duben 2018 Ročník 16/číslo 2/zdarma
čtvrtletník ÚSC

Vážení a milí spoluobčané,
tento úvodní článek píši v pondělí 16.4.2018, kdy již v letošním roce máme za sebou dvě veřejná zasedání Zastupitelstva
obce Zdounky. Nekonečná zima je snad definitivně za námi, a průběh měsíce dubna, nebo chcete-li nástup jara je opravdu
působivý. Naplno se rozjely plánované akce na rok 2018, včetně prací, které se z důvodu nástupu zimy nestihly (kolumbárium
na hřbitově ve Zdounkách). Z hlavních akcí roku 2018 jsou již teď v plném běhu tři věci, a to „Oprava kanalizace a komunikace
ulice Nádražní, Zdounky – I. – III. etapa“, která bude dokončena do konce měsíce srpna 2018, pokračuje se ve výstavbě II.
etapy Kolumbária na hřbitově ve Zdounkách a byla zahájena celková rekonstrukce mostu před místní částí Těšánky.
Současně s těmito hlavními akcemi proběhl úklid všech našich obcí, byly provedeny ořezy stromů a dosadba stromů tak,
abychom dokončili celou koncepci revitalizace naší zeleně v obci.
A co všechno dalšího se událo během prvního čtvrtletí roku 2018, tedy od předposlední schůze Zastupitelstva obce
Zdounky, která proběhla 21.12.2017?
V době od uzávěrky posledního čísla Informačního zpravodaje (10.01.2018) do uzávěrky tohoto čísla (10.4.2018) se rada
obce sešla celkem 4x, z toho 2x byla rozšířena o všechny členy našeho zastupitelstva a 2x proběhla veřejná schůze v přísálí
Domu kultury ve Zdounkách (15.2.2018 a 15.3.2018).
Z informačně nejdůležitějších záležitostí, které rada obce projednala, schválila, či vzala na vědomí vybírám pro vás tyto:
- Fy AKTÉ Kroměříž Ing. Arch. Milan
Krouman, Kolárova 629, 767 01
Kroměříž, IČ: 63459931, na pokračování
architektonických
prací
budoucí
zástavbové lokality na ul. Cvrčovská ve
Zdounkách
- variantní řešení prvků pro dětská hřiště
v Mateřské škole ve Zdounkách,
Cvrčovicích a Těšánkách od fy. Hras –
zařízení hřišť, s.r.o., z Havířova – Dolní
Datyně
- žádost SDH Zdounky ve věci organizace
a zapůjčení obecního majetku pro řádný
průběh tradičního masopustu s voděním
medvěda obcí a večerní ostatkové
zábavy s pochováváním basy dne
10.2.2018
- žádost ředitelky SVČ TYMY, p.o.,
z Holešova o bezplatný pronájem 1x
týdně na cca 4 hodiny sportovní haly ve
Zdounkách, a to od února 2018 pro
zájmové vzdělávání – sportovní kroužky,
které povede Mgr. Zdeněk Ferenz
- Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského
kraje ve věci udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Kroměříž a obcí Zdounky ze dne
14.12.2017, na výkon přenesené
působnosti
na
úseku
přestupků
v souladu s ustanovením § 105 zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, a to na dobu
neurčitou,
rozhodnutí
č.j.
KUZL/86910/2017 ze dne 27.12.2017
nabylo právní moci dne 28.12.2017

- Smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a
fy. Servis 3xD spol. s r.o. z Olomouce
na deratizaci obce Zdounky, včetně
místních částí a obecních budov,
deratizace proběhne 2x za rok, a to
v měsících únor-březen a srpen-září
- žádost Sociálních služeb města
Kroměříže o finanční příspěvek na
provoz pro rok 2018 – jedná se o 14
bývalých našich spoluobčanů (příspěvek
2000,Kč/občan,
původní
požadovaná částka činí 151.200,- Kč)
- Dohodu o dočasném užívání obecního
pozemku, a to části ze stavební parcely
č. 57 – 623 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří, v k.ú. Nětčice, jedná se o
pronájem nevyužívaného obecního
pozemku za bývalou Obecní školou v
Nětčicích, žadatelem je MS Dubina
Nětčice, kde chtějí na tomto pozemku
umístit montovanou plechovou garáž o
rozměru 6x4 m, kde by byl umístěn
myslivecký traktor a sklad krmiva pro
zvěř, na dobu 10 let, za úplatu 200,Kč/rok
- nabídku fy Jestech s.r.o. z Mutěnic na
dodávku Nákladní elektro tříkolky na
veškeré drobné práce související
s údržbou naší obce (cena, včetně
DPH činí 60.000,- Kč)
- Příkazní smlouvu č. 2018007-V, kde
předmětem plnění je organizační
zajištění výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Silnice II/432: Těšánky,
průjezdní úsek

- chodníky, vjezdy, kanalizace“, a to mezi
obcí Zdounky a fy. TIZZI engineering
s.r.o. z Kroměříže, odměna za činnost
příkazníka je stanovena dohodou
smluvních stran a činí 35.000,- Kč bez
DPH
- žádost Fitness klubu Zdounky na
dokoupení fitness nářadí, které bude
v majetku obce, a bude používáno
v širším měřítku (celkem se jedná o
finanční částku za nářadí ve výši
11.996,- Kč)
- Zápis o otevření pokladniček Tříkrálové
sbírky 2018, výsledek Tříkrálové sbírky
v našich obcích v roce 2018, celkem se
vybrala částka 26.988,- Kč, loni bylo
vybráno 25.269,- Kč)
- Smlouva o dílo mezi Obcí Zdounky a Ing.
Tomášem Vávrou z Kroměříže – Vážan
pro r. 2018, kde předmětem plnění je
údržba zeleně u nově založených
výsadeb daného projektem „Revitalizace
středu obce Zdounky“ (cena za dílo je do
45.000,- Kč, bez DPH/rok)
- žádost vlastníků bytů bytového domu
č.p. 339, na ul. Nádražní, ve Zdounkách,
o výstavbu šesti parkovacích míst na
části obecního pozemku p.č. 421/2 – 483
m2 – ostatní plocha, v k.ú. Zdounky
- žádost nájemníků bytového domu v ulici
Farská č.p. 432, Zdounky, o provedení
nezbytně nutných oprav tohoto bytového
domu
-
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pokračování ze str. 1
- ze tří předložených nabídek, a to p.
Jiřího
Pavelky
–
zednické
a
obkladačské práce z Hulína, dále p.
Michala Hradila – Zednictví z Kroměříže a p. Stanislava Kuciána ml. –
Zednictví
z Nětčic,
jako
cenově
nejvýhodnější nabídku na „Rekonstrukci
kuchyňky, cvičné jídelny, WC, archivu a
chodby na I. stupni ZŠ ve Zdounkách“,
nabídku p. Stanislava Kuciána ml. –
Zednictví z Nětčic, která činí částku
712.933,- Kč, včetně DPH, termín
realizace – letní školní prázdniny
- z pěti předložených nabídek, a to fy.
ALPINE Bau CZ a.s., Valašské Meziříčí,
dále fy. STRABAG a.s., Praha 5, dále
fy. KKS, spol. s r.o., Zlín, dále Skanska
a.s., Praha 8 a fy. ČAK CZ s.r.o., z
Kroměříže, jako cenově nejvýhodnější
nabídku na akci s názvem „Silnice
II/432: Těšánky, průjezdní úsek“ podala
fy. ČAK CZ s.r.o., z Kroměříže, a činí
částku 4.893.853,80 Kč, bez DPH
- ze tří předložených nabídek, a to fy
MODOS spol. s r.o., z Olomouce, dále
fy Edma, s.r.o. z Drnovic a fy
Komunikace CZ, s.r.o., z Brna, jako
cenově nejvýhodnější nabídku k veřejné
zakázce na „Opravu komunikace ulice
Nádražní, Zdounky – I. – III. etapa“,
nabídku fy Edma, s.r.o. z Drnovic, která
činí částku 3.145.638,48 Kč, bez DPH,
termín realizace – do 31.8.2018
- cenovou nabídku fy DS projekt, s.r.o.,
Těšánky 22, Zdounky, na projektovou
dokumentaci pro územní rozhodnutí na
stavbu „Silnice III/43227 Cvrčovice –
průtah“ (nabídková cena činí 109.000,Kč bez DPH)
- žádost ředitelky SVČ TYMY, p.o.,
z Holešova o bezplatný pronájem 1x
týdně, a to v pátek v čase od 16.00 hod
do 17.00 hod, v bývalé Obecní škole
v Divokách (klubovna ČSOP) za účelem
pořádání rybářského kroužku, který
povede Mgr. Zdeněk Ferenz, nejdéle do
30.6.2018
- cenovou nabídku č. 180322 fy B.M.N.
spol. s r.o., Praha 9, na realizaci úpravy
akustiky koncertního sálu v ZUŠ
Zdounky
(nabídková
cena
činí
75.701,60 Kč bez DPH)
- ze tří předložených nabídek na nový
koncertní klavír pro ZUŠ Zdounky, a to
klavír Yamaha C3 ST MI PE –
nabídková cena činí 578.900,- Kč,
včetně DPH, klavír Kawai GX-2 nabídková cena činí 569.000,- Kč,
včetně DPH, jako cenově nejvýhodnější
nabídka je klavír W. Hoffmann model
Vision V 183 - nabídková cena činí
490.000,- Kč, včetně DPH
- žádost p. Martina Holečka, za vlastníky
bytů bytového domu č.p. 354, na ul.
Nádražní, ve Zdounkách, o výstavbu
parkovacích míst na části obecního
www.zdounky.cz

pozemku p.č. 421/7 – 243 m2 – ostatní
plocha, v k.ú. Zdounky
- termín Oslav osvobození, stavění máje
a „pálení čarodějnic“ v pondělí
30.4.2018

-

-

-

-

-

-

-

2. veřejná schůze Zastupitelstva
obce Zdounky v r. 2018, se uskutečnila
ve čtvrtek 15.3.2018. Projednala, či
schválila celou řadu bodů, ze kterých
vybírám pro vás tyto nejzajímavější:

1.
veřejná schůze Zastupitelstva - Inventarizační zprávu za rok 2017
obce Zdounky v r. 2018, se uskutečnila - koupě rodinného domu č.p. 197,
včetně pozemku p.č. 684 – 275 m2 –
ve čtvrtek 15.2.2018. Projednala, či
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú.
schválila celou řadu bodů, ze kterých
Zdounky, od fy. Anolis, s.r.o., 664 57
vybírám pro vás tyto nejzajímavější:
Měnín, vše za cenu dohodou
300.000,- Kč, podmínkou ale je, že
Návrh na vydání Opatření obecné
zde
nebude
žádné
omezení
povahy č. 1/2018 – Územní plán
vlastnického práva
Zdounky. Zastupitelstvo obce Zdounky
konstatuje po ověření, ve smyslu - koupě rodinného domu č.p. 256,
včetně pozemku p.č. 201/1 – 368 m2 –
ustanovení § 54 odstavce 2 zákona č.
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú.
183/2006 Sb., o územním plánování a
Zdounky, v rámci elektronické dražby
stavebním řádu (stavební zákon), ve
vše za cenu do maximální částky
znění pozdějších předpisů, že návrh
300.000,- Kč
Územního plánu Zdounky není v
rozporu s politikou územního rozvoje, s - cenovou nabídku na výtah v bytovém
domě v ul. Farská č.p. 432, Zdounky,
územně
plánovací
dokumentací
od fy Výtahy s.r.o., Vrchovecká 216,
vydanou krajem, s výsledkem řešení
Velké Meziříčí, IČ: 463 42 354, ve výši
rozporů, se stanovisky dotčených
937.250,- Kč, včetně DPH + příplatek
orgánů, a stanoviskem krajského úřadu,
za obložení kabiny výtahu v provedení
bere na vědomí, rozhodnutí o námitkách
NEREZ brus: 10.000,- Kč + DPH
a vyhodnocení připomínek uplatněných
k Územnímu plánu Zdounky, a vydává - ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
28.02.2018
ve smyslu ustanovení § 6 odstavce 5
písmeno c) stavebního zákona za
použití ustanovení § 43 odstavce 4 Na závěr si dovolím napsat pár vět
stavebního zákona, v souladu s k současné politické situaci v naší zemi.
ustanovením § 171 až § 174 zákona č. Je opravdu veliká škoda, že tak relativně
500/2004 Sb., správní řád, ve znění dlouho po volbách nemáme dodnes
pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a legitimně schválenou vládu, ať již
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o většinovou, nebo menšinovou, ale která
územně analytických podkladech a by pracovala stoprocentně jen ve
způsobu evidence územně plánovací prospěch naší republiky, a nemusela se
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zabývat politikařením, jak je tomu
Opatření obecné povahy č. 1/2018 – v dnešních dnech …
Územní plán Zdounky, dle přílohy. A
ukončení platnosti Územního plánu Ptám se tedy, když to jde se domluvit po
sídelního útvaru Zdounky, vydaný volbách na komunální úrovni, a většinou
vyhláškou s nabytím účinnosti vyhlášky se vždy respektují výsledky voleb, proč
obce 3.3.2000, včetně změny č. 1, která to tedy nejde na úrovni republikové???
nabyla účinnost 12.6.2006, dnem nabytí Odpověď nechám na každém z vás?
účinnosti tohoto opatření obecné povahy
žádost ZO Českého svazu ochránců
přírody v Divokách o poskytnutí veřejné V úctě, váš starosta obce
finanční podpory na činnost pro rok
Ing. Martin Drkula
2018 ve výši 57.400,- Kč
žádost Zdounečanky, z.s., o poskytnutí
veřejné finanční podpory na činnost pro
rok 2018 ve výši 200.000,- Kč
žádost TJ Zdounky, z.s., o poskytnutí
veřejné finanční podpory na činnost pro
rok 2018 ve výši 180.000,- Kč
žádost Spolku přátel ZUŠ Zdounky o
poskytnutí veřejné finanční podpory na
činnost pro rok 2018 ve výši 50.000,- Kč
žádost
Římskokatolické
farnosti
Zdounky o poskytnutí veřejné finanční
podpory na činnost pro rok 2018 ve výši
640.000,- Kč
ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
31.12.2017
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Velmi dobré výsledky odpadového hospodářství naší obce
Pomalu končí čas a termíny rozličných ročních hlášení, které je obec Zdounky dle zákona povinna koncem každého roku
vyplnit a odeslat. Patří mezi ně i hlášení o produkci odpadů za obec a za Sběrný dvůr. Ráda bych občany seznámila aspoň
s některými čísly pro představu, kolik a jakého odpadu každý z nás produkuje a jaké jsou náklady obce na to, aby se udržoval
pořádek jak ve Zdounkách a místních částech, tak i v jejich okolí. Není třeba připomínat, že tříděním odpadů a jejich úklidem
přispíváme všichni ke zlepšení životního prostředí. Ráda začnu pochvalou, která se týká produkce směsného komunálního
odpadu – tedy tím, co ukládáme do popelnic. Již několik let se pohybujeme kolem 250 tun za rok, což představuje na občana
asi 120 kg ročně. Tím se řadíme mezi obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu.
V souvislosti s tímto faktem se obec Zdounky přihlásila do soutěže Odpadový Oskar, kterou pořádá organizace Arnika. Jedná
se o soutěž pro obce, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na
jednoho obyvatele a rok. Obce jsou hodnoceny ve dvou kategoriích: v první skupině je pořadí obcí stanoveno na základě
absolutní hodnoty prokázané produkce směsného komunálního odpadu, přičemž se bere v úvahu i velikost obce. Ve druhé
skupině jsou na celorepublikové úrovni hodnoceny příklady dobré praxe. Jedná se o obce s produkcí směsných komunálních
odpadů pod 150 kg na občana a rok, které mají vysokou úroveň recyklace a dobře motivují a komunikují s veřejností či jinak
mohou být příkladem pro ostatní. Podle dlouhodobých výsledků (2014,2015) si obec Zdounky vede v odpadovém
hospodářství velmi dobře a dostala se tak do užšího výběru obcí, které mohou Odpadového Oskara získat. Výsledky soutěže
budou vyhlášeny v půli května letošního roku.
Co se týká produkce separovaných odpadů, je obec zapojena do kolektivních systémů. EKO – KOM se zabývá recyklací
odpadových obalů. V roce 2017 tak občané naší obce celkem vytřídili např.: 17,797 t papíru, 15,818 t plastových obalů,
20,757 t skla. Díky tomu jsme od EKO – KOMU za uplynulý rok obdrželi odměnu ve výši 150.000 Kč, což je o 20.000 Kč více
než v roce předcházejícím. Svědčí to o tom, že nastavený způsob sběru – sběrná hnízda se velmi osvědčil.
Ve Sběrném dvoře platí trvale rovněž dobře zavedený systém sběru jak velkých spotřebičů – mrazáků, lednic, praček a
sporáků, tak i drobného elektra, dále PC, televizí a zářivek. Jen pro informaci: na sběrném dvoře v roce 2017 naši
spoluobčané shromáždili: 160 ks televizorů a počítačů, téměř 1 tunu drobného elektra, 84 ks mrazáků a lednic a zhruba stejné
množství sporáků a praček. Provoz sběrného dvora je napojen na kolektivní systémy ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP.
Oproti roku 2016 se v loňském roce zlepšilo na sběrném dvoře i třídění nebezpečného odpadu – toho se vytřídilo méně a
tudíž byl pro obec tento odpad méně nákladový a to asi o deset tisíc korun. Přesto nás likvidace nebezpečného odpadu
prostřednictvím svozové firmy BIOPAS stála 70.000 Kč.
Přes sběrný dvůr se vytřídilo v roce 2017 celkem téměř 400 t odpadů, z toho nejvíce 87 t objemného odpadu a 35 t biologicky
rozložitelného odpadu. I to je důvod, proč jsme v roce 2017 využili možnosti dotace ze státního fondu životního prostředí a
pořídili jsme pro spoluobčany domácí kompostéry. Další naší službou, již od roku 2012 je rozvoz kontejnerů na tříděný odpad
do místních částí od dubna až po konec října. Naše malé žluté nákladní auto Bonetti tak loni svezlo z místních částí asi 60 t
odpadu. Posledním počinem odpadového hospodářství obce Zdounky je pořízení ekologické elektrické tříkolky letos na jaře.
Tříkolka jistě zatěžuje životní prostředí méně než Bonetti a je primárně určena na sběr drobného elektra ve sběrných hnízdech
místních částí obce.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce

Víkend otevřených zahrad zdouneckého zámku - 2. ročník
Tvořivá dílna - Háčkování na zámku (s Miladou Ferenzovou)
Zdounecké arkády - hudební festival, nultý ročník
Vánoce - Adventní staročeské roráty a písně barokních
kancionálů za doprovodu dobových nástrojů Musici Vagantes
(potulní muzikanti) pod vedením Jaroslava Nováka

www.zdounky.cz
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Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

V průběhu posledních měsíců jsme se ve školní
družině nenudili. Motivovány zimními olympijskými
hrami soutěžily děti ve třetím oddělení školní
družiny ve sportovním sedmiboji. Nejlepších
výsledků dosáhly mezi dívkami M. A. Vršková, E. Burešová a N. Kuchaříková, u chlapců pak nejvíce bodů nasbírali Š.
Kořínek, D. Vlasák a V. Mrhálek. Již začátkem března proběhla společná aktivita všech oddělení ŠD „Hledá se talent.“
Celkem 24 dětí se představilo se svým pěveckým, recitačním, hudebním či tanečním vystoupením. V diváckém hlasování
zvítězila Nikol Sanislová – taneční vystoupení. Závěr akce samotné patřil také tanci. Pod vedením slečny praktikantky si
všichni zatančili tance Kuřátko a Čokoláda. V polovině měsíce se třeťáci vypravili do Muzea v Kroměříži. Po procházce
historickým centrem města čekal všechny zúčastněné Velikonoční program v prostorách muzea. Připomenuli jsme si tradice
Velikonoc, společně ozdobili kraslice i upekli jidášky. Jednotlivá oddělení školní družiny se zapojila do přípravy
Velikonočního jarmarku – jarní tvoření, výrobky na jarmark i příprava vystoupení, kterého se zhostili třeťáci, nám zabrala
spoustu času. Jaro už skutečně začalo, a proto se nyní snažíme víc využít pěkného počasí k pobytu venku, ke slovu se
opět ve větší míře dostane i sportovní náčiní. Pomalu se však připravuje i další společná akce všech oddělení – tentokrát
pod názvem „Rej čarodějnic.“
L. Sakařová

ÚSPĚŠNÁ REPREZENTACE
V zimním období se třeťáci s odhodláním pustili do
řešení soutěže zaměřené na finanční gramotnost –
Korunka. V republikovém měření sil mladších dětí (I.
stupeň ZŠ) se rozhodně neztratili a zařadili se mezi
úspěšné řešitele s plným počtem bodů za soutěžní
úkoly. Jen pověstný kousek štěstí chyběl k zisku hlavní
ceny. Žákům do třídy byl doručen list osvědčující
úspěšnou účast i drobná cena.
V rámci činnosti školní družiny i výuky výtvarné výchovy
a pracovních činností se zapojujeme také do některých
vyhlašovaných výtvarných a rukodělných soutěží, proto
jsme netrpělivě očekávali vyhodnocení jedné z nich.
V krajském kole Pionýrského sedmikvítku – výtvarné
části – se podařilo na medailová ocenění dosáhnout
několika zaslaným pracem. V nejmladší kategorii byla 2.
místem oceněna práce T. Galatíkové (U krmítka),
v kategorii C (mezi 42 pracemi) stříbrné ocenění získala
práce s názvem Vlci, kterou nakreslila K. Přikrylová.
V soutěži kolektivních děl byly oceněny práce třeťáků –
2. místo získala práce s názvem Kočky a 3. místo práce
nazvaná ZOO.
Ani v republikovém hodnocení nezůstala výtvarná dílka
našich dětí bez pozornosti. Porotu si získala mezi nejmladšími práce T. Galatíkové, které patří stříbrné ocenění i v rámci
republiky. Ve druhé kategorii se E. Burešové podařilo dosáhnout dokonce na ocenění nejvyšší (obrázek Liška obecná), třetí
místo přidala V. Urbanová (Kočičí snění) a stejné umístění si v republikovém kole odnesla i práce Š. Kořínka (Ptáci na
krmítku).
Všichni, kteří se podíleli na reprezentaci školy, si jistě zaslouží poděkování. Oceněným blahopřejeme a všem dětem přejeme
mnoho dobrých nápadů do dalších aktivit.
L. Sakařová
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Představení Divadelní učebnice
Humor a způsob komunikace s publikem jsou hlavní předností
Divadélka pro školy z Hradce Králové. Dvojice herců mistrně
dokázala 6. března vtáhnout do děje známých českých
divadelních her žáky 2. stupně ZŠ. Představení Divadelní
učebnice volně navázalo na velmi úspěšný titul Divadelní
cestopis aneb Evropou od renesance po realismus, který se
během dvou let dočkal více než pěti set repríz. Mohli jsme
zhlédnout soubor ukázek z několika divadelních her
významných autorů, tentokráte mapující období od vzniku
samostatného
Československa
až
po
současnost.
Prvorepublikovou atmosféru jsme si připomněli úryvkem ze
hry Don Juan & comp, které mělo ve svém repertoáru
Osvobozené divadlo. Předválečnou dramatickou atmosféru
vystihl dialog z divadelního zpracování románu Karla Čapka
Válka s mloky. Pro období nesvobody na české divadelní
scéně v padesátých a šedesátých letech 20. století měla
zásadní význam tzv. divadla malých forem, v našem výčtu
proto nemůže chybět ani ukázka pražského divadla Semafor. Sedmdesátá léta zastoupil legendární muzikál brněnského
divadla Husa na provázku Balada pro Banditu. Účinkující požádali o hereckou spolupráci i dívku z publika. Jana skvěle
spolupracovala a nezkazila legraci. Divadelní učebnice vrcholila ukázkou zcela svérázného humoru Divadla Járy Cimrmana
ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy. Divadelní úryvky doplnily i příslušné hudební ukázky, které celé představení příjemně
zpestřily.
Mgr. Lenka Hausmajerová

Titanic ve Zdounkách
Byla to jedna z největších lodí své doby. Žáci 2. stupně nahlédli 27. března pod ruku stavitele Thomase Andrewse a prošli si
loď jeho pohledem. Nahlédli do plánů Titanicu a vydali se ze své kajuty na večeři, do tělocvičny, k bazénu, do tureckých
lázní nebo na kapitánský můstek. Našli by cestu ze třetí třídy na člunovou palubu a zachránili by se? Byli skutečně pasažéři
uvězněni za mřížemi, nebo měli cestu volnou? Na spoustu otázek, v téměř dvouhodinovém vyprávění o stavbě, plavbě a
potopení lodi a několika pasažérech, odpovídala Bc. Dana Šimková, kterou pro nás pozvala na besedu paní Zrnová,
zdounecká knihovnice. Už se těšíme na další spolupráci s místní knihovnou.
Mgr. Lenka Hausmajerová

Velikonoční jarmark a Zdounecká kraslice
V úterý 27. března 2018 se proměnlivé počasí nakonec umoudřilo a paprsky sluníčka na chvilku prosvítily celou budovu 1.
stupně naší školy. V půl třetí se otevřely její dveře prvním návštěvníkům, kteří si mohli prohlédnout výstavu Zdounecká
kraslice a jarně nazdobené třídy i chodby. Do soutěže, vyhlášené pro děti i dospělé, se zapojilo deset soutěžících. Kraslice,
ozdobené různými tradičními i netradičními technikami, zaujaly všechny věkové kategorie hostů. Návštěvníci mohli dát hlas
té nejkrásnější kraslici. V letošním ročníku soutěže vyhrála kraslice Adama Štefka, žáka I. třídy, na druhém místě se umístila
kraslice Marie Kameníkové z IX. třídy, třetí místo osadil Adam Pospíšil, který navštěvuje V. třídu. V patnáct hodin doplnil
výstavu pestrý program, který si připravily děti z 1. stupně. Zazněly veselé jarní písničky i básničky a děti za svoje
vystoupení sklidily veliký potlesk. Celou akci doplnil prodejní jarmark, během kterého si mohli hosté nakoupit za symbolické
ceny drobné dárky, zápichy, jarní aranžmá, věnce a další dekorace, anebo třeba jen načerpat trošku inspirace a jarní
nálady.

Školákem na zkoušku
Dne 14. března 2018 proběhla na I. stupni ZŠ Zdounky příprava dětí k zápisu s názvem „Školákem na zkoušku“. Tématem
zábavného odpoledne byla „povolání“. Jako motivace byla zvolena básnička „Každý má své povolání, práci, čili
zaměstnání…“ Děti na jednotlivých stanovištích plnily hravou formou úkoly, za které dostávaly razítka na medaili.
U cvičitelky si vyzkoušely své pohybové dovednosti, s paní spisovatelkou si povídaly o pohádkách a poznávaly písmenka. U
farmářky na ně čekala zvířátka a jejich mláďátka, s paní prodavačkou počítaly a poznávaly geometrické tvary. Na posledním
stanovišti se zahradnicí pojmenovávaly barvičky na květinkách a byla zde využita i Metoda dobrého startu. Děti si zazpívaly
známou písničku „Prší, prší“, rozpohybovaly se na ni a na závěr se pokusily spojit zpěv s grafickým vzorem. Po úspěšném
splnění všech úkolů byli budoucí prvňáčci odměněni medailí a malou sladkostí. A zbývá jen dodat, že se sejdeme opět
všichni s úsměvem při zápisu do 1. třídy, který se koná 11. dubna 2018.
Mgr. Martina Štefková
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Florbalové zápolení na prvním stupni
Únor bílý - Florbalisté šílí. Zatímco celý národ
sledoval zimní olympiádu v Pchjongčchangu, u nás
na 1. stupni probíhal první ročník ve florbalu. A
vskutku to byl turnaj plný napětí, bojového nasazení,
nechyběly slzičky a zklamání na jedné straně a
zároveň neskrývané nadšení ze zasloužené výhry
na straně druhé.
V prvním kole se utkaly proti sobě z každé třídy dva
týmy. Do druhého kola postoupil vítězný tým a ve
třetím kole se bojovalo o místa. Velmi vyrovnaný
zápas byl mezi týmem první třídy a druhé třídy.
Zápas skončil výhrou první třídy, kde nejlepším
střelcem byl Adámek Chaloupka (3 branky), Adámek
Nezdařil (2 branky) a Adámek Štefek (1 branku).
Nejlepším střelcem v týmu druháků byl Adam
Doležal (2 branky, Roman Herodek, Adam Zavadil a
Michal Táborský (1 branka). I když tým druháků měl
v prvním poločase spíše herní převahu, ve druhém
poločase na tým prváků nestačil. Patří jim velká pochvala za bojovnost až do konce utkání.
Třetí místo obsadil tým třeťáků, který herně nestačil na čtvrťáky a utkání prohrál. V prvním poločase se zdál být zápas
vyrovnaný, ale ve druhém poločase měli čtvrťáci velkou převahu a třeťáci se nedostali ani přes půlku hřiště. Nejlepším
střelcem celého utkání se stal Michal
Čečatka, nastřílel 5 branek.8. března se bojovalo o první
místo mezi týmem páté třídy a týmem čtvrté třídy. Od
začátku byl zápas velmi rychlý, herně byl lepší tým
páťáků, byl přesnější ve střelbě na branku, vypadalo to.
že tým čtvrťáků se jejich ostré útočnosti zalekl a hrál
spíše jen jeden jejich hráč Michal Čečatka, ostatní se jen
zoufale snažili bránit. Emoce z prohry a emoce z
vítězství propukly naplno po skončení zápasu. Nejlepším
střelcem byl Dominik Vandal, s lehkostí se proplétal mezi
hráči a nasázel týmu čtvrťáků 9 branek, nejlepším
hráčem a nejvíce hrajícím hráčem z týmu čtvrťáků byl
Michal Čečatka (3 branky).
Třešinkou celého 1.ročníku ve florbale bylo utkání
dívčích týmů ze čtvrté třídy. Opravdu neuvěřitelný zápas.
Skvělá hráčka Nikola Dvořáková společně s Nelou
Šrahulkovou daly soupeřkám 10 branek.
Co říci na závěr, snad jen to, že dětem nechybí chuť
soutěžit, dát do hry sílu, bojovnost a energii a přát si, aby se příští ročník opět vydařil.
Mgr. Blanka Ondová

Zápis do první třídy
Ve středu 11. dubna 2018 proběhl na naší škole ve Zdounkách zápis do 1. třídy. Protože začalo to nejkrásnější období
v roce – jaro, i celé odpoledne se neslo v duchu jarní tématiky – Příroda se probouzí.
Budoucí prvňáčky a jejich rodiče u vchodu do budovy I. stupně přivítali šikovní žáci z páté třídy a odvedli je do učebny
angličtiny. Zde děti čekaly na samotný zápis a při tom buď malovaly samy sebe, nebo si mohly zkusit poskládat jednoduché
puzzle. To vše za pomoci sedmáků. A potom už hurá k samotnému zápisu!
Děti s paními učitelkami plnily na jednotlivých stanovištích jednoduché úkoly. Za to dostávaly na připravené kartičky jedničky
jako v opravdové škole. Děti měly za úkol napsat své jméno, poznat
písmenka, vytleskat slabiky podle obrázků. Také si povídaly o
pohádkách, zvířátkách a jejich mláďátkách. Předvedly své
matematické schopnosti, pojmenovávaly geometrické tvary a
barvičky. Největším „oříškem“ pro některé předškoláky bylo ukázat,
že umí zapnout knoflíky na svetříku a zavázat tkaničku. Závěrem
děti dokreslovaly sluníčku paprsky, aby nám krásné jarní počasí
vydrželo co nejdéle. Někteří budoucí prvňáčci také potěšili paní
učitelky básničkou nebo písničkou.
Pro všechny, kteří úspěšně prošli zápisem, byly připraveny pamětní
listy a drobné dárečky jako slepičky a kytičky s lízátky, motýlci
nesoucí na křídlech tužku s gumou a pěkné omalovánky. Na závěr
jen zbývá dodat, že na všechny šikovné děti, které jsou zralé
nastoupit do 1. třídy, se těší v pondělí 3. 9. 2018 jejich třídní
učitelka Mgr. Martina Štefková.
Mgr. Martina Štefková
www.zdounky.cz
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Zdounečtí ochotníci
Po delší odmlce jsem se rozhodl něco málo napsat o činnosti zdouneckých ochotníků. I z toho důvodu, že se mě různí
lidé ptají, co nového chystáme. Takže zdounečtí ochotníci stále existují a nacvičují hru Josefa Štolby „Na letním bytě“.
Scénář této hry jsme měli k dispozici již dříve, ale stále jsem vyčkával na vhodnou dobu. Hra je většího rozsahu, než
jsme dosud hráli. Nacvičovat jsme začali již v říjnu loňského roku na faře. Bylo též nutné „doplnit“ náš soubor o nové
herečky, což se podařilo. Vzhledem k většímu rozsahu hry chci věnovat delší dobu samotnému nácviku hry, abychom se
pak za provedení nemuseli stydět. Proto vám již nyní mohu slíbit, že se vám předvedeme v lednu roku 2019.
Petr Zapletal

Letní provoz sběrného dvora
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Firma G3 s.r.o. slaví 20 let
Dne 18. února 1998 byla založena firma G3 s.r.o. se
sídlem ve Zdounkách a výrobními prostorami v
Těšánkách. Je neuvěřitelné, ale čas opravdu běží jako
voda. Začínali jsme ve dvou lidech prodejem lepících
a brusných materiálů celosvětově působící firmy 3M.
Jak to bývá začátky nebyly jednoduché, postupem
času rostl počet našich zákazníků i rozsah naší výroby
a služeb. V současné době u nás pracuje 46
zaměstnanců, kteří vyrábí a prodávají naše produkty
více jak 11 tisícům zákazníků, což je neskutečný
záběr.
A co vlastně vyrábíme?
Ze samolepících pásek vyrábíme výseky pro automobilový
průmysl např. ozdobné lišty a emblémy na auta, parkovací
senzory, dále různá samolepící těsnění, samolepící pryžové
dorazy a vymezovače mezer, maskovací prvky pro dočasné i
trvalé využití, odhlučňovací komponenty, ochranné výseky na
displeje, monitory, leštěné a exponované části karoserií, reflexní
prvky a další a další výrobky.
Naše výrobky končí v automobilkách ŠKODA, AUDI,
MERCEDES, BENTLEY, JAGUAR, VOLVO, TOYOTA.
Dále vyrábíme pro elektronický, elektrotechnický, kovozpracující,
dřevozpracující a nábytkářský, chemický a stavební průmysl, pro
reklamu a další.
V naší oblasti působení patříme mezi největší firmy v Evropě.
Vlastníme všechny potřebné certifikáty kvality, kvalita je u nás na
prvním místě. Vlastníme nejmodernější strojní a softwarové
vybavení.
Výrobní část v adaptovaném areálu bývalého JZD zahrnuje
4000 m2 výrobních a skladových prostor. Toto jsou strohá čísla,
za nimi je potřeba hledat kvalifikované zaměstnance, kolegy a
spolupracovníky.
Tito jsou největším bohatstvím firmy,
právě oni všemu dávají život.
A já bych jim všem chtěl tímto poděkovat.
Ing. Petr Galatík

www.zdounky.cz

Strana 8

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 16/číslo 2

Velikonoční beránek a jarní jarmark ve Zdounkách
11. března proběhla v Domě kultury ve Zdounkách
vydařená jarní akce, pořádaná DK Zdounky a paní
Táňou Brablcovou. Byl to „Velikonoční jarmark“
s prodejem
velikonočních
dekorací,
tedy
rukodělných výrobků, jak občanů Zdounek, tak i
klientů sociálních zařízení v blízkém okolí. Akce
měla pohodovou atmosféru, bylo to krásné, pestré,
obdivuhodné a jarem vonící.
Program doplňovala ochutnávka velikonočních
beránků. Bylo mi ctí se soutěže mezi 14 soutěžícími
účastnit. Po hodnocení tříčlenné poroty se mi
podařilo v kategorii „CHUŤ“ tuto ochutnávku vyhrát.
V tom okamžiku mi dcera řekla: “Mami, teď musíš jít
s receptem na beránka ven“. Musím se přiznat, že
v ten moment mě to velmi potěšilo. Můj beránek je
totiž krásná vzpomínka na moji milovanou stařenku
Anežku z maminčiny strany. Stařenka se narodila
v roce 1907 a zbyl nám po ní, mimo krásné
vzpomínky, jeden velký poklad. Je to obsáhlá,
krasopisně, ručně psaná kuchařka. Právě tady jsem
tento recept našla a ráda se o něj podělím. Trošku
jsem si ho přizpůsobila dnešní moderní době, plné
kuchyňských elektrických pomocníků. Recept je
původně psaný jako POMERANČOVÝ CHLEBÍČEK.
Původní recept:
3 žloutky, 1 celé vejce, 10 dkg přepuštěného
chladného másla, 12 dkg cukru (z toho 2 dkg cukru
nasáklého pomerančovou šťávou) se nejméně 20
min. tře. Pak přidáme z ½ pomeranče šťávu a
strouhanou kůru, 7 dkg ml. ořechů, 12 dkg polohr.
mouky (½ hrubé a ½ hladké) a ze 3 bílků sníh.
Upravený recept:
Do šlehače – 4 žloutky, 12 dkg cukru a kůra z ½ Bio
pomeranče (některé řetězce BIO pomeranče
prodávají), za stálého šlehání pomalu přidávat 10
dkg oleje a zahřátou šťávu z 1 pomeranče. Pak
zlehka vmíchat 7 dkg ml. ořechů, 12 dkg polohr.
mouky, na špičku nože prášek do pečiva, a sníh ze
4 bílků. Přidala jsem malou hrstku hrozinek.
Tak to můžete milí čtenáři vyzkoušet, a já Vám přeji,
aby se Vám beránek či chlebíček podařil a Vašim
blízkým chutnal.
Zdeňka Stratilová, Cvrčovice

Vítězný „nejchutnější“ beránek od paní Zdeňky
Stratilové

www.zdounky.cz

Vítězný „nejhezčí“ beránek od paní Zdeňky Černé
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ZUŠ Zdounky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jaro už nám nezadržitelně klepe na dveře a do
konce školního roku zbývají necelé 3 měsíce a
tak dovolte, abych vás informoval o tom, co se
děje v naší ZUŠ. Celý školní rok je ve znamení
vystoupení a výstav výtvarného oboru. Naši žáci
koncertují v novém koncertním sálu, jehož
generální opravu provedla firma MALDREV, s. r.
o. A je to slyšet! V zimních měsících proběhla za
plného provozu rekonstrukce sklepních prostor
firmou ČAK CZ, s. r. o., a vznikly tak další krásné
prostory, které budou určeny jak žákům, tak
pedagogům k další tvůrčí činnosti. Během
měsíce dubna proběhla ještě akustická úprava
koncertního sálu tak, aby zvuk dosahoval
požadovaných parametrů. Tuto úpravu provedla
firma BMN – zvuková izolace z Prahy. Jsme rádi,
že se veškeré práce podařilo zvládnout a jsme
nesmírně vděční Obecnímu úřadu ve Zdounkách
v čele se starostou Ing. Martinem Drkulou za to,
že nám tyto rekonstrukce umožnili a veškeré
práce finančně podpořili! Za poslední dobu jsme
měli ve škole několik návštěv ze Zlínského kraje
a všichni se shodli, že máme jednu z nejhezčích
budov ZUŠ a to už o něčem vypovídá!
Od začátku školního roku žáci naší školy
vystoupili na více jak 35 akcích, výstavách a
koncertech, účastnili se hudebních a výtvarných
soutěží. V měsíci březnu se konalo okresní kolo
národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné a
žesťové dechové nástroje.
Slečna učitelka Marie Drkulová dostala při
vyhlášení výsledků navíc ocenění za mimořádný
a citlivý klavírní doprovod. Zde bych chtěl moc
poděkovat pedagogům Mgr. Jiřímu Jablunkovi,
BcA. Pavlovi Skopalovi, Mgr. art. Jiřímu
Horváthovi, Marii Drkulové ml. za výbornou
přípravu žáků a vzornou reprezentaci školy.
28. března 2018 se konalo krajské kolo na ZUŠ
ve Zlíně – Malenovicích, kde získal František
Žůrek krásné 3. místo – GRATULUJEME!!!
Mimořádný úspěch zaznamenali žáci výtvarného
oboru ZUŠ Zdounky, kteří se zúčastnili 6.
Mezinárodní soutěže dětské tvorby v běloruském
Minsku. V soutěži, kterou pořádalo Ministerstvo
vzdělání a Národní centrum umělecké tvorby
Běloruska soutěžilo celkem 7000 vystavených
prací dětí z 22 zemí. V této konkurenci získal
Adam Sokolínský v kategorii 4-6 let 1. místo a
v kategorii 10-13 let získala 3. místo Elena
Olšinová. Oba úspěšné soutěžící na soutěž
připravila paní učitelka Mgr. Kateřina Zelenková.
Úspěšným soutěžícím a paní učitelce Zelenkové
gratulujeme
a
děkujeme
za
výbornou
reprezentaci ZUŠ Zdounky v zahraničí!
Od ledna 2018 funguje pod ZUŠ nový spolek
přátel, který se jmenuje Umění, rodiče a podpora
ZUŠ Zdounky, z. s., novou předsedkyní spolku
byla zvolena paní Mgr. Veronika Vlčková.
Úkolem spolku bude nadále spolupráce rodičů a
podpora aktivit ZUŠ Zdounky.
A co nás čeká v nejbližší době?
koncertování a výstavy výtvarného oboru.

www.zdounky.cz

Na ZUŠ v Kroměříži naši školu reprezentovali ve hře na
dřevěné dechové nástroje tito žáci:

Eliška Bolfová získala ve hře na saxofon 2. místo
Kryštof Svačina získal ve hře na zobc. flétnu 2. místo
Tadeáš Prchal získal ve hře na klarinet Čestné uznání
Na ZUŠ v Hulíně naši školu reprezentovali ve hře na
žesťové dechové nástroje tito žáci:
František Žůrek získal ve hře na trubku 1. místo s postupem
do krajského kola

Prokop Selucký
Miroslav Piska
Jakub Lubino
Vilém Žabka
Michal Čečatka
Michal Binek
Anežka Šušlíková
Jan Valenta
Tomáš Binek

získal ve hře na trubku 1. místo
získal ve hře na trubku 1. místo
získal ve hře na trubku 2. místo
získal ve hře na tenor 2. místo
získal ve hře na tenor 2. místo
získal ve hře na tenor 2. místo
získala ve hře na tenor 2. místo
získal ve hře na tenor 2. místo
získal ve hře na trubku 3. místo

AKCE ZUŠ ZDOUNKY

24. 4. – Absolventský koncert ZUŠ Zdounky 16.30
27. 4. - 29. 4.– Soustředění dechového orchestru v Roštíně
2. 5. - Absolventský koncert ZUŠ Zdounky 16.30
13. 5. - Koncert ke dni maminek KD Soběsuky 14.00
13. 5. - Koncert ke dni maminek KD Koryčany 15.30
23. 5. – Vernisáž VO spojená s absolventskou výstavou
24. 5. – ZUŠ open 2018 DK Zdounky 10.30, 16.30
4. 6. – 8. 6. – Přijímací a postupové zkoušky
10. 6. – Festival dechových orchestrů Hulín 14.00
13. 6. – Výlet HO – Polička, Litomyšl
19. 6. – Výlet VO - Pavlov, Lednice
24. 6. – Mff Strážnice – koncert dech. orchestru 15.00
14. 7. – Festival DO Miroslava Nauče Zdounky 14.00
Vážení čtenáři Zdouneckého zpravodaje,
těším se, že se na některých akcích s vámi osobně setkám a že
naši žáci budou dále podávat výborné výsledky k potěšení druhých
a sebe samých.
Ze ZUŠ zdraví
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.
ředitel školy.

Další
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SDH Zdounky
Prvního čtvrt roku máme za sebou, a tak mi dovolte se
krátce ohlédnout za naší činností.
Letošní rok jsme svou činnost zahájili již tradičně
výšlapem na Brdo, který proběhl v sobotu 27. 1. 2018.
V sobotu 10. února proběhlo tradiční vodění medvěda a
Ostatková zábava s pochováváním basy. Do kroku
masopustnímu průvodu vyhrávala dechová hudba
Zdounečanka a zdárně jsme obešli celou obec. Večer
na zábavě proběhlo tradiční pochovávání basy. K tanci
a poslechu, mimo zmiňované Zdounečanky, hrála i
skupina Millenium.
Poděkování patří všem občanům. Díky vašemu
přístupu je tato dlouholetá tradice stále živá a
myslím, že zábavná a záživná, jak pro nás
pořádající, tak pro všechny návštěvníky…
Další velké poděkování patří všem sponzorům
naší zábavy…
Naši mladí hasiči zahájili svou sezonu, a to v sobotu
24. února na zimním branném závodu v Trávníku.
Družstvo starších žáků tento závod vyhrálo a za první
místo si odvezlo krásný putovní pohár. Družstvo
mladších žáků se umístilo v první desítce z celkem
třech desítek stejných hlídek…
7. 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 jedenkrát. Např. k požáru nízké budovy,
nakonec to byl požár udírny v Zákostelí u nás ve
Zdounkách. Také absolvovala pravidelnou roční stáž
na stanici v Kroměříži, kde byla prověřena naše
odbornost a připravenost řešit různé modelové situace
mimořádných událostí z běžného života.

Závěrem mi dovolte, Vás všechny
co nejsrdečněji pozvat
na tradiční procházku lesem plných pohádek
plánovanou
na 19. května 2018 v divockém lese Boří,
kterou pořádáme ve spolupráci
s ČSOP Divoky.
Letos je to již 40. ročník.
Za SDH Zdounky M. Sýkora

VYPALOVÁNÍ TRÁVY – TROCHA JARNÍ PREVENCE
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 korun
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
“uvědomělý“ občan a zavolá hasiče, tak dané operační
středisko zavolá vám, jestli máte vše pod kontrolou a jestli jste
na místě.
Pokud své spalování nenahlásíte, a to se ani nemusí to
spalování vymknout kontrole a zavolá někdo hasiče, kteří musí
vyjet ke každé nahlášené události, tak se vám toto spalování
může pěkně prodražit.
Samotné pálení není však jediným způsobem, jak se zbavit
biologického odpadu, kromě kompostování vás rádi uvítají 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!!!

www.zdounky.cz
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Muller ping pong 2018

Jedno krásné zimní odpoledne se konal pravidelný turnaj ve stolní tenise na hale ve Zdounkách. Vítězem turnaje (již
několikrát) se stal, po těžkých bojích, pan Vratislav Zajíček st. Ač hendikepovaný bolestmi kolene, odolal skvělým výkonům
protihráčů v čele se starostou, neuspěly ani stížnosti pana Pošťáka, na neregulérní osvětlení, ani stížnosti na rozlosování
pana Mainuše st. V tomto turnaji také hodně záleželo na dodržování pitného režimu, s kterým měli někteří hráči problém, a
to se postupně projevilo na jejich výkonnosti. Sportovně-kulturní odpoledne splnilo očekávání a spokojeně unavení ze
sportovních výkonů, jsme se rozešli k domovům. Jen Milouš Adamík byl trochu smutný...opět sestoupil do nižší
záhumenkové ligy.
Ing. Zdeněk Čevela

Otevírání studánek v Divokách
22. dubna si lidé na celém světě připomínají svátek DNE ZEMĚ. ČSOP tento svátek tradičně spojuje s Otvíráním studánek.
Nejinak tomu bylo i letos. V sobotu 21. dubna se sešlo u STUDÁNKY V ZÁPLETÁCH za obcí Divoky téměř dvě stě lidí, aby
se podívali na malé tanečníky a zpěváčky z Mateřské školy ze Zdounek. Po pěkných úvodních slovech paní Marcely
Bajerové mohly děti ukázat, co si připravily nejen pro své rodiče a prarodiče, ale i pro všechny, co ke studánce přišli. Pod
vedením paní učitelky Jiřiny Zelenkové a Ilony
Šamánkové předvedly moc pěkné pásmo písniček,
básniček a tanečků k uvítání jara. Nechyběl ani
zlatý klíč, kterým se symbolicky otevírá studánka.
Celou atmosféru dokreslovalo nádherné jarní ba
téměř letní počasí. Dětí bylo 18 a je třeba ještě
podotknout, že tu vystupovalo 7 dětí z Divok. Na
tak malou vesničku je to úctyhodné číslo. A když
jste se pořádně rozhlédli, bylo tu několik kočárků a
batolat. Tak se dá přepokládat, že v Divokách
bude mít studánku stále každé jaro kdo otevírat.
Rodiče s dětmi se pomalu rozcházeli, někteří
zamířili ještě na hřiště. Děti tu spokojeně běhaly,
kdo chtěl, mohl si vyrobit něco na památku v malé
dílničce. Kluci si zastříleli z kuše. Nechybělo ani
studené pivo a výborné palačinky paní Rokosové.
Kdo jste tuto pěknou akci nestihli, nemusíte být
smutní, protože už 19. května je připraven 40.
ročník Procházky lesem plným pohádek, tak
nashledanou v Divokách.
M. Sedláčková

www.zdounky.cz
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Zažádejte si o dotaci na rozvoj svého podnikání
Místní akční skupina Hříběcí hory (MAS), jejíž je obec Zdounky členem, vyhlásila v dubnu 2018 druhou výzvu
sběru žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova (PRV).
V té bude možné čerpat necelých 10 milionů. V první výzvě, která proběhla v lednu, si celkem 17 žadatelů
(firmy i živnostníci) podalo žádosti v celkovém součtu za téměř 5 milionů korun.
Jednalo se o podporu zemědělského podnikání, kde zájemci žádali mimo jiné o dotace na nákup
zemědělských traktorů, přívěsů, sekaček a dalších strojů. Podnikatelé a živnostníci žádali o dotaci na nákup
užitkových vozidel, modernizaci dílen i vybavení provozoven.
Seznam všech přijatých projektů najdete na stránkách www.hribecihory.cz. V aktuální výzvě bude možné
žádat ve stejných oblastech, navíc přibyde podpora pro držitele a nájemce lesa. O dotaci mohou požádat jak
podnikatelé, tak i živnostníci a firmy.
Předpokládaný příjem žádostí bude probíhat od konce dubna do druhé poloviny května.
Bližší informace naleznete na stránkách www.hribecihory.cz/informace-o-prv/,
u Martiny Leciánové (731 494 244, martina.lecianova@hribecihory.cz) nebo Petra Galatíka
(602 741 251, petr.galatik@hribecihory.cz).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

Půl století žijete pospolu,
Odoláváte statečně kdejakému hrbolu.
Po cestě, věrně, bok po boku kráčeje,
Dobili jste po čase zlatého trofeje!
Přejeme vám ze srdce, hodně lásky a zdraví k Vaší Zlaté svatbě…
Dcery Marta a Hana s rodinami

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce ve Zdounkách a v okolí
DUBEN
• 30.4.

STAVĚNÍ MÁJE – začátek v 17.00 hod. před
OÚ Zdounky

• 30.4.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC – začátek ve 20.30
hod. Hřiště TJ Zdounky

KVĚTEN
• 3.5.

beseda s léčitelem
Hrabicou – začátek
Zdounky, vstup zdarma

• 10.5.
• 18.5.

Hledání ztraceného ráje – začátek v 19.00
hod., DK Zdounky, vstupné 150 Kč
Den rodiny se školou

• 19.5.

Procházka lesem plným pohádek

• 23.5.

vernisáž výtvarného oboru ZUŠ Zdounky

• 26.5.

Krojované HODY – hodová zábava, začátek
ve 20.00 hod., vstupné dobrovolné, DK
Zdounky

www.zdounky.cz

panem Miroslavem
v 17.30 hod., DK
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Oblečme hody do krojů 26. – 27. 5. 2018
Dechová hudba Zdounečanka doprovází krojové hody nejen na Slovácku, ale i na Hané. Proto jsme se rozhodli
uspořádat krojové hody i ve Zdounkách. Jelikož kroje máme jen ve Zdounečance a mateřské škole, pozvali jsme
naše přátele ze Sazovic, kteří se připojí do hodového průvodu a večer na hodové zábavě zatančí Hanáckou besedu,
která na hody na Hané neodmyslitelně patří. Vždyť žijeme v kraji, kam patří krásný, bohatý bohužel opomíjený
hanácký kroj. Naučme nejen naše děti nosit kroj, vážit si ho a obnovovat lidové tradice, které se nám vytrácí.
Věřím, že se krojované hody stanou tradicí a občanů, kteří budou na hody oblékat kroj, třeba jen vypůjčený, bude
přibývat. Již letos rádi přivítáme všechny, kteří se k nám do krojového průvodu připojí.
Děkuji obci Zdounky za podporu a věřím, že se bude na co nejen podívat, ale že krojové hody budou pro obec
důstojnou oslavou Nejsvětější trojice, které je zasvěcený náš krásný Zdounecký kostel.
Věra Stratilová

Program hodů:
Sobota:
15.00

17.30 – 18.00
20.00
21.30

Požehnání krojovaným účastníkům průvodu v kostele
Nejsvětější trojice
Hodový průvod obcí, který se zastaví u starosty
a radních obce Zdounky
"Hrajeme a tančíme" na náměstí ve Zdounkách
Hodová zábava – hraje L.I.F. Olomouc + Zdounečanka
Hanácká beseda

Neděle:
10.30

Slavnostní mše svatá

15.30 – 17.30

Dobrá zpráva
Velmi často slýcháme v rozhlase i televizi špatné a negativní zprávy. A pro mne je to jeden z důvodů, proč píšu tento
krátký článek plný pozitivních zpráv. Přišlo jaro a to je vždy symbol nově vznikajícího života. Ptáci se rozezpívali,
rozkvetly stromy, nastal delší den. Všichni mají v sobě více energie a životního elánu, chuť a touhu budovat, cestovat,
poznávat dosud nepoznané. Cítíte, jak voní šeřík a čerstvě posečená tráva? Také náš park uprostřed náměstí se
zazelenal. Denně chodím kolem a mám radost, když vidím maminky s kočárky, důchodce na lavičkách a večer, když se
park rozsvítí nízkými světly, v tom tajemném šeru, jen nezřetelně se rýsující siluety dívky a chlapce, sedící v besídce.
Jaro budiž pochváleno!
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce
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Jarní prodejní módní přehlídka ve Zdounkách 15. 4. 2018

www.zdounky.cz

Strana 15

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 16/číslo 2

Ostatky – SDH Zdounky

Dětské šibřinky – TJ Zdounky
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