leden 2018 Ročník 16/číslo 1/zdarma
čtvrtletník

Vážení a milí spoluobčané,
stojíme dnes na prahu nového roku, roku 2018. Rok 2018 dle gregoriánského kalendáře začíná v pondělí 1. ledna a skončí
v pondělí 31. prosince. V České republice bude mít 250 pracovních dnů a 13 státních svátků, z toho 11 jich připadá na
mimovíkendové dny. Letní čas nastane v neděli 25. března ve 2.00 hodin, zimní čas v neděli 28. října ve 3.00 hodiny.
Z očekávaných tuzemských událostí jsou nejzajímavější prezidentské volby ve dnech 12.-13.1.2018, druhé kolo proběhlo ve
dnech 26.-27.1.2018. Od srpna úřady začnou povinně a zdarma vydávat elektronické občanské průkazy. V měsíci říjnu
proběhnout volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev obcí. 28. října si připomeneme 100 let od vzniku
Československa. Z očekávaných zahraničních událostí jsou to ve dnech 9.–25. února 23. zimní olympijské hry v jihokorejském
Pchjongčchangu, dále od 14. června – 15. července – v Rusku se bude konat 21. mistrovství světa ve fotbale, 2. – 4. září
proběhne Summit skupiny G20 v Buenos Aires a jako zajímavost, co lidé v dnešní době dokážou, bude v listopadu v
saúdskoarabském městě Džidda dokončena nejvyšší stavba světa s názvem Jeddah Tower vysoká přes 1 km.
A co nás čeká v tomto novém roce z ekonomického pohledu?
Přilepší si lidé, kteří pobírají minimální
mzdu. Ta od ledna vzroste z nynějších
11 tisíc korun na 12.200 Kč. Minimální
hodinová mzda stoupne ze současných
66 korun na 73,2 koruny. Jednou
z největších změn, které se od letošního
roku dotknou většiny živnostníků, je
snížení limitu pro uplatnění takzvaných
výdajových paušálů. Ty slouží při
výpočtu daňového základu. Od 25.
května tohoto roku se nás bude týkat to,
o čem se loni mluvilo asi nejvíce, a to je
obecné
nařízení
Evropské
unie
o ochraně osobních údajů (GDPR). Jeho
cílem je chránit data o fyzických
osobách, jejich zpracování a šíření. Naši
důchodci by měli dostat průměrně o 475
korun více, penze se letos budou
valorizovat o 4 procenta. Průměrná
starobní penze se tak poprvé v historii
Česka dostane nad úroveň 12 tisíc korun
českých.
Vraťme se ale na naši obecní úroveň
a k našim záležitostem. Při krátkém
bilancování
právě
ukončeného
kalendářního roku, a teď především
z pohledu hospodaření naší obce, rád
budu opakovat, že jsme i loni hospodařili
zodpovědně, tedy přebytkově, kdy
celkové příjmy obce převyšovaly její
výdaje.

A co se podařilo v naší obci včetně
místních částí zrealizovat v průběhu
minulého roku?
Investičně největší to byly především
dvě akce, a to dokončení Revitalizace
centra obce Zdounky po demolici domu
č.p. 30 na náměstí ve Zdounkách, včetně
ozelenění celého centra obce a kompletní
výměna veřejného osvětlení starých
sodíkových světel za nové led osvětlení
v místních částech Cvrčovice, Divoky a
Těšánky s Lebedovem. V průběhu
loňského roku se podařila realizace
dodání kompostérů, kde byl požádán
SFŽP o dotační prostředky na jejich
pořízení. Dotace tzv. „vyšla“ a mohlo se
z ní pořídit 180 kompostérů pro naše
spoluobčany. Pokračovalo se i s dalšími
opravami obecních objektů. Zdařila se
oprava fasády na bývalé Obecní škole
v Divokách a rekonstrukce tanečního kola
ve Cvrčovicích. Byly zahájeny práce
spojené
s další
etapou
výstavby
kolumbária na místním hřbitově. Byly
nově obnoveny obecní sady ve
Zdounkách za Humny, v Divokách a
postupně dochází k obnově ovocných
stromů v lokalitě Kopec ve Cvrčovicích.
Za všechny tyto kvalitně odvedené
investice se sluší poděkovat všem
participujícím dodavatelům, a to fě

Ing. Tomáše Vávry z Kroměříže, fě
ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže, Ateliéru
List Ing. Aleny Vránové ze Zástřizel, fě
Filák s.r.o. z Přerova, fě Maldrev s.r.o.
z Divok, fě Elkoplast CZ s.r.o. ze Zlína
a fě. Kubáček – ovocná školka a sady
Střílky.
Poděkování si zaslouží i celá řada
dalších dodavatelů a živnostníků, se
kterými obec během minulého roku
spolupracovala.
V letošním novém
roce
počítáme
s pokračováním
výstavby kanalizace v místní části
Nětčice, včetně přivaděče na ČOV
Zdounky. S pokračováním této akce se
již počítalo v loňském roce, ale díky
veškeré administrativě se vše časově
posouvá do letošního roku. Dále ŘSZK
ve spolupráci s obcí konečně počítá
s novým průtahem místní části
Těšánky včetně nových chodníků a
odvodnění hlavní komunikace II/432.
Současně s touto rekonstrukcí by měla
probíhat oprava mostu za křižovatkou
na Divoky před Těšánkami. Ve
Zdounkách na ulici Nádražní proběhne
rekonstrukce
kanalizace,
kde
investorem bude fa Vodovody a
kanalizace Kroměříž a.s. Následovat
by měl nový povrch ulice Nádražní od
zdravotního střediska kolem fy
Spálovský a.s. až po výjezd na hlavní
komunikaci, včetně uličky mezi
náměstím a ul. Nádražní.
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Místní knihovna Zdounky v číslech

Nezapomínáme ani na investice do
školských zařízení, které jsou ve
vlastnictví obce a které chceme
zvelebovat
ve
prospěch
dalšího
kvalitního školského vzdělávání.
Toto jsou uvedeny jen hlavní priority
a cíle roku 2018, které byly
prostřednictvím
rozpočtu
obce
schváleny zastupitelstvem obce na
veřejném zasedání dne 21. prosince
minulého roku.
Vážení spoluobčané,
jménem vedení Obecního úřadu ve
Zdounkách vám pro rok 2018 přeji,
nechť vaše další dny v novém roce jsou
plné hezkých chvil, úžasných sdílení, a
to třeba i důvěrných, lásky, příjemných
lidiček kolem sebe, zajímavé práce a
především zdraví, bez kterého si nelze
plnit své sny a vize.

V roce 2017 měla Místní knihovna Zdounky 306 registrovaných čtenářů,
z toho 111 dětí. Zakoupeno bylo celkem 435 nových knih a čtenáři si mohli
během roku půjčovat i z 12 titulů časopisů. Tradičně k nejčtenějším
spisovatelům patřil p. Vondruška a pí Keleová-Vasilková, hodně půjčované
byly i detektivní romány a thrillery. U dětí vedla fantasy literatura,
dobrodružná literatura a dále knihy s tématikou Minecraftu.
Zápisné se pro letošní rok nemění, pro dospělé čtenáře činí registrační
poplatek na rok 30Kč, pro děti a seniory 15Kč.
Jsem ráda, že i v dnešní uspěchané době, době čteček a chytrých mobilních
telefonů, si lidé najdou čas i na klasickou „papírovou“ knihu. Zejména mám
radost z dětských čtenářů, kteří knihovnu využívají nejen k půjčování si knih,
ale i k trávení volného času a setkávání se s kamarády.
Pokud i vy budete mít čas a chuť zavítat do naší zdounecké knihovny, už
teď se na vás těším.
vaše knihovnice

Děkuji vám za pozornost
V úctě váš starosta obce
Ing. Martin Drkula

www.zdounky.cz
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Čekání na Vánoce na I. stupni
Děti na 1.stupni netrpělivě očekávaly příchod paní Zimy.
Prosinec sice nepřinesl sněhovou nadílku, ale přinesl
Mikulášskou
nadílku
se
spoustou
strašidelně
vyhlížejících čertů, hodných andělů, dárečky dětem
předal Mikuláš. Každá třída měla připraveny básničky a
písničky. Poslední školní den před vánočními
prázdninami si paní učitelky pro děti připravily zábavné
vyučování, nechyběly sladké odměny, vánoční
občerstvení a také drobné dárečky, které si děti předaly.
Poté následovalo filmové představení v místním
kulturním domě a mohli jsme se plni očekávání štědrého
dne a vánočních prázdnin rozejít do svých domovů.
3.ledna 2018 děti opět usedly do školních lavic a co
příjemného za akce je čeká? Leden bude sportovně
zaměřený, opět se ukáže, jak máme přesně mířící
střelce v soutěži Zdounecká muška. Utkají se v
disciplínách jako je střelba na branku, driblink a střelba
na koš, hod míčků na terč apod. Únor zase bude patřit
recitační soutěži a akci Hravě žij zdravě.
Mgr. Blanka Ondová

Akce školní družiny

Poděkování za spolupráci
Vánoce jsou za námi a školní rok se pomalu
překlopí do své druhé poloviny. Čeká nás opět
spousta akcí, při jejichž organizaci je pro nás
důležitá pomoc a podpora všech subjektů, které
s námi spolupracují. Chtěli bychom tímto
poděkovat zřizovateli, kterým je Obec Zdounky,
zákonným zástupcům našich žáků, Spolku rodičů a
přátel ZŠ Zdounky, Školské radě, firmě Salix
Morava, a.s., SDH Zdounky, Knihovně Zdounky a
Domu kultury Zdounky. Vážíme si rovněž
spolupráce s okolními základními a mateřskými
školami a dalšími organizacemi našeho regionu.
Těšíme se na setkání s vámi na některé z námi
pořádaných akcí – Velikonočním jarmarku a dnu
otevřených dveří na I. stupni, Školákem na
zkoušku, Dnu rodiny se školou, Akademii. Bližší
informace o dění ve škole najdete na
www.zszdounky.cz.
Vedení ZŠ Zdounky

Ve školní družině jsme se s podzimem rozloučili
tradičním pouštěním draků. Obloha se zbarvila
pestrobarevnými létavci všech možných tvarů a potěšilo
nás, že některé děti si za pomoci rodičů či prarodičů
vyrobily draky doma vlastními silami.
Pomalu se přiblížil zimní čas a činnosti všech
oddělení se přesunuly do vnitřních prostor, i když se
snažíme využít posledních slunečních paprsků. Čas se
nachýlil a opět po roce přicházejí Vánoce a předvánoční
čas je neodmyslitelně spjat také s tradičním Vánočním
jarmarkem. Některé starší děti se v družinkách zapojily do
přípravy výrobků. Děti z prvního oddělení připravovaly Živý
betlém, který všem příchozím připomněl příběh starý dva
tisíce let, čtvrťáci v rolích andělů celým příběhem provázeli
a děti ze třetího oddělení, ke kterým se přidali i ostatní žáci
III. třídy celý program doplnily starými i novějšími
koledami, některé na klávesy doprovodil žák třídy páté.
Poděkovat bychom chtěli za podporu také rodičům, kteří
zapůjčili zvířata a pomáhali sehnat oblečení pro naše
vystoupení. V polovině prosince si děti ze II. oddělení
připravily vystoupení na tradiční setkání s důchodci, jež se
v naší škole konalo.
Tak ubíhal den za dnem a v pondělí 18. prosince se
děti ze všech oddělení sešly, aby si připomenuly tradici
Vánoc, některé lidové zvyky a společně si popřály krásné
svátky. Ve všech odděleních na ně pak čekala vánoční
nadílka v podobě nových her. Týden zbývající do
vánočních prázdnin jsme se seznamovali s pravidly
nových her a většinu jsme si stihli i vyzkoušet zahrát.
V rámci výtvarných činností vznikaly mimo jiné i práce do
soutěží. Zájemci se zapojili do kreslení návrhů vlastních
motocyklů, třeťáci odeslali práce do republikových soutěží
„Děti malují pro konto bariéry“ (10 prací ve dvou tématech)
a „Komenský a my“ (5 prací).
V lednu jsme se sešli odpočatí a kromě
pravidelných činností, které ve školní družině probíhají, se
připravujeme na „setkání s první pomocí“. Zdraví, první
pomoc, ale také zdravý životní styl jsou totiž ústředním
tématem prvního měsíce nového roku.
L. Sakařová
www.zdounky.cz
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KONEC KALENDÁŘNÍHO ROKU NA II. STUPNI
Listopadové větry přivály našim žákům spolu s
hromadami spadaného listí také spoustu zážitků. Z
počátku jsme se s Žákovským parlamentem věnovali
dozvukům svátku Všech svatých a přípravě
Halloweenské párty. Oslava čarodějů, rej masek,
děsivé dýně, jejichž vydlabání připadlo osmákům,
pavučiny, krvavé skvrny a strašidelné kostýmy, to vše
nás čekalo onoho večera. Sešli jsme v hojném počtu,
zatančili, zhlédli také taneční vystoupení, která
rozhoupala nejedno strašidlo v bocích, slupli pár
jednohubek, soutěžili s plným nasazením a v
některých případech i následným ziskem modřin,
vyřádili se před objektivem ve fotokoutku a uhasili
žízeň koktejly mistra Jokera a pitivem z „ruského“
bufetu. Nevynechali jsme ani tombolu, která byla na
večer přichystána. Všechna strašidla, všechny
čarodějky a kouzelníci, zakrvácené zombie, jokeři,
víly, draci, hejkalové i piráti a jeptišky a spousta
dalších bytostí rejdila večerem, dokud nám síly
stačily.
V listopadu také čekala žáky deváté třídy
Přehlídka středních škol v Kulturním domě
v Kroměříži spojená s exkurzí do hulínských firem.
Žáci měli nejprve možnost projít se celým továrním
objektem, zhlédnout přístroje a stroje, se kterými
dělníci pracují, získali informace o patřičných
projektech, kterým se ve firmách věnují, a zakázkách,
na kterých pracují, a také informace o tom, jaké
studium by bylo vhodné si zvolit v případě, že se
budou tímto směrem ubírat. Následovala prohlídka
jednotlivých propagačních stánků středních škol v KD
v Kroměříži, kde se žáci mohli setkat s vyučujícími i
žáky škol, o které se zajímají, a rozšířit si povědomí o
nabídce dalších škol v okolí. Den v Kroměříži završili
deváťáci odpočinkovým programem v Muzeu
Kroměřížska, interaktivní výstavou V muzeu straší
aneb Nebojme se trochu bát, kde se dověděli mnohé
o pověstech, legendách a pohádkách spjatých
s historií naší země.
Žáci osmého ročníku oživili dějiny naší země
v rámci projektu KROKUS, který realizuje irská
organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI)
ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu
Židovského muzea v Praze. Jejich úkolem bylo
vysadit v okolí školy sazenice žlutých krokusů, které
jsou nejen pro svou barvu symbolem Mezinárodního
dne památky obětí holocaustu, který připadá na
27. ledna, neboť právě v tomto období krokusy
vykvétají. V rámci tohoto projektu jsme si přiblížili
tematiku šoa, která se našich dějin velmi blízce
dotýká, a také si rozšířili povědomí o nebezpečí
diskriminace a předsudků v myslích nejen mladých
lidí.
Mílovými kroky se blížil státní svátek s
datem 17. listopad. K jeho příležitosti si připravili
deváťáci pro své spolužáky z druhého stupně
projektový den. Na čtyřech stanovištích, na která se
deváťáci rozdělili, se žáci 6. – 8. ročníku dověděli
základní informace o průběhu Sametové revoluce,
o vzniku Mezinárodního dne studentstva a další
zajímavosti spojené se sedmnáctým listopadem. Své
znalosti si ověřili v různých aktivitách, spojovačkách,
doplňovačkách, při poslechu jak české, tak
studentské hymny, nebo při matematických hrátkách
s dějepisnými pojmy. Druhou část projektového dne
tvořilo promítání filmu s tematikou života v době
zmiňovaných událostí v Domě kultury ve Zdounkách.

www.zdounky.cz
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Aktivity II. stupně Základní školy ve Zdounkách
Abychom linii, tak trochu historicky
zaměřeného listopadu završili, čekala nás
ještě dějepisná olympiáda, kterou s
přehledem zvládl Jiří Dambor z deváté třídy a
který také postupuje do okresního kola.
VÁNOČNÍ JARMARK A ŽIVÝ BETLÉM
Bílá peřina pokryla poslední listopadový den
zdounecké náměstí a naladila adventně
všechny, kteří se zde sešli před rozsvícením
vánočního stromu. O hudební program se
postarali žáci 2. stupně a náměstím se nesly
nejen známé vánoční písně, ale i ty méně
známé. Kdo nechtěl jen přihlížet, mohl se
občerstvit a zahřát svařeným vínem nebo
voňavým čajem. Občerstvení zajistili jako
každoročně zdounečtí hasiči.
Na vánočním jarmarku si návštěvníci mohli
zakoupit originální drobné dárky pro své
blízké, vánoční dekorace, perníčky nebo
domácí sladkosti.
Hraný příběh o narození Ježíše si připravili
žáci školní družiny, a i když herci byli celí
promrzlí, jejich vystoupení zahřálo u srdce
spoustu lidí. Čekání na slavnostní rozsvícení
vánočního
stromu
zkrátilo
vystoupení
kouzelníka a žáků ZUŠ. V průběhu celého
odpoledne probíhal v budově 2. stupně den
otevřených dveří, kde si zájemci mohli
prohlédnout učebny a výstavu hraček.
UKAŽ, CO UMÍŠ
Ve středu 13. prosince 2017 se vybraní žáci
osmé a deváté třídy zúčastnili soutěže „Ukaž,
co umíš“ v oboru automechanik. Po úvodní
prezenci byli žáci usazeni v učebně, kde je
čekal písemný test z oblasti „Besip“. Poté v
rámci soutěže postupně ve skupinách
obcházeli čtyři stanoviště, při čemž na
každém z nich měli za úkol prokázat své
znalosti v různých disciplínách. Jejich úkolem
bylo nejen správně pojmenovat patřičné části
motoru či podvozku auta, ale také rozeznat
po čichu rozličné pachy, např. benzín,
motorový olej, ředidlo aj., dále zapojit
elektrický obvod, aby rozsvítili žárovku
a v neposlední řadě klíčem našroubovat v
časovém limitu jedné minuty šrouby na kolo.
Své dovednosti předvedli žáci s patřičnou
vervou a snahou, v mnohém překvapili sami
sebe, ale také našli své rezervy. Na každý
pád měli žáci možnost prohlédnout si školu,
pracoviště dílen i stroje a další školní
vybavení. Před vyhlášením čekalo žáky
občerstvení. Ze 45 žáků se naši umístili velmi
dobře. Nejcennějším úlovkem je 6. místo
(prvních deset oceněno), které ukořistil
budoucí automechanik z deváté třídy Tomáš
Sigmund (37 bodů). Do první patnáctky se
probojoval Jakub Trněný (13. místo, 35 bodů)
a Daniel Řezáč (15. místo, 34 bodů). Mnohdy
se jednalo o velmi těsné bodové hodnocení,
ve kterém byla zohledněna praktická část.
Soutěž byla pro naše žáky přínosem.
Doufejme, že tento – pro nás první – 20.
ročník, nebude posledním a v příštím roce se
opět zúčastníme.
Učitelky 2. stupně
www.zdounky.cz
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Akce v domě kultury ve Zdounkách
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Hodnocení podzimu TJ
Zdounky
Podzimní sezona pro nás dopadla velmi dobře.
Před začátkem soutěže jsem našemu týmu věřil, že
bude atakovat přední místa, a to se nám povedlo.
Dařilo se ve hře i v produktivitě a stálo při nás i
štěstí. Většinu utkání jsme bývali lepším týmem, s
výjimkou zápasu s rezervou Holešova a
nepovedeného zápasu v Němčicích, pár dalších
bylo vyrovnaných, ale dokázali jsme být
produktivnější, než soupeř. Dřívější opory Rampase
s Rokosem nahradili v brance Holeček a staronoví
střelci Kyrcz s Navrátilem. Obraně se snad ani nedá
nic vytknout, v záloze každý zápas odedřou Jergl s
Karlíkem a ostatní hráči je výborně doplňují. V týmu
vládne pohoda, diváci jsou spokojení a vedení taky.
Dobře fungují týmy mládeže pod vedením trenérů
Bíbra a Klabala, což je pro budoucnost klubu
nesmírně důležité, a rovněž již dlouhodobá
vzájemná spolupráce s HS Kroměříž v této kategorii
přináší své ovoce. Jistě, opět se mluví o možném
postupu, který je naším dlouhodobým cílem, ale
hrajeme hodně zápasů venku, čelo soutěže je
vyrovnané a taky se musíme ponaučit z loňské
sezony, kdy jsme měli po podzimu daleko lepší
postavení. Kol a bodů je hodně a ten balón bude
kulatý pro všechny stejně i na jaře. Osobně si
myslím, že to bude ještě boj až do konce soutěže a
na ten se musíme připravit. Teď nás čeká tvrdá
příprava a zimní turnaj v Hulíně, o kterém budete
informováni rozhlasem a na vývěsce na náměstí.
Děkuji všem fanouškům, rodičům, sponzorům a
naší obci za trvalou podporu.
Čevela Z. předseda TJ

Rozpis fotbalových soutěží JARO
2018
Muži- okresní přebor
kolo

Soupeř

Datum

Začátek autobus

Pohár Venku Prusinovice Ne 18.3.- sem.
14 Venku Chropyně B So 24.3.

15.00 os.auty

15 Venku Mrlínek

Ne 1.4.

15.30 13.45

16 Doma Holešov B

Ne 8.4.

15.30

17 Venku Lubná

Ne 15.4.

16.00 os.auty

18 Doma Němčice

Ne 22.4.

16.00

19 Venku Komárno

Ne 29.4.

16.30 14.45

20 Doma Počenice

Ne 6.5.

16.30

21 Venku Chvalčov

Ne 13.5.

16.30 14.45

22 Doma Kvasice B

Ne 20.5.

16.30

23 Venku Skaštice B

Ne 27.5.

16.30 os.auty

24 Doma Těšnovice

Ne 3.6.

16.30

25 Venku Loukov

So 9.6.

16.30 14.45

26 Venku Záhlinice

Ne 17.6.

15.00 13.45

Silvestrovský ČAK BAGR OPEN
Na Silvestra se uskutečnil volejbalový turnaj za účasti šesti
amatérských družstev ze Zdounek a blízkého okolí v místní
sportovní hale. Turnaj zahájil náš pan starosta, kterého jsme
poslali na hostování do týmu Popofčáků. Občerstvení bylo
zajištěno formou švédského stolu (co kdo donesl) a rovněž byla
podávána Miťou Malcherovou výborná brazilská káva a skvělé
bublinky. Po dramatických bojích se poprvé v historii radoval
z vítězství ČAK TEAM, ale vyhráli vlastně všichni, protože šlo
hlavně o zábavu a setkání se v posledním dni roku. Skvěle jsme
se tak „připravili“ na večerního silvestra, kterého však, dle jistých
zdrojů, někteří nedožili a někteří naopak své volejbalové úspěchy
slavili až do ranních hodin. Kladná hodnocení turnaje nás tak
zavazuje uspořádat obdobnou akci za rok znova. Pozn. Vpravo
nahoře ZAKY Team(3.místo)
Prezident turnaje Čevela

www.zdounky.cz
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Mateřská škola ve Zdounkách
Spousta práce je za námi, ale mnohem víc je před námi. Děkujeme všem, kteří nás podporují. Mimořádné díky patří
zřizovateli, který je pro nás velkou oporou.
Učitelky MŠ Zdounky

Zdravý úsměv

Mobilní planetárium

Psaní Ježíškovi

Mikulášská nadílka

Tvořivá vánoční dílnička

www.zdounky.cz

Vánoční nadílka v MŠ
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Jak se ve Zdounkách budovalo….
Není to tak dávno, kdy jsem z popudu pana starosty
připravovala
a
zpracovávala
pro
DENÍK
KROMĚŘÍŽSKA článek na téma Jak jsme žili
v Československu. Vzhledem k tomu, že Zdounky o
své minulosti a dějinách vydaly už dvě knihy a
prostor pro originalitu už nebyl tak velký, přemýšlela
jsem, co nového a poutavého nabídnout, abych
čtenáře, a hlavně naše občany oslovila. A protože se
během posledních cca 10 let výrazně proměnila tvář
naší obce vzhledem k tomu, že současné vedení
obce z ekonomického pohledu velmi správně
investuje obecní peníze do rekonstrukcí, oprav
občanské vybavenosti a infrastruktury, ať už se to
týká veřejného osvětlení, kanalizace, chodníků, silnic
či budov v majetku obce, rozhodla jsem se v článku
ukázat, jak dnešní šedesátníci a starší dokázali
vybudovat všechno to, co my dnes rekonstruujeme a
dále zvelebujeme.
Článek byl v DENÍKU KROMĚŘÍŽSKA uveden
v pátek 19.1.2018, ovšem zájem byl daleko větší,
než počet výtisků. A tak jsem se rozhodla něco málo
a přesto důkladněji než v novinách povyprávět o těch
fotkách i Vám, čtenářům INFORMAČNÍHO
ZPRAVODAJE. Pro svoji práci jsem si vytipovala
období let 1955 – 1989. Už odmala jsem věděla, že
tuto dobu v kronikách zpracovával pan učitel Bedřich
Zbořil a že byl dobrý kronikář své obce, o tom jsem
nepochybovala. Hned, když jsem následně
v Kroměřížském archívu přebírala čtyři svazky
kronik, jeden mě zaujal a já si vzpomněla, že jsem
ho už viděla. Bylo mi tak deset let a ta kronika
v červeném obalu, se státním znakem na přední
straně ležela na stole v pracovně mého dědy, Ing.
Jaroslava Berky, tehdejšího předsedy MNV Zdounky.
Nebudu určitě lhát, když řeknu, že následující řádky
jsou jeho příběh. Příběh, který odráží dobu, ve které
se odehrává, obětavost, nadšení a tvrdou práci lidí,
kteří i dnes, s odstupem desítek let říkají : To jsme si
postavili sami, v akci Z . A tak se vraťme do dob
dávno minulých, ať při vzpomínkách stáří omládne a
mládí naslouchá…
Píše se rok 1963 a MNV Zdounky kupuje za 15.776
Kč od pana Karla Robenka z Litovle dům č.p.27 na
náměstí ve Zdounkách. Jedná se o patrový činžovní
dům, bývalý statek. Probíhá demolice s následnou
výstavbou nové budovy MNV, v níž dnešní obecní
úřad sídlí dodnes. Celková hodnota výstavby, včetně
požární zbrojnice činí v té době 750.000 Kč. Občané
při demolici a výstavbě v akci Z odpracují 10.236
hodin. Stavba je dokončena roku 1966.
V roce 1969 se zahajuje výstavba Kulturního domu
ve Zdounkách. Doposud probíhají zábavy i veřejná
zasedání v hostinci Na radnici, který stojí na náměstí
ve Zdounkách (dnes Zahradnické potřeby). Pro
stavbu Kulturního domu je vybráno místo u
vlakového nádraží v prostoru původního sokolského
hřiště, na místě bývalého rybníka. MNV ve
spolupráci s místními podniky – JZD, Jednotou atd.
rozjíždí na tehdejší dobu odvážný a monumentální
projekt s celkovou hodnotou díla 7.320.000 Kč a
s předpokladem, že na každého občana připadne
v akci Z odpracovat 20 hodin ročně. Stavbu provází
nečekané problémy – malá únosnost terénu, vysoká
hladina podzemní vody. Přesto všechno lidé
neúnavně čelí všem těžkostem a roky plynou dál.
www.zdounky.cz

Strana 9

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 16/číslo 1

Jak se ve Zdounkách budovalo….
Než to skončí, občané v akci Z odpracují
neuvěřitelných 45.000 brigádnických hodin a
sami tak vytvoří hodnotu díla 1.500.000 Kč.
19.4.1974 je konečně hotovo. Na tehdejší dobu
moderní kinosál se šikmým jevištěm pro 320
diváků, dvě konferenční místnosti, temná komora
pro fotografickou činnost i nová restaurace
mohou přivítat první návštěvníky. Do konce toho
roku shlédne v kinosále 298 filmů 21.000
návštěvníků. Pan učitel Bedřich Zbořil do kroniky
poznamenává: „Místní život se oživuje, zejména
po stránce stavební. V tomto smyslu jako by
chtěly Zdounky dohnat, co po celou dobu
poválečnou zaspaly.“
A život běží dál. V roce 1974 je administrativně
dokončena kompletní dokumentace stavby
Zdravotního střediska ve Zdounkách. V roce
1975 se na části bývalé zahrady Sousedíkovy a
zahrady pohostinství Na radnici v ulici Nádražní
začínají betonovat základy nové budovy a
probíhá příprava a uskladnění stavebního
materiálu. Vlastní stavba je zahájena v květnu
1976. Občané a složky Národní fronty odpracují
brigádnicky v akci Z 8.500 hodin, jedinými stálými
pracovníky této velké stavby je jeden mistr, dva
zedníci a tři pomocníci. 29.3.1980 proběhne
slavnostní kolaudace. Dílo v celkové hodnotě
4.500.000 Kč je hotovo. Dva zdravotnické
obvody, určené kapacitně pro 5.000 občanů jen
do konce toho roku ošetří 5.470 pacientů.
Dříve, než proběhne kolaudace Zdravotního
střediska, začíná se o kus dál v obci budovat
nová mateřská škola. Ta současná (dnes ZUŠ)
přestává kapacitně vyhovovat, a tak v její
zahradě, nahoře na kopečku už pomalu schnou
základy nové budovy. počítáno se čtyřmi třídami,
celkem pro 120 dětí, kuchyň a hospodářské
budovy. Stavbu provádějí Pozemní stavby
Olomouc s pomocí brigádníků. Každý, kdo chce mít děti v mateřské škole, odpracuje na stavbě v akci Z padesát hodin za
rok. A tak nejen rodičovská veřejnost ale i ostatní občané odpracují úctyhodných 22.000 brigádnických hodin. Celková
hodnota díla, na niž přispěly i Jednota, Státní lesy, Pal – Magneton Kroměříž a jiné organizace činní 5.500.000 Kč. Vnitřní
vybavení školky zajistil Stavbyt Kroměříž. Ani ne za dva roky po otevření Zdravotního střediska se kolauduje. Je 29.5.1982.
Na děti se těší paní ředitelka Zdenka Vrbecká, šest učitelek, dvě školnice a dvě kuchařky.
Rok se sejde s rokem a u křižovatky ve směru na Cvrčovice (dnes čerpací stanice pohonných hmot APHIN) začínají
probíhat přípravné práce na rekonstrukci průtahu obcí Zdounky. V říjnu 1984 dochází k demolici 16 domků. Na jejich
místě je vybudována skládka štěrku pro stavbu silnice. Další demolice dvou domů proběhne o rok později u křižovatky na
Zborovice. Na fotce je matoucí nápis, v těchto místech dle pamětníků lékárna ani drogerie nikdy nebyla, pravděpodobně se
jedná o reklamu (fotka pochází z dob dávno minulých, určitě ne z let osmdesátých). Ale tyto domy byly opravdu, kvůli
zpřehlednění křižovatky zbourány. Demolice se nevyhnula ani dalším třem domům ve směru ulice Střílecká. V tomto roce
1985 je kvůli rekonstrukci vozovky zbourán i nejstarší dům v obci č.p.6. Znak, který byl na štítě domu, je dodnes uchován
v kroměřížském muzeu. Nový, moderní průtah obcí je dokončen koncem 80. let zároveň s přivaděčem vody pro veřejný
vodovod pro celou obec.
Uběhly desítky let. Doburácely motory nákladních aut, utichly hlasy brigádníků i slavnostní projevy. Mnozí z těch, kteří
tehdy Zdounky budovali, včetně mého dědy, odešli na věčnost. Píše se leden 2018. Vzhledem k tomu, že do kroniky
Zdounek po úmrtí pana Vajgla – dalšího skvělého kronikáře, od roku 2008 nikdo nenapsal ani čárku, nabídla jsem se i se
současnou paní knihovnicí Dagmar Zrnovou, že kroniku zpětně dopíšeme. Jak jsem již v úvodu předeslala, během
posledních deseti let došlo opět ke stavebnímu oživení v obci. Říká se, že se dějiny opakují. Něco na tom bude. Tak jako
kdysi pan učitel Zbořil i já jsem v roce 2009 do kroniky poznamenala „Nastává doba budování, rekonstrukcí a proměn“.
Všechny uvedené budovy, které předešlé generace občanů tak s nadšením budovaly, jsou udržované, zrekonstruované,
mají novou fasádu či vybavení. Průtah obcí byl za nemalé finanční podpory obce naposledy zrekonstruován v roce 2014.
Místostarosta obce
Ing. Jana Raczová
www.zdounky.cz
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Výsledky prezidentských voleb
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Muzikantský ples ve Zdounkách

Módní přehlídka společenských šatů a účesů
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