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Vážení a milí spoluobčané,
tento úvodní článek se snažím dát dohromady v pondělí 17.7.2017, tedy vlastně hned po velice důstojně proběhnuvším
Festivalu dechových hudeb na počest bývalého kapelníka Zdounečanky, editele ZUŠ a kolegy radního obce Zdounky p.
Miroslava Nauče.
Máme za sebou více jak polovinu roku 2017, prázdniny dětí a dovolené rodičů jsou v plném proudu, sluníčko nám dop ává
opravdu krásné letní dny, ale bohužel je něco za něco, tedy tentokráte té vody se nám nedostává. Určitě je ale lepší míti té vody
méně, než aby tak jak v okolí byly p ívalové deště s kroupami velkými skoro jako slepičí vejce a p ijít o veškerou úrodu ……,
proto jsem moc rád, že právě mohly začít i každoroční žně!!!
Máme za sebou 2. ve ejné zasedání zastupitelstva naší obce, které proběhlo ve čtvrtek 29.6.2017, takže si vám opět dovoluji
p edložit aktuální informace ze života v naší obci.
V době od uzávěrky posledního čísla
Informačního zpravodaje (10.4.2017) do
uzávěrky tohoto čísla (10.7.2017) se
rada obce sešla celkem 3x, z toho 1x
byla rozší ena o všechny členy našeho
zastupitelstva a 1x proběhla ve ejná
schůze v p ísálí Domu kultury ve
Zdounkách (29.6.2017).
Z
informačně
nejdůležitějších
záležitostí, které rada obce projednala,
schválila, či vzala na vědomí vybírám pro
vás tyto:
- Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky
a Ing. Alešem Fritscherem, vedoucím
hudebního tělesa Blues d´Effect,
Zlámanka 43, Kromě íž, jedná se o
poskytnutí finanční částky na úhradu
nákladů
spojených
s po ádáním
nultého ročníku festivalu blues, country
folkového
zamě ení
v prostorách
Zdouneckého zámku (výše daru činí
5.000,- Kč)
- odměnu čestnému dárci krve p.
Miroslavu Šamánkovi z Nětčic 81 (100
bezplatných odběrů) v podobě dárkového poukazu v hodnotě 2.500,- Kč
- žádost o povolení z ízení skautského
tábora na p.č. 533/1 v k.ú. Divoky ve
dnech 1.7. - 16.7.2016, žadatelem je
Junák – český skaut, st edisko
Psohlavci Uherské Hradiště, z.s.,
v termínu 18.-20.8.2017 se na tábo išti
ještě uskuteční potlach k 45. výročí
trampské osady Líné kostry
- Dohodu o dočasném užívání pozemků
v k.ú. Divoky mezi Obcí Zdounky a
ČSOP Divoky pro akci „Procházka

-

-

-

-

-

lesem plným pohádek“ (letos bude již
39. ročník), která se uskuteční dne
20.5.2017 (úhrada za dočasné užívání
pozemků činí 200,- Kč)
Smlouvu č.11/2017 na odběr vody
z hydrantu
Cvrčovice,
Smlouvu
č.12/2017 na odběr vody z hydrantu
Divoky, Smlouvu č.80/2017 na odběr
vody z hydrantu Těšánky, Smlouvu
č.96/2017 na odběr vody z hydrantu
Zdounky mezi Vodovody a kanalizacemi
Kromě íž, a.s. a Obcí Zdounky, kde
p edmětem smlouvy je umožnit odběr
pitné
vody
pouze
pro
výcvik
profesionálních a dobrovolných hasičů a
pro požární sporty
žádost ZO ČSOP Buchlovice o
poskytnutí ve ejné finanční podpory na
činnost pro rok 2017 ve výši 2.000,- Kč
dvě Zprávy o výsledku hospoda ení od
auditorky Ing. Pavlíny Frajtové, které se
týkají Mate ské školy ve Zdounkách a
Základní školy ve Zdounkách, za rok
2016, bez výhrad
žádost Linky bezpečí, z.s., o poskytnutí
ve ejné finanční podpory na činnost
pro rok 2017 ve výši 2.000,- Kč
žádost Rodinného centra Kromě íž, z.s.,
o poskytnutí ve ejné finanční podpory
na provoz pro rok 2017 ve výši 2.000,Kč
cenovou nabídku č. NAB-2017-101000349 fy. CROSS Zlín, a.s., na
po ízení automatické závory proti
neoprávněnému vjezdu do areálu MŠ
ve Zdounkách
P íkazní smlouvu mezi Obcí Zdounky a
Poradenstvím P+P s.r.o. z D evohostic

-

-

-

-

na organizaci p ípravy a zajištění
průběhu výběrového ízení pro výběr
dodavatele na akci „Kompostéry pro
občany obce Zdounky“, a to v souladu
s metodickým pokynem Zadávání
ve ejných zakázek v OPŽP 2014-2020
a se zákonem č. 134/2016 Sb. o
zadávání
ve ejných
zakázek
a
prováděcích p edpisů v platném znění
Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky pro ve ejnou
zakázku „Kompostéry pro občany obce
Zdounky“,
nejvhodnější
nabídku
p edložila fy. ELKOPLAST CZ, s.r.o.,
ze Zlína, nabídková cena v Kč bez
DPH činí částku 475.000,- Kč
Smlouvu o právu provést změnu
stavby – silnice III/43227: Cvrčovice u
Zdounek, most ev.č. 43227-1 – mezi
Obcí Zdounky a SZK, p.o., Zlín,
p edmětem této smlouvy je založení
práva stavebníka provést na části
dotčených
pozemků
změnu
(rekonstrukci) stávající stavby mostu
Sdělení, že naše obec byla vybrána ve
výběrovém ízení pro uskutečnění
projektu Senio i komunikují 2017,
termín počítačového kurzu pro naše
seniory je stanoven na 21.8. –
25.8.2017
Oznámení o rozhodnutí valné hromady
České spo itelny, a.s., ze dne
25.4.2017 o výplatě dividend za rok
2016 ve výši 76,- Kč za jednu akcii p ed
zdaněním (v našem p ípadě po
zdanění se jedná o částku ve výši
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pokračování ze str. 1
ve výši 206.720,- Kč na stranu příjmů)
- Protokol o kontrole výkonu samostatné
působnosti provedené u obce Zdounky
na základě ustanovení § 129 a násl.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
- Protokol o kontrole obce Zdounky
provedené HZS ZK v mezích jeho
působnosti podle § 33 zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o
změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu se zákonem č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád), shrnutí
kontroly - obec Zdounky plní úkoly
uvedené v krizovém zákoně
- Informace ratingové agentury CRIF –
Czech Credit Bureau, a.s., z Prahy, ve
věci dosažení Obce Zdounky v roce
2016 druhého nejlepšího ratingového
hodnocení B+, což je stejná hodnota
jako v roce 2015. Vynikající výsledky
jsou
tedy
stabilní.
Stejným
hodnocením jako naše obec se ve
Zlínském kraji může pochlubit pouze 6
obcí ve velikostní kategorii 2.000 –
4.999 obyvatel
- Osvědčení o úspoře emisí pro obec
Zdounky od fy EKO-KOM, a.s., za rok
2016, díky množství odpadu, který
naše obec vytřídila a předala v roce
2016 k dalšímu využití, celkem se
jednalo o 43,113 tun, obec za toto

množství obdržela finanční částku
126.733,50 Kč
- dopis s poděkováním od Rodinného
centra Kroměříž, z.s., za poskytnutí
dotace ve výši 2.000,- Kč pro tento rok
- Rozhodnutí MěÚ v Kroměříži, odboru
občansko správních agend, oddělení
dopravy a silničního hospodářství, o
úplné uzavírce provozu na silnici
III/43346 – Litenčice (Dvůr Marie) –
Lísky, oprava silnice v termínu od 6.6.
do 31.10.2017
- vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském
kraji k 31.5.2017
2. veřejná schůze Zastupitelstva
obce Zdounky v r. 2017, se uskutečnila
ve čtvrtek 29.6.2017. Projednala, či
schválila celou řadu bodů, ze kterých
vybírám pro vás tyto nejzajímavější:
- Závěrečný účet obce Zdounky za rok
2016, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2016,
zároveň vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
- Účetní závěrku obce Zdounky za rok
2016. Součástí schválení je Protokol o
schvalování účetní závěrky za rok 2016
( viz. příloha )
- tyto jednotlivé členy Osadních výborů:
OV Cvrčovice – Anton Tonhauser,
Milan Mach, Jaroslava Ulehlová, Libor
Vrbíček, Emílie Machová, Josef Přikryl
OV Divoky – Josef Snopek, Zdeněk
Zbránek, ing. Pavel Mainuš, David
Rokos, Jiří Pektor ml., Veronika

Mainušová,
Kateřina
Doleželová,
Kamila Pechtorová
OV Nětčice – Miroslav Šamánek st.,
František Tomala, Michal Vranka, Alois
Navrátil, František Vybíral, Milan Bajer
st., Marcela Uhláriková, Barbora
Pospíšilová
OV Těšánky – Michal Malát, Petr
Vrbecký, Taťána Brablcová, Antonín
Hák
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
31.5.2017
- 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 a milí spoluobčané,
Informační zpravodaj obce Zdounky vám
opět předkládáme po dalších třech
měsících, které uplynuly od posledního
jeho vydání. Stále se snažíme o jeho co
největší aktuálnost a obsáhlost informací
ze života naší obce. Pokud ale i přesto si
myslíte, že by to chtělo v něčem změnu,
nenechte si svůj názor jen pro sebe, a
dejte nám svou zpětnou vazbu ……
Děkuji vám předem a přeji všem co
možná nejlepší využití teplých letních dní,
které v současnosti užíváme a na které
bude celá řada z nás v zimě jistě ráda
vzpomínat!!!
V úctě Váš starosta obce
Ing. Martin Drkula

1. Festival Miroslava Nauče
V polovině července se ve Zdounkách uskutečnil další festival dechových hudeb. V loňském roce na tomto festivalu
Zdounečanka oslavila spolu se zakládajícími členy 40. výročí od založení kapely, letos dostalo tradiční setkání všech
příznivců dechové hudby nový název: Festival Miroslava Nauče. Jde o výraz uznání, poděkování a vzpomínky na bývalého
kapelníka Miroslava Nauče, který náhle zemřel 8. 8. 2015.
Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí byla celá akce přesunuta do sportovní haly, kde všechny přivítala moderátorka
paní Ivana Slabáková. Festival zahájil pan starosta Ing. Martin Drkula a bývalý hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav
Mišák, jehož účasti na této akci si velmi vážíme. Jako první v programu vystoupil Dechový orchestr ZUŠ Zdounky, dále
Moravská Veselka, Horňané, domácí Zdounečanka a závěr patřil Túfarance ze Šakvic. Ta se postarala o dobrou zábavu až
do půlnoci.
Členové dechového orchestru Zdounečanka se přestavili v nových hanáckých krojích. Kroje, které dodnes Zdounečanka
nosila, byly již staré více jak 30 let. Nové kroje byly zhotoveny v Blatničce ve společnosti Tradice slovácka o.p.s., krojové
boty u pana Kvasničky v Brně. Kroje nám posvětil pan farář Radomír Něměček. O to s větší úctou budeme krásné kroje
nosit a šířit tak naši lidovou tradici i za hranice našeho kraje. Velké poděkování patří celé radě a zastupitelstvu obce
Zdounky v čele s panem Ing. Martinem Drkulou a paní Ing. Janou Raczovou.
Vzpomínali jsme nejen na Mirka, ale také na bývalé členy Zdounečanky, kteří již nejsou mezi námi – Jirku Hradečného a
pana Antonína Muchu. Zdounečanka nabídla malou ochutnávku skladeb z nového CD, které pokřtí na tradičním
listopadovém koncertu, tentokrát s Kumpanovými muzikanty. Festival ve Zdounkách je vždy příležitostí k setkávání
muzikantů, které Zdounečanka spojuje již několik let. Věříme, že tomu tak zůstane i nadále a budeme se těšit na další
setkání nejen s našimi věrnými posluchači, ale také s těmito přáteli.
Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomohli s organizací této akce.
Zdounečanka

www.zdounky.cz
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Zdounecký park
Čas se posunul a park na náměstí ve Zdounkách, který jsme
v dubnu zakládali, je hotov. Mnozí se ptali, zda uspořádáme
slavnostní otevření parku, ale já jsem přesvědčena, že i bez
velkých fanfár nám tenhle hezký kout zeleně bude dobře sloužit.
Ovšem za předpokladu, že si ho budeme vážit a chovat se k němu
zodpovědně a s patřičnou úctou. Sledujete, jak nám rostou stromy,
které jsme společně v tu zamračenou dubnovou sobotu vysadili?
Zatím nic moc, ale počkejme za pár let, to bude park vypadat úplně
jinak.
Vzpomínám si, jak jsme se rozhodovali, zda v tak suchém počasí
zakládat trávník. Bylo to v květnu, tedy už po jarní sezoně
zakládání trávníků, dalším termínem je až srpen. Nakonec jsme se
rozhodli, že trávník založíme, ať nemáme místo parku celé léto
suchou hroudu a pár stromů. Firma ČAK CZ s.r.o. se obětavě
tohoto úkolu chopila a vy jste jistě zaregistrovali toho štíhlého
mlčenlivého muže, který snad z parku neodcházel a od rána do
noci kropil zasetou trávu. Trvalo to týden a možná o trošku víc, než
se semínka vzbudila a park jako mávnutím kouzelného proutku
získal novou podobu. Dnes už je krásně zelený a ten plevel, který
trávou prorůstá, a na to se také mnoho lidí ptá, bude po zesílení
trávy odstraněn selektivním herbicidem. Na podzim budou do
trávníku vysazeny cibuloviny.
Jen pro úplnost uvádím, že park, ač se to nezdá, se rozkládá na
ploše větší, jak 2.600 m2. Z dřevin se tu nachází jírovec maďal
(kaštan), jabloň, hrušeň, lípa a javor – celkem na tři desítky stromů,
dále pak několik desítek popínavek, v okrasných záhonech
převažuje levandule a růže. V centrální části parku je usazen velký
kámen z pískovce, původem z Chřibů. Je opravdu krásný, má svůj
příběh i historii. Tvoří opravdovou dominantu a ještě více získá, až
park zmohutní a rozroste se.
Dodnes mám před očima tu chvíli, kdy za mnou na obec přišli
bývalí majitelé pozemku, na kterém park nyní stojí, a nabídli nám
k odkupu starý dům a zahradu v centru obce. Od té doby se odvedl
obrovský kus práce. Po vyklizení domu a dvora zaměstnanci
obecního úřadu nastoupila firma MALDREV s.r.o., aby provedla
demolici domu a hrubé srovnání pozemku. Mezitím byla schválena
smlouva o vypracování architektonické studie na revitalizaci středu
obce Zdounky s MgA. Lukášem Vránou z ateliéru LIST. Společně
se svojí manželkou, paní architektkou Alenou Vránovou, odvedli
vynikající kus projekční práce, které následně vdechla život
zahradnická firma Ing. Vávry z Kroměříže společně se stavební
firmou ČAK CZ s.r.o. A samozřejmě nesmím zapomenout na nás,
na občany, kteří jsme v hojném počtu, rukou společnou, vysadili
tenkrát v sobotu v parku kompletně všechny stromy. Teď už nám
zbývají jen ty slíbené cedulky, ať víme i po letech, kde, kdo a co
vlastně tenkrát zasadil. Ale to už bude jiný příběh…
místostarostka obce
Ing. Jana Raczová
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Kompostéry pro občany
Tak už je to tady! Přišla dlouho očekávaná chvíle pro ty, kteří si
loni podali předběžnou přihlášku na odběr kompostéru na svoji
zahrádku. Kvalitní a výkonné kompostéry PROFI, získané
prostřednictvím dotačního titulu Operačního programu životního
prostředí, jsou připraveny k výdeji. Je možno je získat ve dvou
velikostech, a to 800 l a 1050 l. Vzhledem k tomu, že většina
z vás nenapsala do své žádosti, jak velký kompostér by chtěla,
máme připraveno 100 ks kompostérů 1050 l a 80 ks o objemu
800 l. Doporučuji zvážit dle velikosti sečené plochy zahrady, kdy
se laicky řečeno počítá, co 1m2 plochy, to 1 l kompostéru a k tomu
přičíst kuchyňský odpad ze zeleniny a ovoce, případně hnůj
hospodářských zvířat a podíl uhlíkatých látek – např. piliny
z řezání dříví na zimu, slámu, listí, bez nichž se kompost
víceméně neobejde. Na kompostér si připravte prostor, pokud
možno aspoň lehce zastíněný a na rovině. Jen pro úplnou
informaci – kompostéry PROFI patří mezi nejkvalitnější na
současném trhu, jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu a jejich
životnost je minimálně 20 let. Ještě jedna důležitá a praktická
informace – kompostéry jsou šestihranné, díky tomu je umožněn
dokonalý přístup ze všech stran. Více informací lze jistě nalézt na
příslušných webových stránkách.
Kompostéry budeme vydávat, jakmile nám to umožní podmínky
dotace. Občané budou v dostatečném předstihu informováni
místním rozhlasem, na vývěskách obecního úřadu a také
prostřednictvím webových stránek obce Zdounky. Všichni
žadatelé obdrží Smlouvu o výpůjčce kompostéru (vzhledem
k tomu, že se jedná o dotaci, bude kompostér po dobu 5 let
majetkem obce, pak bezplatně přejde jeho vlastnictví na občana),
a návod na složení a praktickou brožurku o kompostování.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce

Počítačový kurz pro seniory
Prostřednictvím Nadačního fondu manželů Livie a
Václava Klausových, Nadace České spořitelny a
ha–vel family s.r.o., byla obec Zdounky vybrána
pro uskutečnění projektu Senioři komunikují 2017.
Jedná se o bezplatný kurz
(požadované náklady uhradí naše obec),
který se bude konat v prostorách
přísálí DK Zdounky,
ve dnech 21.8. – 25.8.2017
vždy v dopoledních hodinách cca
od 9.00 do 12.00 hod.
Prosím všechny, kdo by měli o uvedený kurz
zájem, aby se přihlásili na podatelně Obecního
úřadu ve Zdounkách, nejpozději do 7.8.2017.
Nemusíte mít z ničeho obavy, lektoři kurzu se již
teď na vás těší. Základní znalost práce
s počítačem vám otevře nový svět, možnost
komunikace s rodinou i přáteli, poznání světa
kolem sebe v naprosto jiném rozměru.
I kdyby to mělo skončit jenom na tom, naučit se
na počítači psát jako na psacím stroji, věřte mi,
stojí to za to. Tak nezapomeňte se do 7.8.2017
u nás na podatelně OÚ Zdounky přihlásit!!!
Ing. Jana Raczová
místostarostka obce

www.zdounky.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Od srpna 2017 dojde ke změně v úhradách plateb za obědy
odebírané v naší školní jídelně. Obědy budou hrazeny
zálohovým systémem, tedy platbami předem. První platba pro
školní rok 2017/2018, tedy na měsíc září, bude muset být
uhrazena již v období 15. – 25. srpna 2017.
V případě, že jste již plátci obědů, ve své bance zrušte inkaso a
zaveďte trvalý příkaz na zálohy.
Číslo účtu školy: 181 685 992 / 0300
Limit: I. stupeň

7 – 10 let 550,- Kč

II. stupeň 11 – 14 let 600,- Kč
III. stupeň 15 – 18 let 650,- Kč
Cizí strávníci

1250,- Kč

Jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo dítěte, popř. po
dohodě s vedoucí ŠJ evidenční číslo strávníka, k platbě je
vhodné do poznámky uvádět i jméno a příjmení Vašeho
dítěte/strávníka.
ZŠ Zdounky – úřední hodiny
3. 7. a 4. 7. 2017
10. 7. - 14. 7. 2017
14.8. 2017

8.00 h – 14.00 h
10.15 h – 14.00 h
8.00 h – 14.00 h

21. 8. - 1. 9. 2017
8.00 h – 14.00 h
Jiný termín je možný dle telefonické domluvy.
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Konec školního roku na základní škole
Akce I. stupně

Jaro přivítaly děti z prvního stupně naší školy
vysazením školního stromu do nově vznikajícího
zdouneckého parku na náměstí. Do práce se
zapojili rodiče, paní učitelky a pomohla i paní
ředitelka. Další akcí spojenou s jarem byla
návštěva KOVOZOO, kde jsme oslavili Den
Země. Na děti čekala spousta úkolů s
ekologickou tematikou, soutěže a prohlídka
celého areálu firmy, která se zabývá recyklací
odpadu.
V květnu navštívili žáci druhé a třetí třídy
stanoviště RZS Kroměříž. Mohli si prohlédnout
vybavení sanitek a některé přístroje si vyzkoušet
na vlastní kůži. Nahlédli jsme do práce těch, kteří
zachraňují lidské životy. Do práce, která je
krásná, ale zároveň velice náročná.
Jak se starat o své zdraví pomocí
zdravé stravy se děti dozvěděly v rámci
programu Zdravá pětka, kdy si pod vedením
lektorů připravily svačinky z ovoce a zeleniny.
S blížícím se koncem roku nastal čas
výletů. Děti z II. až V. třídy se vydaly na školu v
přírodě na Rusavu. Ti mladší se proměnili v
indiány, starší se přenesli do doby pravěkých
lovců. Všichni si týden v přírodě krásně užili. Na
prvňáčky pak čekal kovbojský program na ranči v
Kostelanech.
Školní rok jsme všichni společně
ukončili dnem soutěží, který pro nás připravila
firma SALIX Morava a.s. a SDH Zdounky.

Kolektiv I. stupně

www.zdounky.cz
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Aktivity druhého stupně
Slunečné jarní počasí s sebou přineslo nejednu školní akci
či projekt. Celoroční předplatné nejmladšího diváka v
Divadle Zlín jsme završili zajímavým zpracováním hry Noc
na Karlštejně s původními písněmi a jako každý rok
závěrečnou zastávkou v Centru Zlín, kde se děti vyřádily a
provětraly peněženky své i svých rodičů. Dopravní soutěže
jsme se zúčastnili i letos a postupem času jsme proplouvali
jednotlivými koly až do kola krajského, kde tým druhého
stupně ve složení Zrna, Čevelová, Krčmářová, Prchal získal
krásné druhé místo. Druhostupňové žáky čekala mj. také
exkurze do firmy Salix Morava a.s., přičemž si prošli celý
areál, dozvěděli se spoustu zajímavostí nejen o nové
technice a vyzkoušeli si, jak fungují některé stroje. Již
tradičně se konal také Den rodiny se školou, který se
odehrál pod taktovkou žáků osmé třídy, letos nově na
zdouneckém hřišti za podpory SRP ZŠ. Jak už tomu tak
bývá, nevyhnul se nám na jaře ani sběr papíru. Vysbíralo se
přes 14 tun starého papíru! Šesťáci a sedmáci se ke konci
května vydali na dějepisnou exkurzi po stopách Rožmberků
až do dalekého Českého Krumlova, kde jsme si prohlédli jak
státní zámek - hrad s přilehlými zahradami a Otáčivé
hlediště, tak podhradí. Prošli jsme se uličkami historického
centra města, neminuli jsme ani jez na řece Vltavě a kdo
chtěl, mohl shlédnout ze zámecké věže na celé město.
Domů jsme dorazili plni zážitků a dobré nálady. Den nato se
žákyně šesté třídy Kristýna Škrabalová zúčastnila krajského
kola Biologické olympiády, kde vybojovala velmi pěkné 10.
místo. Poslední květnový den byl ve znamení hudby.
Základní umělecká škola ve Zdounkách si připravila
zajímavý koncert, plný libých tónů akordeonů, kláves nebo
saxofonu. Červen na sebe nenechal dlouho čekat a s
blížícím se koncem roku se nám hromadí školní výlety.
Deváťáky čekala beseda o etických otázkách a šesťáky pro
změnu beseda v knihovně s ilustrátorkou dětských knih
Markétou Vydrovou. Neminulo nás ani okresní kolo soutěže
ve znalostech z myslivosti Zlatá srnčí trofej, přičemž naši
žáci získali stříbro, bronz i bramborové umístění. Poslední
dny klepou na dveře a my se můžeme ještě těšit na ukázky
dravých ptáků, kteří k nám přiletí až z Ostravy, na Den dětí,
hudební program cimbálové muziky Réva, nebo divadelní
představení žáků deváté třídy Z deníku Thoma Ebra a
tradiční vyřazování, které školní rok ukončí.
Za druhý stupeň
Mgr. Pavla Manová

Školní družina
Jakmile se venku oteplí, vytahujeme v naší družince koloběžky a kola.
Trénujeme hlavně jízdu zručnosti, postavíme si různé překážky a ty
zdoláváme. Nechybí ani poznávání dopravních značek. 17. a 18. 5. se
uskutečnil DOPRAVÁČEK – soutěž, ve které jsme předvedli vše, co
jsme se naučili. A věřte, byli jsme opravdu šikovní. Od 12. do 16 .6
proběhl v družině Týden plný rekordů. Tento týden se v družince
ozývalo samé počítání, ale matematiku jsme neměli! Každý se chtěl
stát rekordmanem v jiném sportovním odvětví. Svištěla švihadla,
obruče, slalom, hod granátem, hod na cíl, driblování, nožičky, ping
pong, chůze na chůdách. Prostě areál ŠD byl jeden velký stadion.
Sportovci získávali diplomy a rekordmani si domů odnášeli medaile.
Byl to opravdu moc krásný sportovní týden. Všechno krásné jednou
končí, tak i my jsme se museli rozloučit se školním rokem a družinkou.
A jak? Samozřejmě tím, co máme nejraději. Takže jsme soutěžili,
tancovali, zpívali. Nechyběl ani táborák a krásně propečené voňavé
špekáčky.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme krásné a sluníčkové prázdniny.
Kolektiv vychovatelek
www.zdounky.cz
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Rozpis fotbalových soutěží podzim 2017
Mladší žáci- okresní přebor

Mladší přípravka - okresní přebor

Soupeř

Datum

1. Doma

Žalkovice

So 2.9.

10.00

2. Doma Bezměrov

Ne 27.8.

10.00

2. Doma

Lubná

So 9.9.

10.00

3. Venku Morkovice

So 2.9.

10.00

3. Venku

Bezměrov

Ne 17.9.

hlášenka

4. Doma Koryčany

Ne 10.9.

10.00

4. Doma

Zlobice

So 23.9.

10.00

5. Venku Holešov A (hř.Všetuly)

Ne 17.9.

hlášenka

5. Venku

Lutopecny

Ne 1.10.

hlášenka

6.

Ne 24.9.

6. Doma

Slavkov p.H.

So 9.10.

10.00

1. Doma Žalkovice

Čt 28.9.

10.00

7. Venku

Žeranovice

Ne 15.10.

10.00

7. Venku Zborovice

Ne 1.10.

10.00

8. Doma

Pravčice

So 21.10.

10.00

8. Venku Žalkovice (hř.Břest)

Ne 8.10.

10.00

9. Venku

Prusinovice

Ne 29.10.

hlášenka

9. Venku Bezměrov

Ne 15.10.

hlášenka

10. Doma Morkovice

Ne 22.10.

10.00

11. Venku Koryčany

Ne 29.10.

hlášenka

kolo

Začátek

kolo

Soupeř

Datum

Volno

Začátek

Informace pro občany
Výstava králíků, drůbeže a holubů
ZO ČSCH Zdounky pořádá ve dnech 19. - 20.8.2017 výstavu drobného zvířectva
s expozicí Českého strakáče. Součástí výstavy bude ukázka Králičího hopu.
Výstava otevřena: sobota 12.00 – 19.00 hod. / neděle 8.00 – 14.00 hod.
Bohaté občerstvení a tombola zajištěna.
Za chovatelé ze Zdounecka srdečně zve
Taťána Brablcová

14.10.2017

www.zdounky.cz
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Uzávěrka příspěvků do Informačního zpravodaje Zdounky je 10. října 2017. Příspěvky posílejte na adresu:
zpravodajzdounky@seznam.cz nebo je můžete vložit do poštovní schránky u obecního úřadu.

www.zdounky.cz
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Proběhlá činnost našeho SDH Zdounky
Čtvrt roku je opět za námi a my můžeme
vzpomenout proběhlou činnost našeho SDH
Zdounky.
20. května pořádalo naše SDH ve spolupráci
s ochránci přírody Divoky 39. ročník
Pohádkového lesa. Počasí bylo proměnlivé,
ale i přesto všechno dorazila spousta
malých a velkých návštěvníků, na které
čekala spousta pohádkových postaviček,
bohatý doprovodný program a chutné
občerstvení…
Proto bych chtěl touto cestou poděkovat
všem, co se na pohádkovém lese podíleli, a
všem návštěvníkům za ukázněnost a v
neposlední řadě všem sponzorům naší
akce.
Ve spolupráci s místním střediskem firmy
Salix Morava a.s. uspořádal náš sbor v
pátek 23. 6. 2017 dětský den pro I. a II.
stupeň základní školy. Samotný dětský den
byl pojat formou závodu, který měl celkem 8
disciplín. Mimo soutěž bylo možno si
zaskákat v nafukovacím kombajnu a
zhlédnout výstavu zemědělské techniky. Na
závěr sportovního zápolení si každý žák
zasadil kytičku a odnesl si dárky od firmy
Salix Morava a.s.
V další části tohoto článku vzpomeneme
naši účast a úspěchy na poli požárního
sportu.
Naši mladí hasiči v jarním kole hry Plamen
vybojovali první místo v kategorii starších,
které jim zaručilo postup do krajského kola,
naši
mladší
vybojovali
třetí
místo.
Dorostenky Tereza Nezdařilová a Denisa
Stavinohová se umístily na druhém a třetím
místě a také nás reprezentovaly v krajském
kole. V kategorii dorostenců obsadil Pavel
Flašar čtvrté, nepostupové místo.
V sobotu 10. června proběhlo krajské kolo v
Hulíně a naši mladí hasiči skončili na
7. místě. V kategorii jednotlivců vybojovaly
naše dorostenky 5. místo.
Dále naše družstva mladých hasičů,
reprezentují náš sbor v soutěžích v okolí a o
jejich výsledky se podělíme na konci sezóny.
Také družstva mužů a žen nás reprezentují
po soutěžích v našem okrese a stejně jako u
dětí necháme hodnocení a úspěchy na
konec sezóny.
Závěr tohoto článku bude patřit prevenci. I
když se zdá, že sem tam zaprší, tak i přesto
všechno jsou travnaté plochy a porosty
suché a i malý nedopalek cigarety může
způsobit škodu za miliony a ohrozit tak
životy a majetek lidí. Proto apelujeme na
občany, aby v letním období dbali zvýšené
opatrnosti při rozdělávání ohňů v přírodě, při
zahradních grilováních a pozor také dávat
na lampiony štěstí. Spalování klestu stále
hlásíme na HZS Zlínského kraje formou
elektronického formuláře. Při všem výše
uvedeném dbejte zvýšené opatrnosti a
nepodceňujte možná rizika. Protože již staré
moudro říká že: „Oheň je dobrý sluha, ale
zlý pán“.
Za SDH Zdounky
Marek Sýkora
www.zdounky.cz
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Zakončení školního roku v mateřské škole
Závěr školního roku v naší školce byl plný her, výletů a
zábavy, ale také napětí, trémy a loučení.
Ve čtvrtek 18.5. si děti pro maminky a babičky k oslavě
Dne matek připravily pásmo básniček, písniček a tanečků.
Jako poděkování za lásku a starostlivost předalo každé dítě
své mamince dáreček a přáníčko.
Poslední týden v květnu se jednotlivé třídy vydaly do
muzea v Kroměříži. Zde se mohly děti aktivně zapojit do
výukového programu s interaktivními prvky, jenž nesl název
„Když jsem já sloužil...“ a přiblížil dětem život domácích
zvířat.
2.6. se děti proměnily v pohádkové postavičky. Diskotéku a
karnevalový průvod obcí jsme završili v cukrárně se
zmrzlinou v kornoutku.
V pátek 9.6. se celá zdounecká školka vypravila na výlet
za zvířátky. Jenže ne do obyčejné ZOO, ale do KOVOZOO
ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
Děti se mohly na vlastní oči přesvědčit, jak je důležité třídit
odpad a zároveň jak lze z různých materiálů vytvářet
umělecká díla. Kovozoo bylo pro nejmenší velkým
dobrodružstvím a současně světem plným fantazie a
představivosti.
Své znalosti a vědomosti, které získaly v průběhu školního
roku, využily děti 14.6. při plnění úkolů na cestě za sladkým
pokladem.
29.6. se paní ředitelka a paní učitelky v sále ZUŠ ve
Zdounkách slavnostně rozloučily s předškolními dětmi. Při
vyřazení z MŠ byly všem budoucím školákům předány
pamětní listy, medaile a knížka.
Děkujeme všem za spolupráci v tomto školním roce.
Přejeme krásné prázdniny a těšíme se v září na nová
setkání.
Děti a zaměstnanci MŠ

www.zdounky.cz
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Festival Miroslava Nauče
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