. Piráti si k sobě pozvali všechny děti, které se ostatním
představily, a mohlo se začít soutěžit o sladké odměny. Menším dětem pomáhali při plnění soutěží rodiče či starší
sourozenci, a tak byli spravedlivě odměňováni všichni. Děti soutěžily při plnění nejrůznějších úkolů opravdu zodpovědně
a s nadšením. S úspěchem pověsily prádlo, zabalily piráta do toaletního papíru, vylovily rybky z rybníku, podlézaly lano,
překonaly opičí dráhu a mnoho jiných záludných úkolů. Hry a soutěže střídalo tancování a dovádění na parketu,
nechyběla ani oblíbená „židličkovaná“. Občerstvit se mohli děti i dospělí v perfektně připraveném bufetu s usměvavou a
ochotnou obsluhou. Venku zapadalo sluníčko a v sále vrcholilo napětí. Všechny děti si vylosovaly číslo a úprkem uháněly
zjistit, jakou cenu si letos z karnevalu odnesou. V samém finále zábavného odpoledne nechybělo ani vyhlášení a ocenění
nejhezčích masek, které si rodiče sami zvolili. Děti byly nadšené, náramně si krásné odpoledne ve světě fantazie užily a
už se těší, co si na příští rok pořadatelé připraví. V myšlenkách už přemýšlí, zda příští rok půjdou za princeznu či
čarodějnici, rytíře nebo piráta, anebo jinou pohádkovou bytost. Za všechny spokojené rodiče děkuji SDH Nětčice, MS
Dubina Nětčice, Honebnímu společenstvu Nětčice a OÚ Zdounky za finanční podporu. Největší dík ovšem patří všem
pirátským organizátorům. Za tímto krásným odpolednem stojí hodně času stráveného výzdobou sálu, přípravou tématu
karnevalu, soutěží a her. Velmi si ceníme toho, že tak úžasné odpoledne mohou naše děti každoročně zažívat.
Za spokojené rodiče Barbora Pospíšilová

www.zdounky.cz
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Výsadba nového parku ve Zdounkách
Někdy, ještě v zimě padlo na jednání Rady obce Zdounky
rozhodnutí, že stromy, které by měly být v parku uprostřed
zdouneckého
náměstí
vysázeny,
nebude
vysazovat
zahradnická firma pana Ing. Vávry, která má jinak celá projekt
ozelenění parku na starosti, ale že si parkové stromy vysadíme
my sami, tedy občané. Po konzultaci s panem Ing. Vávrou,
který náš nápad s nadšením přijal, bylo stanoveno pevné
datum výsadby parku a to v sobotu 22.4.2017. Když se
přiblížilo datum výsadby, obvolala jsem všechny spolky, jestli si
nechtějí zasadit na památku svůj vlastní strom. Nezapomněla
jsem samozřejmě ani na mateřskou školu a základní školu,
akci jsme rovněž nechali vyhlásit rozhlasem. Pak už
nezbývalo, než čekat a nechat se překvapit, kolik lidí projeví
ochotu a zájem. Pro zpříjemnění celé akce jsem dostala nápad
– upeču pro všechny účastníky chodské koláče, takové ty
velké, kulaté s tvarohem, povidly a mákem. A taky, že uvaříme
várnici čaje.
Přišel dlouho očekávaný den. Ráno bylo pošmourné a těžké
černé mraky hrozily deštěm. Bylo chladno a pofukoval vítr. Jak
to dopadne? Akce byla vyhlášena na desátou dopolední
hodinu, počasí nevypadalo, že by se chtělo umoudřit. Poslední
honička kolem vaření a nalévání čaje do várnice, na poslední
chvíli, aby byl dost teplý a nevychládl, než ho ti, co snad
přijdou, budou pít. Naložit do auta a se strachem, aby se mi
várnice v kufru nepřevrátila do koláčů, přejíždím těch pár metrů
z ulice Farská k parku. Během pár minut pak zjišťuji, že mé
obavy o tom, že koláče budeme doma jíst celý víkend a zbytek
dorazí v pondělí chlapi v dílně, jsou liché. U parku postávalo,
dle mého odhadu tak čtyřicet, možná padesát lidí. Staří i mladí,
maminky s kočárky, děti nedočkavě pobíhající kolem. Krátký
proslov z mé strany, instruktáž Ing. Vávry o správné výsadbě.
Každá skupina si vybrala nějaký strom a pustila se do práce.
Park nám rostl ze země doslova před očima. Hned na kraji
zasypávaly kořeny své okrasné jabloně děti z mateřské školky,
vedle nich chovatelé ovazovali pytlovinou kmínek další jabloně.
O kus dál postarší manželé sadili okrasnou hrušeň, která jim
už napořád bude připomínat jejich významné výročí. Paní
ředitelka základní školy zdatně řídila své žáky v centrální části
parku při výsadbě nádherného jírovce, v budoucí aleji
okrasných javorů se činili zahrádkáři spolu s farníky a členy
místního divadelního spolku. Nesmím opomenout ani mladé
hasiče, kteří přímo ukázkově zasadili okrasnou hrušeň.
Samozřejmě, že jsme vysadili i stromek za obecní úřad. Sadilo
se za bytové domy a někteří jen tak. U lipové aleje se činili
bývalí majitelé pozemku, na kterém náš park budujeme. I pro
ně to bude jistě pěkná vzpomínka.
Čas zvolna plynul a zatím co pan radní Zdeněk Čevela brázdil
park malým buldozerkem a rozvážel pro všechny zahradní
substrát, ochotné ruce paní radní Míši Pospíšilové, paní Věrky
Stratilové a paní Petry Horákové krájely koláče a roznášely
horký čaj z várnice, zapůjčené místním spolkem myslivců.
Někdo sháněl rýč, jiný vodu na zalévání, děti pobíhaly s koláči
v rukou. Kolem se ozýval smích a volání. Bylo poledne, když
jsme tuto bohulibou činnost ukončili. A tak stačily necelé dvě
hodiny práce, kdy se tahle skvělá parta lidí sešla, aby novému
parku doslova vdechla život. Nebudu tady dlouho plácat o
významu celé akce – soudržnost lidí, vlastní práce si člověk víc
váží, děti se učí vztahu k přírodě. Ne. Jednoduše řeknu, že v tu
větrnou a zamračenou sobotu se začaly psát dějiny našeho
parku, že i po letech budeme my, naše děti i vnuci na ten den
vzpomínat, protože námi vysazený park tu bude, i když my tu
už nebudeme. Možná si taky vzpomenou, že v ten den
odpoledne, kdy práce byla skončena a park už dávno utichl,
začalo pršet. Jako by nám i samo nebe přálo a schválně nás
nechalo práci řádně dokončit. Ještě jednou – velký dík všem
účastníkům akce, i těm nejmenším, v kočárku.
Ing. Jana Raczová – místostarosta obce
www.zdounky.cz
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Z činnosti ČZS ve Zdounkách v roce 2016 a 2017
Český zahrádkářský svaz ve Zdounkách má ve své činnosti dlouhodobě plánované a uskutečněné akce. Jsou to mimo jiné
– výstava ovoce, zeleniny a květin, o které jsme vás již informovali po jejím uskutečnění, dále akce Košt slivovice a
Ochutnávka a posezení u vína, stříhání ovocných stromků a keřů a další drobné akce.
V pořadí již 4. ročník Zdouneckého koštu se konal dne 21.1.2017 v sále Domu kultury ve Zdounkách. Poučeni z organizace
a ne perfektně připravené akce z minulého ročníku byla tentokrát svěřena organizace do rukou jednoho člena výboru. Ing.
Jančík se svého úkolu zhostil výborně, takže akce proběhla úspěšně a se skutečně výborným ohodnocením všech
zúčastněných. Bohužel díky nepřízni počasí v minulém roce, kdy téměř všechny stromy v květu byly postiženy mrazem a
v létě vichřicí se ovoce neurodilo, takže nebylo z čeho pálit. Proto na koštu slivovice byly předvedeny vzorky i z minulých let.
Z počtu 17. hodnocených vzorků se v kategorii trnka a meruňka umístila pálenka A. Žateckého, jako druhá p. Skřivánka a
jako třetí v pořadí pálenka p. J. Foltýna. V kategorii ostatní ovoce se umístil jako první vzorek pálenky p. J. Šimčíka, druhý
v pořadí bal vzorek manželů Kameníkových a třetí vzorek v pořadí obsadil vzorek p. Jelínka. Důležité bylo, že se akce i
přes nepřízeň počasí uskutečnila a to zejména ke spokojenosti všech co se týče organizace podávaného občerstvení a
dobré nálady. Musíme jen doufat, že toto nepříznivé počasí se nám v tomto roce vyhne a bude z čeho pálit.
Bohužel předpověď počasí v době, kdy píši tento článek tomu neodpovídá. Velkopěstitelé se brání proti mrazům různými
prostředky pomocí techniky zejména novou metodou vytvářením mlhy, my drobnopěstitelé se chráníme prostředky bohužel
mnohdy málo účinnými.
Další akcí, která se uskutečnila bylo Posezení a ochutnávka vína. Budeme se muset zamyslet se nad termínem akce a
příště ji uskutečnit až po Velikonočních svátcích. I když akce nám zasáhne již do jarních prací, ale to přece jeden večer
nikoho neodradí, neboť setkání při společné zábavě s přáteli při dobrém jídle a pití, při dobré hudbě přinese radost a chuť do
další práce. I přes nepříznivý termín se akce uskutečnila, i když v malém počtu zúčastněných, ale i proto byla o to srdečnější
a zdařilá. Již dnes zveme všechny příznivce dobré nálady, dobrého jídla a pití na tuto akci v roce 2018.
Další důležitou akcí, kterou provádíme každoročně, je stříhání stromků. Letos akce proběhla dne 21.3.2017 za domem
kultury a 30.3.2017 v zahradě u mateřské školy. Akce proběhla za příznivých povětrnostních podmínek a v hojném počtu
zejména členů výboru zahrádkářského svazu a členů, kteří se každoročně této akce zúčastňují.
Poslední informací a to dobrou, kterou zveřejňujeme je akce „Soutěž jiřin“. Je to nová akce, která se uskuteční v době
konání Výstavy ovoce, zeleniny a květin. Požádali jsme v daném termínu o dotaci na tuto akci v částce 3 000 Kč a finanční
obnos nám byl přislíben. Finance jsou přesně určeny na co je možno je použít, ale bude to zejména na ocenění nejen
nejlepších pěstitelů, ale všech zúčastněných. Vyzýváme proto vás všechny občany nejen Zdounek, ale i přilehlých obcí,
zúčastněte se naší nové akce. Přispějte tím k propagaci a popularitě nejen své ale i zdounecka. Mít přece krásné květy, ale i
ohodnocené na výstavě bude chloubou každého pěstitele. K tomu všemu a účasti na našich akcích vám přejeme hodně
zdaru a výborné pěstitelské úspěchy.
Za Zdounecké zahrádkáře Ing. Hana Horáková

Zájezdy do termálních lázní Györ
V sobotu 1.4.2017 se uskutečnil dlouho očekávaný zájezd do maďarských termálních lázní Györ, který pořádal
Obecní úřad Zdounky. Sraz přihlášených byl v 10.00 hod. na náměstí. Počasí bylo velmi příznivé, sluníčko svítilo a všichni
účastníci zájezdu se ještě před 10. hodinou uvelebili na pohodlných sedadlech autobusu cestovní kanceláře Magic Bus.
Nebylo ještě čtvrt na jedenáct, když náš autobus pod vedením dvou zkušených řidičů opustil hranice našeho katastru směr
Kyjov. Nevím, proč tomu tak vždycky je, ale i tentokrát bylo osazenstvo zadní části autobusu víc veselé a rozesmáté,
kdežto my vepředu jsme spíše v klidu debatovali a sledovali cestu. Nicméně – slivovice, tak jak už to bývá, se na obou
„frontách“ popíjela se stejnou intenzitou. A tak zatímco jsme se bavili, za oknem rychle ubíhala cesta slunným krajem jižní
Moravy. Brzy jsme přejeli hranice naší země a netrvalo to dlouho, kdy se před námi objevila Bratislava. Byl to snad jen
okamžik, kdy se pod námi zaleskly vody Dunaje a my už projížděli prosluněnými zelenými pláněmi maďarské nížiny.
V družné zábavě lidí všech věkových skupin – od školáčků až po důchodce nám cesta rychle uběhla a nebylo ještě tři
čtvrtě na dvě, když náš autobus zastavil před vstupem do termálních lázní Györ.
Po obdržení elektronických čipů na recepci jsme se vrhli do víru zábav, které termální lázně přináší. Ponořeni po
krk v teplé léčivé vodě jsme proplouvali bazény, sjížděli tobogány, nacházeli nové známé, objevovali dosud nepoznané a
žízeň, tu jsme hasili u vodního baru. Je zajímavé popíjet studené pivo, sedíc na barové židli v teplé vodě. Před večerem
někteří z nás zamířili do centra města na procházku či do cukrárny. My všichni ostatní jsme si užívali tepla termálů až do
večerních hodin. Bylo 21.00 hod., když nás autobus unášel nezvykle teplou jarní nocí zpět ke svým domovům.
Všichni účastníci zájezdu byli nadmíru spokojeni a už po cestě domů jsme se shodli na tom, že na podzim obecní
úřad zájezd zopakuje. Tentokrát bychom na doporučení znalců zkusili navštívit jiné termály – Sárvár (Šárvár).

Zájezdy pořádané Obecním úřadem ve Zdounkách
Před koncem školního roku bychom rádi uspořádali zájezd, který by byl tematicky věnován rodinám s dětmi, jako
poděkování za jejich úsilí, které museli jak rodiče, tak hlavně děti, v průběhu školního roku vynaložit.
Pokud bude zájem, koncem léta bychom se vypravili v rámci našeho regionu do výrobny čokolády, na zámek Kinských a
do dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm.
Do konce letošního roku pak podnikneme ještě jeden výlet a to do již slíbených termálních lázní Sárvár. Všechny výše
uvedené zájezdy pořádá pro své spoluobčany obec Zdounky za výhodných cenových podmínek.
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Přehled akcí ve Zdounkách a okolí
KVĚTEN
• 7.5.
• 9.5.
• 12.5.
• 19.5.
• 20.5.
• 27.5.
• 31.5.

ČERVEN

U NÁS V LEBEDOVĚ – divadelní
představení zdouneckých ochotníků, začátek
v 18.00 hod., DK Zdounky
Ing. Miroslav Hrabica – beseda, přísálí DK
Zdounky, vstup zdarma
DEN RODINY SE ŠKOLOU – hřiště TJ
Zdounky při špatném počasí VÚTZ Zdounky,
POHÁDKY PRO EMU – kino, vstupné 50 Kč,
DK Zdounky
POHÁDKOVÝ LES – pořádají SDH Zdounky
a Ochranáři Zdounky
LIGA PROTI NEVĚŘE – divadlo Praha,
komedie, hrají: Šmoldas, Kuklová
ZUŠ OPEN – celodenní akce pořádaná ZUŠ
Zdounky

• 2.6.
• 4.6.
• 10.6.
• 20.6.
• 29.6.
• 30.6.

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC – kino,
komedie, hrají: Kohák, Holubová, Budař,
vstupné 50 Kč, DK Zdounky
KARNEVAL PRO DĚTI – oslava ke dni dětí,
DK Zdounky, vstupné dobrovolné
HODOVÁ ZÁBAVA – k tanci a poslechu hrají
Zdounečanka a Panorama band Brno
Sejdeme se na CIBULCE – talkshow p.
Cibulky, host Tereza Kostková, vstupné
150Kč, DK Zdounky, začátek v 19.00 hod.
ZASTUPITELSTVO – přísálí, DK Zdounky
SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ žáků 9.třídy ZŠ,
začátek v 9.00 hod., sál DK Zdounky

LIGA PROTI NEVĚŘE
27.5.2017 V 19.00 hod.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 21.4.2017,
zemřela paní učitelka Anna Zajíčková.
Byla poslankyní při MNV, členkou rady a předsedkyní
sboru pro občanské záležitosti - zajišťovala akce pro
nejmenší občánky při slavnostním vítání do života či účast
při svatbách a zlatých svatbách.
Nezapomínala ani na ty nejstarší, které navštěvovala
společně se zástupci ZUŠ v Domově důchodců ve
Zdounkách, později ve Vážanech a přinášela jim nejen
přání k významnému výročí, ale i písničku pro jejich
dobrou náladu.
Určitě řadu z Vás paní Zajíčková navštívila při Vašich
významných výročí, ráda navštěvovala naše spoluobčany
s malým dárkem a milým slovem.
Tyto návštěvy vykonávala až do konce roku 2016,
kdy ji to dále neumožňoval její zdravotní stav.
Čest její památce.
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Výsadba nového parku ve Zdounkách
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