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zdarma čtvrtletník ÚSC

Vážení a milí spoluobčané,
tento informačně úvodní článek píši v pondělí 9.7.2018, tedy včas a řádně před uzávěrkou tohoto čísla informačního
zpravodaje naší obce (uzávěrka tohoto čísla je 10.7.2018). Je to vlastně můj poslední úvodní článek ve volebním období 2014
– 2018, neboť uzávěrka dalšího čísla je 10.10.2018, což vy, kteří poctivě sledujete politické dění, víte, že v termínu 5. - 6.10.2018
mají proběhnout řádné komunální volby do zastupitelstev našich měst a obcí v celé ČR! Pevně ale věřím, že naše Sdružení
nezávislých kandidátů bude opět ve volbách úspěšné, že dostaneme od vás důvěru i na další čtyři roky, kterou vám svou
poctivou prací budeme postupně vracet, a to po celé následující volební období let 2018 – 2022.
Z hlavních investičních akcí roku 2018 byly dokončeny práce na II. etapě „Kolumbária na hřbitově ve Zdounkách“, z akce
„Opravy kanalizace a komunikace ulice Nádražní, Zdounky – I. – III. etapa“, je k dnešnímu dni hotova více jak polovina prací
z celé akce, pokračuje se ve výstavbě kompletní rekonstrukce mostu před místní částí Těšánky, včetně prací na novém
průjezdním úseku místní částí Těšánky.
V pátek 29.6.2018 byl dodán do ZUŠ ve Zdounkách nový koncertní klavír od fy Bechstein z výrobního závodu v Hradci Králové.
V prvním týdnu měsíce července byly zahájeny stavební práce na kompletní rekonstrukci „Cvičné kuchyňky na I. stupni ZŠ ve
Zdounkách“, které provádí fa Zednictví Kucián z Nětčic.
A co dalšího se odehrálo během druhého čtvrtletí roku 2018, tedy od poslední schůze Zastupitelstva obce Zdounky, která
proběhla 15.03.2018?
V době od uzávěrky posledního čísla
Informačního zpravodaje (10.4.2018) do
uzávěrky tohoto čísla (10.7.2018) se
rada obce sešla celkem 4x, z toho 1x
byla rozšířena o všechny členy našeho
zastupitelstva a 1x proběhla veřejná
schůze v přísálí Domu kultury ve
Zdounkách (14.6.2018).
Z
informačně
nejdůležitějších
záležitostí, které rada obce projednala,
schválila, či vzala na vědomí vybírám pro
vás tyto:
- cenovou nabídku na investorskoinženýrskou činnost stavby (technický
dozor stavebníka) „Silnice II/432:
Těšánky, průjezdní úsek“ – chodníky,
vjezdy, kanalizace (od p.Lubomíra
Barneta, který bude zároveň vykonávat
technický dozor stavebníka na této
stavbě za ŘSZK, p.o.)
- cenovou nabídku na Autorský dozor
stavby
„Silnice
II/432:
Těšánky,
průjezdní úsek“ – chodníky, vjezdy,
kanalizace - od fy PK OSSENDORF
s.r.o., z Brna (700,- Kč/hod, bez DPH)
- žádost Linky bezpečí z.s. o poskytnutí
veřejné finanční podpory na činnost pro
rok 2018 ve výši 2.000,- Kč
- cenovou nabídku od fy Maldrev s.r.o.
z Divok na demolici domu č.p. 197 v k.ú.
Zdounky
- účast ve 103. výzvě OPŽP na pořízení
druhé etapy kompostérů, domácích
štěpkovačů a pořízení kontejneru na SD
pro jeho rozšíření o činnost na principu

tzv. re-use centra, minimální limit pro
podání žádosti je 500 tis. Kč bez DPH,
dotace je 85 % a 15% jsou vlastní zdroje
- Informace ratingové agentury CRIF –
Czech Credit Bureau a.s. z Prahy, ve
věci dosažení Obce Zdounky v roce
2017 druhého nejlepšího ratingového
hodnocení B+, což je stejná hodnota jako
v roce 2016 i 2015. Vynikající výsledky
jsou tedy stabilní
- Závěrečná zpráva o vsakovacích
poměrech – geologický průzkum pro
vsakování
srážkových
vod
z
navrhovaných zpevněných komunikací
na pozemcích p.č. 1057/1 až p.č.
1057/13,
vše
v k.ú.
Zdounky,
zpracovatelem byla fa ENVICOM
SAFETY,
s.r.o.
z Brna
kancelář
Kroměříž
- Výzvu obcím 2018 k vyvěšení
moravské zemské vlajky ve státní svátek
dne 5.7.2018 na počest příchodu
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu a poctě
moravské zemi
- poděkování ZO ČSOP Divoky a SDH
Zdounky za spolupráci OÚ Zdounky při
přípravných
pracích
na
realizaci
40. ročníku „Procházky lesem plným
pohádek“
- poděkování paní starostky Edity
Hrbáčkové ze Sazovic, Kulturního

Sdružení Omladiny Martinice a jménem
všech krojovaných účastníků zájezdu ze
Sazovic za krásnou sobotu 26.5.2018,
kterou mohli prožít na krojovaných
Hodech ve Zdounkách
- Osvědčení o úspoře emisí pro obec
Zdounky od fy EKO-KOM a.s. za rok
2017, díky množství odpadu, který naše
obec vytřídila a předala v roce 2017
k dalšímu využití, celkem se jednalo o
54,692 tun, obec za toto množství
obdržela finanční částku 148.017,50 Kč
- Certifikát environmentálního vyúčtování
od fy Asekol a.s. pro Obec Zdounky,
která za rok 2016 zajistila sběr 5.946 kg
elektrozařízení
3. veřejná schůze Zastupitelstva
obce Zdounky v r. 2018, se uskutečnila
ve čtvrtek 14.6.2018. Projednala, či
schválila celou řadu bodů, ze kterých
vybírám pro vás tyto nejzajímavější:
- Závěrečný účet obce Zdounky za rok
2017 a Účetní závěrku obce za rok 2017
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017, zároveň
vyslovuje
souhlas
s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
- Účetní závěrku obce Zdounky za rok
2017. Součástí schválení je Protokol o
schvalování účetní závěrky za rok 2017
(viz. příloha)
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Další dotace…

- variantu č. 1 konceptu Územní studie nové zástavbové
lokality na ul. Cvrčovská, ve Zdounkách
- cenovou nabídku na projektové a inženýrské práce na
akci „DK Zdounky – zastřešení atria“ od fy Projektinvest
s.r.o., ze Zlína, IČ: 64510476 a cenovou nabídku na
výkony inženýrských činností – 1) Technický dozor
stavebníka a 2) Výkon Koordinátora BOZP při práci na
této stavbě, vše od Ing. Milana Černíka – CERCO Zlín
- návrh na udělení čestného občanství obce Zdounky
třem osobnostem, jejichž osudy byly a dodnes jsou
spjaty právě s naší obcí, jedná se o P. Vojtěcha Krále
(návrh Čestného občanství obce Zdounky – in
memoriam), P. Jaroslava Nesvadbu, který se letos
v měsíci červenci dožívá 90 let a Ing. Jaroslava Slavíka
(návrh Čestného občanství obce Zdounky – in
memoriam), který byl spolupracovník a patentový
zástupce prof. Viktora Kaplana (vynálezce Kaplanovy
turbíny)
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu 31.5.2018

… v odpadovém hospodářství obce Zdounky
Obec Zdounky, která má své odpadové hospodářství již tak na
dobré úrovni, znovu zažádala o dotaci v rámci čerpání financí
z Operačního programu Životní prostředí. Pro velký úspěch s
kompostéry, kterých jsme loni získali pro potřeby svých
spoluobčanů celkem 180 ks a navíc kontejner na šatstvo, který je
umístěn v Nádražní ulici ve Zdounkách, bylo zažádáno znovu o
kompostéry. Tentokrát bude možno získat také zahradní
štěpkovače, které budou spoluobčanům sloužit ke zpracování
drobného dřevního odpadu.
Samostatnou novinkou bude v rámci tohoto projektu „Předcházení
vzniku odpadů v obci Zdounky „RE – USE centrum, které bude
sloužit k ukládání vyřazených věcí pro opětovné použití. Mnohdy
se totiž stane, že na Sběrný dvůr lidé přinesou sice věc
nepotřebnou, ale pro druhé je to to „pravé ořechové“, co oni právě
shánějí a potřebují. Tak tedy, pokud dotace vyjde, bude možno
v dohledné době ve speciálním domečku ve Sběrném dvoře
získat zadarmo různé věci pro opětovné použití. Systém RE –
USE je v okolních zemích již několik let osvědčený a je jen dobře,
že se i my zapojíme do jeho využití.

V úctě, váš starosta obce
Ing. Martin Drkula

Ing. Jana Raczová
místostarosta obce

Lebedovský mlýn slaví 350 let
Lebedovský mlýn jehož historický název je mlýn Koláček, slaví v tomto roce 350 let od první zmínky. Myslíme, že je to
zajímavé výročí, které bychom rádi přiblížili občanům a také je oslavili. Než se zmíníme o srpnové akci, pár slov o historii.
Osada Lebedov byla sice založena až v 17.století, osídlení v prostoru od Těšánek směrem k Roštínu sahá minimálně do
období kultury halštatské či slezské, tedy do období 500 let před Kristem. Na rozsáhlé prehistorické pohřebiště upozorňují
nálezy kamenných nástrojů a zbytků hrobů v prostoru od Těšánek až po mlýn Koláček.
Vznik osady Lebedov je úzce spjat s rybníky, které vznikly pod osadou již v první polovině 17. století na potoce Olšinka, později
přejmenovaný na Kotojedku. Osada byla založena roku 1662 majitelem Cetechovic Melicharem Ledenickým z Ledenic pro
ochranu před možnými škodami, které by rybníky mohly způsobit. Na východním svahu nad rybníky vyrostlo devět stavení.
Již v roce 1664 prodal M. Ledenický část obce nejvyššímu zemskému písaři Ladislavovi Podstatskému z Prusinovic a zbytek
r. 1668 s mlýnem a dvěma rybníky majiteli Zdislavic Adamu Karlovi Otislavovi z Kopenic.
Roku 1750 bylo v Lebedově 9 stavení, dva mlýny Koláček a Prachař. Mlýn Koláček je zmiňován již v roce 1668, jeho vznik
je rozhodně staršího data, velký ohyb potoka se pro stavbu mlýna přímo nabízel, umístění kousek pod cestou na Roštín bylo
velice výhodné z hlediska dovozu obilí. Jméno získal po dnes již neexistujícím rybníku Koláček, který ležel s největší
pravděpodobností v těsné blízkosti mlýna. Tento rybník byl ještě v roce 1775 loven, svůj název dostal podle kruhového tvaru.
Mlýn stál na tzv. nestále vodě a z hlediska technického měl dvě složení, ročně odváděl plat 160 zlatých a v tom byl i chov
prasat pro vrchnost. Přestal mlet v roce 1914.
V současné době se připravuje obnova menší vodní plochy pod mlýnem, kromě jiného to bude určitá vzpomínka na ztracený
rybník.
Samotný areál mlýna dnes plní jinou roli. Naše rodina zde vybudovala malou mlékárnu, která zpracovává mléko od vlastních
krav, dále jsou tady vybudovány stáje pro chov koní plemene moravský teplokrevník. Ve výbězích můžete vidět krávy, klisny
s hříbaty, plemenné hřebce a nově i poníky minihorses.
Žijeme zde více jak 5 let a jsme opravdu spokojení. Každý rok 27.12. děláme pro přátele, známé a v podstatě pro každého kdo
přijde posezení při bramborácích a svařáku, bývá to veselá akce, kde se vypráví, zpívá a tančí.
Rádi bychom tuto atmosféru přenesli i na oslavy 350 let mlýna, které proběhnou 17. až 20.8. 2018. Celé dění bude probíhat na
louce před mlýnem, kde bude zajištěno i občerstvení.
Z programu zveme na divadelní představení „U nás v Lebedově“ divadelníků ze Zdounek, sobotní taneční zábavu s úžasnou
skupinou Koňaboj, nedělní vystoupení naší skvělé Zdounečanky, prohlídku hřebčína a po čtyři dny se budou promítat krásné
české filmy Kinematograf bratří Čadíků.
Všichni jste zváni.
Za spolek Lebedovský mlýn
Petr a Jana Galatíkovi
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Základní umělecká škola Zdounky
Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
léto se nám rozběhlo naplno, děti a učitelé užívají čas
k regeneraci, a tak dovolte, abych vás seznámil s novinkami
ze Základní umělecké školy. Poslední tři školní měsíce byly
ve znamení koncertů, výstav prací žáků výtvarného oboru,
soutěží a výletů. Na konci měsíce dubna proběhlo již
tradiční oblíbené soustředění dechového orchestru ZUŠ na
Sokolovně v Roštíně, kde se orchestr připravoval na
festivalová vystoupení v Hulíně, Strážnici, Zdounkách a
Cetechovicích. Celkem letos na naší škole absolvovalo 18
žáků, z toho 14 v hudebním oboru a 4 v oboru výtvarném.
Absolventy hudebního oboru jsme mohli spatřit na dvou
absolventských koncertech a výtvarný obor se prezentoval
samostatnou absolventskou vernisáží, kterou bylo možno
navštívit v prostorách KD. V měsíci květnu jsme se opět
zúčastnili celostátního happeningu ZUŠopen 2018, na kterém jsme 2x vystoupili společně se žáky ZUŠ Kroměříž. Druhou
mimořádnou akcí v květnu byl ve spolupráci s farností Koryčany a ZUŠ Kyjov koncert vynikající chorvatské klavíristky Lany
Genc u příležitosti Noci kostelů v chrámu sv. Vavřince v Koryčanech. V měsíci červnu proběhly přijímací zkoušky, ke kterým
se dostavilo celkem 48 dětí, což zase výrazně překročilo naše možnosti. Opět se potvrdilo, že zájem o umělecké vzdělávání
má stále narůstající tendenci, což nás na jednu stranu velmi těší, ale na druhou stranu také nemůžeme bohužel vyhovět
z kapacitních důvodů všem zájemcům. V měsíci červnu také proběhly 2 výlety, na které jsme se moc těšili. Hudební obor
navštívil Poličku, která je rodištěm hudebního skladatele Bohuslava Martinů, a Litomyšl, rodiště Bedřicha Smetany, dále
zámek, který je zapsán na listině UNESCO, sklepení s výstavou soch Olbrama Zoubka. Žáky celou dobu v Litomyšli
provázel velmi pěkným a poutavým způsobem rytíř Toulovec. Výtvarný obor cestoval na Pálavu, nejdříve do archeoparku
v Pavlově, kde si žáci vyzkoušeli v ateliérech tvorbu Věstonické venuše a seznámili se s historií původního osídlení Pálavy,
a potom následoval odpolední program v Lednicko-Valtickém areálu, spojený s návštěvou zámku v Lednici, který je také
s celým areálem zapsán na listinu UNESCO. Velkým zážitkem byla pro žáky jízda od zámku k minaretu na koňském povozu
a zpět plavba lodí s poutavým výkladem kapitána lodi. Posledních 14 dní školního roku bylo ve znamení vystoupení,
besídek, koncertů, až přišel poslední den školy, 29. červen 2018. Toto datum se
pro naši školu zapsalo nesmazatelným písmem, a to nejen proto, že to byl
poslední den školy a rozdávalo se vysvědčení, ale proto, že k nám do ZUŠ ve
Zdounkách ,,docestovalo´´ nové koncertní křídlo, které nám zakoupila Obec
Zdounky k dalšímu koncertování a výuce. Byla to velká událost a akce, která
nakonec zaměstnala na celé dopoledne celkem 12 lidí. Vše proběhlo nakonec
hladce a za pomoci autojeřábu, firmy klavíry Suchánek, Rendl piano, pana
starosty Ing. Martina Drkuly a dalších zaměstnanců obce, bylo koncertní křídlo
instalováno v koncertním sále. Na jeho velkou premiéru už se sám osobně moc
těším! Na závěr dovolte, vážení čtenáři, několik čísel. Naše škola má plnou
kapacitu 190 žáků, kterým se věnuje celkem 14 zaměstnanců. V letošním
školním roce jsme vystoupili na celkem 54 akcích, koncertech a výstavách
výtvarného oboru. Ze soutěží a přehlídek naši žáci přivezli 27 ocenění. Celkové
investiční výdaje vyšly na rovný 1 000 000 Kč, a to hlavně díky výrazné podpoře
Obce Zdounky, za což všem představitelům obce moc děkujeme!
Na závěr dovolte, abych také poděkoval všem pedagogickým a provozním
zaměstnancům ZUŠ Zdounky za výbornou práci, kterou za uplynulý školní
rok odvedli, a popřál jim i vám, milí čtenáři, krásné léto.
S pozdravem MgA. Norbert Svačina, Ph. D.
ředitel ZUŠ Zdounky
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MYSLIVECKÁ BESEDA V MŠ ZDOUNKY
Červen je již tradičně mezi veřejností chápán
jako měsíc rození a líhnutí většiny mláďat u
ptáků a různých druhů zvěře. V tu dobu je
obzvláště nutné chovat se v přírodě tiše a zvěř
nerušit. Nejen proto se dne 20.6. v dopoledních
hodinách uskutečnila beseda Mysliveckého
spolku Jaro Zdounky s dětmi v Mateřské škole
ve Zdounkách. Zkušení myslivci, pan Ing. Jiří
Zbořil a pan Stanislav Musil přiblížili dětem práci
a činnost mysliveckého spolku, ochranu přírody i
myslivecké tradice. Dětem ze všech tříd se
beseda líbila, dozvěděly se například, že se
nesmí sahat na zdánlivě opuštěné mládě srny,
jak se chrání hnízda a mláďata před
zemědělskými stroji či před rušiteli klidu
v přírodě, toulavými psy a kočkami. Také, jak je
od majitelů psů nezodpovědné nechat v přírodě
při procházce volně pobíhat své psí miláčky. Za
svoji pozornost byli všichni na závěr odměněni
balíčky se sladkostmi a překrásnými pexesy
s lesními zvířátky.
Ing. Jana Raczová, MS Jaro Zdounky

VÝSTAVA V NĚTČICÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
V sobotu 9. června se do sportovního areálu v Nětčicích
sjelo více jak sto majitelů psů, kteří přivezli ukázat na 130
svých psích miláčků. Klub německého křepeláka z. s. zde
ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Dubina Nětčice
pořádal svou jubilejní desátou klubovou výstavu. Účast
byla opravdu mezinárodní. Přijeli psovodi nejen z České
republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Itálie či Německa.
Rozhodčí, mezi nimi i jeden z Polska, posuzovali psy
rozdělené podle pohlaví na psy a feny, dále pak dle věku
do různých soutěžních kategorií. Hodnotilo se podle
mnoha kritérií, která určují, jak má pes daného plemene
vypadat. Patří k nim mimo jiné výška psa v kohoutku,
barva a kvalita srsti, chrup, chůze a mnoho dalších
detailů, podle nichž pak hodnocený pes dostane
výslednou známku. Ti nejlepší poté navíc obdrží tituly
CAC, Res. CAC, BOB, BOV a jiné. Pro každého psího
účastníka byla připravena i malá odměna za účast na
výstavě.
Za krásného počasí, v perfektně připraveném areálu byl pro všechny návštěvníky k dispozici široký sortiment občerstvení,
který s ochotou nabízeli členové mysliveckého spolku a jejich věrní příznivci. Ze všech stran byla slyšet chvála na vzornou
organizaci výstavy a její vysokou úroveň.
Chtěl bych tímto poděkovat všem členům MS
Dubina Nětčice a hlavně pak našim kamarádům,
kteří bez nároku na jakoukoli odměnu věnovali
spoustu svého volného času k zajištění zdárného
průběhu výstavy a tím přispěli k šíření dobrého
jména obce Nětčice. V neposlední řadě patří dík i
Obci Zdounky za technickou pomoc při přípravě
a realizaci této akce.
Vlastimil Pluhař
myslivecký hospodář MS Dubina Nětčice

www.zdounky.cz

Strana 4

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 16/číslo 3

CO JSME SPOLEČNĚ PROŽILI V MATEŘSKÉ ŠKOLE…
Školní rok uplynul velmi rychle a prázdniny jsou
tu. Čas se nedá zastavit, a tudíž ani děti
nemohou ve školce zůstat napořád. Malé děti
přicházejí a předškoláci nás opouštějí, aby se
z nich mohli stát školáci. V letošním roce jsme
vyřadili z mateřské školy 25 předškoláků, kteří
v září usednou do školních lavic. Novým
prvňáčkům přejeme, aby vykročili správnou
nohou a do školy chodili rádi. Doufáme, že si
děti odnesly spoustu zážitků, které jsme
společně prožili. Byly to divadelní představení
v MŠ i v kulturním domě, besídky, besedy,
společné akce. Mezi ty nejlepší bych zařadila ty,
které si mohly děti prožít společně s rodiči.
Například: „Besídka pro maminky“, „Velikonoční
zdobení vajíček a perníčků“, při těchto akcích
se nám dostalo pěkné podpory ze strany rodičů
a toho si vážíme.
Jaro děti přivítaly v Divokách na „Otevírání
studánek“,
pěkným
programem
přispěly
k pohodové atmosféře.
Zajímavé bylo setkání s hasiči, jejich povídání o
požární prevenci i ukázka hasičské techniky na
školní zahradě. Členům SDH Zdounky patří
velké poděkování za pěkné dopoledne.
Další akcí, která děti zaujala, byla beseda
s myslivci. Přišli za námi, aby seznámili děti
s volně žijící zvěří a péčí o ni. Přinesli dětem
ukázky trofejí, myslivecké pomůcky apod.
Členům MS Jaro Zdounky patří rovněž velké
poděkování za zajímavé a poučné dopoledne.
Vydařil se nám také karneval – rej masek ve
třídách i průvod do cukrárny na zmrzlinu – děti
se mohly na chvíli proměnit v princezny,
kouzelníky, piráty a další pohádkové postavičky.
Karnevalové kostýmy jim slušely a zmrzlina
chutnala – celé dopoledne si pěkně užily.
Společně jsme hledali poklad na školní
zahradě, děti musely splnit spoustu úkolů,
nakonec je čekala sladká odměna, kterou si
samy našly. Bylo vzpomenuto jen několik akcí,
děti budou mít určitě na co vzpomínat.
Pěkně jsme si ten školní rok společně užívali,
škoda jen, že tak rychle utekl. Budoucí prvňáčci
odcházejí a teď je plno očekávání, jaké to bude
po prázdninách…
V příštím školním roce budeme mít tři smíšené
třídy - 78 dětí.
Nabízíme klidné, bezpečné a zároveň podnětné
prostředí, spoustu nových prožitků a rodičům
spolupráci.
Dětem i rodičům přejeme klidné prázdniny
plné sluníčka, pohody a všichni se těšíme na
setkání po prázdninách.
Poděkování patří zástupcům Obecního úřadu Zdounky a paní Petře Horákové za jejich vstřícnost a pěknou
spolupráci, také zaměstnancům obce za péči o školní zahradu.
M. Zbořilová, ředitelka MŠ Zdounky
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Školní družina
V dubnu jsme ve školní družince již začali vítat přicházející jaro.
Kromě zapojení do výtvarné soutěže Zdounecká včelka, kterou
pořádal Svaz včelařů, jsme slavili také Rej čarodějnic. V tento
den nás čekalo veselé soutěžní odpoledne v nádherných
kostýmech, které dětem připravili jejich rodiče.
Květen patřil především všem maminkám našich dětí. Maminky
jsme kreslili, vyráběli jsme pro ně přáníčka a na jejich oslavu se
učili krásné básničky, které si v pátek 11. 5. a v neděli 13.5.
mohli všichni poslechnout v obecním rozhlase.
Poslední
květnový víkend jsme prožili noc plnou dobrodružství a zjistili
jsme, jaké to je v naší družince, když zapadne sluníčko a přijde
večer. Kromě zábavných soutěží jsme si vyzkoušeli například i
módní přehlídku v pyžamech nebo tajuplnou stezku odvahy. S
jarem jsme se rozloučili vycházkou v zámeckém parku, kde
jsme nejen pozorovali místní přírodu, ale také jsme si zasoutěžili
v tématických hrách.
Během června jsme se již připravovali na blížící se prázdniny.
Proto hned první týden patřil zábavně-naučnému bloku
Bezpečně o prázdninách. Zároveň jsme téměř každý den pobývali na školní zahradě, kde nám jako případný úkryt pro příliš
horké dny sloužilo kromě dřevěného altánku veselé teepee.
Za školní družinu přeji všem dětem i jejich rodičům či prarodičům veselé vykročení do prázdnin vstříc krásným zážitkům.
Zároveň se tímto chci rozloučit se Zdounkami, kde jsem mohla prožít svůj první pracovní rok, který byl, především díky
dětem, plný ojedinělých zážitků, na které budu s láskou vzpomínat.
Mgr. Klára Netopilová DiS.

Den Země v 5. třídě
V pátek 20. 4. 2018 oslavila naše třída Den
Země projektovým vyučováním s názvem
„Ze života hmyzu“. Celým dnem nás
provázela kniha Ondřeje Sekory Ferda
Mravenec, se kterou jsme se nejdříve
důkladně seznámili, přečetli si krátký úryvek
a s chutí se pustili do další práce. S hlavním
hrdinou Ferdou a jeho kamarády jsme plnili
úkoly z českého jazyka a matematiky.
V další části jsme temperovými barvami
malovali louku a v ní krásně barevné brouky.
Výkresy se nám moc povedly a oživily tak
chodbu naší školy. V závěru vyučování, jako
odměna za celodenní pečlivou práci, na nás
čekal francouzský film ze života hmyzu
„Mrňouskové“, u kterého jsme se všichni
moc nasmáli. Celý den se nám velmi líbil a
získali jsme spoustu nových zajímavých
informací.

Mgr. Martina Štefková

ŠKOLNÍ AKADEMIE
V neděli 17. června bylo už hodinu po poledni v okolí Kulturního domu ve Zdounkách pěkně živo. Houfovaly se tu
účinkující děti, ale i jejich rodinní příslušníci, jež zaplnili sál Kulturního domu ve Zdounkách možná víc než přímořské
pláže, na které jsme se hned v úvodu školní akademi společně přenesli.
Vystoupení si připravili žáci všech tříd základní školy. Bylo doplněno i prezentací fotografií z činnosti školní družiny,
moderování se ujaly děti z dramatického kroužku. Prvňáčci nás přesvědčili o tom, že „Plavu si, ani nevím jak…“, o rok
starší žáčci nás trošku zchladili pozvánkou do Ledového království. Se třeťáky jsme se vrátili do doby, kdy „Žila jedna
holčička v naší ulici…“. Taneční vystoupení si připravili i čtvrťáci a všem poslali svůj vzkaz „Když nemůžeš, přidej víc“.
Páťáci nás pozvali na trampské posezení u hradu Okoř.
Nejmladší zástupci druhého stupně nám hudební scénkou ukázali, že i ten největší silák může zjihnout, když potká tu
pravou. Sedmáci si připravili velmi zajímavé pódiové vystoupení, které vykouzlilo úsměv na tváři nejednomu přihlížejícímu.
Zástupci nejstarších žáků – osmáci a deváťáci volili hudební pěvecká čísla.
S přibývajícími vystoupeními se zvyšovala i teplota zaplněného sálu, a tak iluze prosluněné blížící se dovolené byla minutu
od minuty skutečnější. Ale ani horko na dobré náladě nikomu neubralo a největším oceněním všem, kteří se na letošní
akademii podíleli, jistě byl nejen potlesk, jež vystupující vyprovázel z pódia, ale i úsměvy, s nimiž se všichni návštěvníci
letošní akademie loučili. Tak tedy krásné prázdniny a dovolenou plnou zážitků vám všem.
L. Sakařová
www.zdounky.cz
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Žáci z VIII. třídy ZŠ ve Zdounkách vyhráli krajskou soutěž
Ve středu 16. května 2018 se uskutečnil v areálu Amfík Bukovina druhý ročník výchovně – vzdělávací akce s názvem
Soutěžní den integrovaného záchranného systému.
Jednalo
se
o pohybově
vědomostní
soutěž
v bezpečnostně-branných disciplínách, určenou pro žáky
8. tříd základních škol ze Zlínského kraje, která se týkala
problematik ochrany člověka za běžných rizik a
mimořádných událostí, osobního bezpečí, dopravní
výchovy, první pomoci, problémy s padělky a přípravy
občanů k obraně státu.
Kromě profesionálních hasičů akci připravila také Policie
ČR, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
BESIP, Střední a vyšší zdravotnická škola Zlín, Celní
správa i Armáda České republiky. Celkem bylo pro děti
nachystáno 15 soutěžních stanovišť s danou tématikou a
dále pak i několik stanovišť nesoutěžních, tedy
prezentačních.
Po ukončení soutěžní části dne následovaly ukázky
společného zásahu profesionálních hasičů ze stanice
Uherské Hradiště a zdravotnických záchranářů u simulované dopravní nehody a vojáci předvedli techniky bojového umění
MUSADO.
Závěr celé akce patřil vyhodnocení soutěže, předání cen a pamětních listů. Soutěže se celkem zúčastnilo 20 šestičlenných
družstev z různých škol Zlínského kraje. Vítězem se stalo družstvo z naší základní školy ve složení Michal Šauer, Jana
Cenigová, Petr Grajciar, Daniel Řezáč, Kristýna Sádlíková a Martina Zrnová. Žáci získali diplom, pohár hejtmana
Zlínského kraje i věcné ceny. Především si ale celý den s nadšením užívali a odjížděli plni dojmů s nezapomenutelnými
zážitky.
Zapsala: Mgr. Bc. Jana Smažilová

Po stopách Karla IV.
Ve středu 9. 5. 2018 zamířili žáci
8. a 9. ročníku do Prahy, aby se
vydali po stopách Karla IV. Mnozí
žáci byli zvědaví, co je čeká, jelikož
do Prahy jeli poprvé. Již cesta
vlakem byla pro mnohé velikým
zážitkem,
snad
proto
tříapůlhodinová cesta utekla velmi
rychle.
Hned po příjezdu nás čekal další
adrenalinový zážitek v podobě jízdy
metrem. Díky tomuto dopravnímu
prostředku jsme se v okamžiku
přesunuli z vlakového nádraží pod
areál Pražského hradu, kde naše
výprava po stopách Karla IV.
začala. Zkušený průvodce, pan
Kočí, ihned započal velmi působivé
vyprávění, díky kterému jsme byli
přímo vtaženi do dávné minulosti.
Vystoupali jsme po Starých zámeckých schodech k Hradu. Nechali jsme se okouzlit Zlatou uličkou, dříve zvanou
Ostrostřeleckou, v níž žila stráž Rudolfa Habsburského. Později tam působili zlatníci, a proto ten dnešní název – „Zlatá“.
Dále jsme směřovali k Daliborce, ve které byl uvězněn Dalibor z Kozojed, o němž se traduje mnoho pověstí. Neopomněli
jsme navštívit katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha s hroby českých panovníků, barokním náhrobkem sv. Jana
Nepomuckého i největší rosetou ve střední Evropě. Z Hradu jsme sestoupali přes Malostranské náměstí, kolem Lennonovy
zdi na Kampu a poté jsme směřovali na Karlův most. Někteří z nás si nezapomněli něco přát u sochy Jana Nepomuckého.
Potom jsme pokračovali k orloji na Staroměstském náměstí. Následující cesta nás zavedla k Týnskému chrámu a do části
starého tržiště, která se jmenuje Ungelt. Pak nás přivítaly Prašná brána, Obecní dům a náměstí Republiky. Poslední úsek
naší trasy vedl na Václavské náměstí, kde jsme se u sochy svatého Václava s Prahou rozloučili. Trasa celého putování byla
velmi náročná, ušli jsme víc než 8 km. Celou cestu vlakem domů si pak všichni mezi sebou sdělovali zážitky z putování a
ukazovali zakoupené upomínkové předměty.
Vyučující II. stupně

www.zdounky.cz
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Slyšte, slyšte rodičové a obyvatelé Zdounek. Dne 17.5. byli žáci první třídy v místní knihovně ve Zdounkách pasováni na
čtenáře. Před paní ředitelkou, rodiči, panem starostou a paní knihovnicí předvedli své čtenářské dovednosti, zodpověděli na
všechny otázky pohádkového kvízu, připraveného paní knihovnicí. Pan starosta je pasoval, paní ředitelka děvčátkům nasadila
růžovou šerpu, chlapcům modrou a paní knihovnice jim předala knížku a přihlášku do knihovny.
Velké poděkování patří rodičům za trpělivou, každodenní domácí přípravu a také paní Zrnové, která nám umožnila Pasování
uskutečnit v prostorách knihovny a také vše vzorně připravila.
Mgr. Blanka Ondová

www.zdounky.cz
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Činnost SDH Zdounky
Čtvrt roku je opět za námi a můžeme vzpomenout
proběhnutou činnost našeho SDH.
19. května pořádalo naše SDH ve spolupráci
s ochránci přírody Divoky jubilejní 40. ročník
pohádkového lesa. Počasí bylo proměnlivé, ale i
přesto všechno dorazila spousta malých a velkých
návštěvníků, na které čekalo mnoho pohádkových
postaviček, bohatý doprovodný program a chutné
občerstvení…
Kdo se zastavil, určitě nelitoval, na hřišti byla
k vidění výstava fotografii za uplynulých čtyřicet let.
Čtyřicet let trvání jedné „akce“, která se postupně
vyvíjela a upravovala, vždy však ke spokojenosti
návštěvníků a hlavně dětí, pro které tako akce
vznikla především.
Proto bych chtěl touto cestou poděkovat
všem, co se na pohádkovém lese podíleli, a to nejen
na letošním ročníku a všem návštěvníkům za
ukázněnost a v neposlední řadě všem sponzorům
naší akce.
V další části tohoto článku vzpomeneme
naši účast a úspěchy na poli požárního sportu.
Naši mladí hasiči na jarním kole hry Plamen
vybojovali první místo v kategorii starších, které jim
zaručilo postup do krajského kola, naši mladší
vybojovali čtvrté místo.
Dorostenky Tereza Nezdařilová a Veronika
Slováčková se umístily na druhém místě a také nás
reprezentovaly
v krajském
kole.
Dále
pak
dorostenky Barbora Ivánková se umístila na 5. místě
a Veronika Kochaníčková se umístila na místě
čtvrtém ve své kategorii. V kategorii dorostenců
obsadil Michal Šauer krásné první místo a postoupil
tak do krajského kola.
Krajské kolo letos proběhlo v Otrokovicích
a naši mladí hasiči v kategorii starších skončili na 7.
místě a náš dorost v kategorii jednotlivců vybojoval
toto pořadí, Veronika Slováčková 3. místo, Tereza
Nezdařilová 5. místo a Michla Šauer 2. místo.
Děkujeme za krásnou reprezentaci.
Dále družstva mladých hasičů reprezentují náš sbor
na 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 a buďte
ohleduplní i ke svému okolí…
Za SDH Zdounky Marek Sýkora

www.zdounky.cz
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TJ Zdounky

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ PODZIM 2018
Muži- okresní přebor
kolo
1.kolo pohár KFS
2.kolo pohár OFS
2
Venku
3
Doma
4
Venku
5
Doma
6
Venku
7
Doma
8
Doma
9
Venku
10
Doma
11
Venku
12
Doma
13
Venku
1
Doma

www.zdounky.cz

Soupeř
Staré Město
Morkovice
Těšnovice
Kvasice B
Zborovice
Skaštice B
Mrlínek
Záhlinice
Střílky
Komárno
Lubná
Počenice
Břest
Němčice
Chvalčov

Datum
Začátek
ne 29.7.
17:30
Ne 5.8.
doma 17:00
Ne 12.8.
16:30
Ne 19.8.
16:30
So 25.8.
16:30
Ne 2.9.
16:30
Ne 9.9.
16:00
Ne 15.9.
16:00
Ne 23.9.
15:30
Ne 30.9.
15:00
Ne 7.10.
15:00
Ne 14.10.
15:00
Ne 21.10.
15:00
Ne 28.10.
14:30
Ne 4.11.
14:30

autobus
os.auty
jen když postup

os.auty
os.auty
14:15

13:15
os.auty
13:00
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Akce ve Zdounkách a okolí
Knihovna Zdounky - prázdninová půjčovní doba
Oddělení pro děti a mládež
Úterý
Čtvrtek

9.00 – 11.30 12.30 – 16.00 hod.
9.00 – 11.30 12.30 – 16.00 hod.
Oddělení pro dospělé

Středa
Pátek

8.00 – 11.30 12.30 – 18.00 hod.
8.00 – 11.30 12.30 – 16.00 hod.

Výstava králíků, drůbeže a holubů
ZO ČSCH Zdounky pořádá ve dnech 18. - 19.8.2018
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

www.zdounky.cz
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Čestní občané obce Zdounky
14.6. tohoto roku Zastupitelstvo obce Zdounky projednalo a schválilo tři navržené kandidáty na udělení čestného
občanství obce Zdounky. Každý z nich se významným způsobem vepsal do dějin naší obce, všichni projevili osobní
statečnost a nepřízni osudu dokázali čelit s odvahou v srdci.
Bylo mi ctí zpracovat podklady pro jejich ocenění a ráda vás s nimi v krátkosti seznámím. Prvním oceněným čestným
občanem in memoriam je důstojný pán P. Vojtěch Král (23.4.1902 – 1.10.1991). Pro mnohé naše spoluobčany je jeho
jméno legendou spjatou s odvážným postojem v době fašistické okupace, kdy Vojtěch Král založil a řídil odbojovou
skupinu v naší obci. Traduje se a já se o tom sama přesvědčila, že na zdounecké faře ještě pořád existuje úkryt, kde
Vojtěch Král přechovával partyzány, kněze i lidi, hledané gestapem. My dnes už víme, jak válka skončila, ale Vojtěch Král
to nevěděl. Co ovšem věděl jistě – prozrazení úkrytu by ho stálo život. A přesto znovu a zas, až do konce války pomáhal
pronásledovaným. Vždy a za všech okolností byl důstojný pán mužem vysokých morálních kvalit a mimořádně statečného
srdce. Později byl za svoji odbojovou činnost vyznamenán Československým válečným křížem a Čestným uznáním za
odbojovou činnost.
Druhým čestným občanem byl jmenován asistent profesora Viktora Kaplana, vynálezce kaplanovy turbíny, Ing. Jaroslav
Slavík (28.11.1895 – 3.12.1986). V roce 1912 se zapsal jako posluchač na Vysokou školu technickou v Brně, kde působil
Viktor Kaplan. Toho od první chvíle zaujme houževnatý a pilný student, mající vynikající cit pro přesnost technických
výkresů. Netrvá dlouho a rodí se přátelství na celý život. Po studiích je Ing. Slavík jmenován řádným asistentem Viktora
Kaplana i jeho patentovým zástupcem a to jako jediný Čech na tehdy ryze německé vysoké škole. Aktivně se podílí na
vývoji, přípravě a výrobě Kaplanovy turbíny. V roce 1939, v době fašistické okupace, projeví Ing. Slavík velkou osobní
statečnost – odmítá vzdát se českého občanství. Trestem za tuto neposlušnost okupantům je ztráta asistentury a odchod
z prestižního zaměstnání. I nadále se však svému oboru věnuje jako soudní znalec. Po svém odchodu do důchodu se Ing.
Slavík přestěhoval z Brna do naší obce. Rád přicházel do školy a v hodinách fyziky vysvětloval princip fungování
kaplanovy turbíny. I po letech vidím ve svých vzpomínkách starého pána, jak na tabuli, s precizní přesností, kterou
nepoznamenalo ani osm křížků, rýsuje přímky i technické kóty. Ing. Slavík sice zemřel bezdětný, ovšem zanechal tady
nesmazatelnou památku – hlavně díky jemu se dodnes točí kaplanovy turbíny na mnoha velkých i malých vodních dílech
celého světa.
Třetím a dosud žijícím vyznamenaným je důstojný pán P. Jaroslav Nesvadba (7.7.1928), který se narodil přímo v naší
obci. Od mládí byl svými názory formován jako ministrant farářem Vojtěchem Králem. Od mládí se chtěl stát knězem,
absolvoval salesiánské gymnázium a ústav pro kněžská povolání. V padesátých letech se nevyhnul ze strany vládnoucího
režimu persekucím, bylo mu znemožněno dále studovat. Vykonával různá dělnická povolání, ale svého snu – stát se
knězem, se nevzdal. Bez znalosti řeči v roce 1967 odchází do Rakouska. V roce 1972 ve svých 45 letech je vídeňským
arcibiskupem vysvěcen na kněze. Téměř dvě desítky let nemůže spatřit rodnou zemi, ale nezapomíná. Svým krajanům
v Rakousku výrazně pomáhá. V devadesátých letech se vrací a začíná organizovat výměnné pobyty mladých lidí
v rodinách svých farností, zdounecké farnosti přispívá nemalými finančními částkami. Jako kněz, i ve svých devadesáti
letech je důstojný pán P. Jaroslav stále činný, dodnes je čestným kanovníkem kolegiální kapituly Sv. Mořice v Kroměříži.
Osudy všech tří výjimečných mužů se protnuly 15.7.2018. Za slunného nedělního dopoledne se v kostele ve Zdounkách
za přítomnosti vedení obce, zastupitelů a spoluobčanů konala mše svatá, kterou celebroval sám olomoucký arcibiskup
Jan Graubner. Za P. Vojtěcha Krále převzali z jeho rukou plaketu čestného občanství jeho příbuzní, důstojný pán P.
Jaroslav Nesvadba ji převzal sám a plaketa Ing. Jaroslava Slavíka bude viset na čestném místě v budově obecního
úřadu. A tak se opět potvrdilo, že ne hmotné statky a bohatství, ale skromnost, píle, houževnatost, statečnost a odvaha –
tedy vlastnosti, které všechny tři oceněné muže spojují, jsou tím, co lidé obdivují a čeho si váží. A tak to má být.
Ing. Jana Raczová, místostarosta obce
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Akce konané ve Zdounkách a okolí
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Naše krojované hody
Tradice oslav hodů v naší obci sahá někde do 90. let minulého století. Pídila jsem se po tom, zda bývaly hodové
zábavy někdy před tím, či zda se nějak veřejně hody slavily. Nenašla jsem nic. Možná, že mě pamětníci uvedou na
správnou cestu, ale v této chvíli je pro mě zřejmé, že někdy v 90. letech začal obecní úřad pořádat u příležitosti hodů
hodové zábavy. A tak to fungovalo až do letošních hodů.
Nevím, kde se vzala ty myšlenka hodů krojovaných, faktem ovšem zůstává, že se jí velmi obětavě chopila paní Věrka
Stratilová a díky svým kontaktům a známostem sehnala hanácké kroje a povolala přátele ze Sazovic, aby vypomohli
s krojovaným průvodem. Že ho bude doprovázet Zdounečanka bylo samozřejmostí. Paní Věrka oslovila či přesvědčila
řadu svých kamarádů, známých a přátel, kteří, včetně pana starosty se s nadšením obětovali k tomu, že celý den
v sobotu 26.5.2018 budou od odpolední mše až po konec hodové zábavy, tedy cca 10-12 hodin pro slávu krojovaného
průvodu uvězněni v překrásných hanáckých krojích. Někdy týden před hody byli svoláni krojovaní dobrovolníci ke
zkoušce tohoto národopisného oblečku. Muži přijali své krojované svršky stoicky a bez připomínek, ne tak dámy.
Pochopitelně, chtěly vypadat v kroji co nejlépe. Teprve při zkoušce zjistily, že sukně našeho, tedy hanáckého kroje jsou
do půli lýtek, nemají tedy onu laškovnou délku slováckých sukní, které stěží skrývají krásu dámských kolínek.
Na plakátu, který zval na hodovou zábavu bylo řečeno, že krojovaný průvod bude procházet obcí a zastaví se u
každého radního. I pro mě to tedy znamenalo spoustu příprav a znovu děkuji všem, kteří mi velmi ochotně vyšli vstříc a
během velmi krátké doby pro mě sehnali a připravili to, co k pravým hodům neodmyslitelně patří: slivovice, pivo,
jednohubky, tvarohové koláčky atd… Ono pohostit důstojně 80 členů krojovaného průvodu není jen tak. Proto jsem
také požádala o pomoc s roznosem své sousedy a kamarádky mé babičky.
Nadešla sobota „S“. Ve 14.45 se v našem domě shromáždilo asi 15 ochotných pomocníků. Po upřesnění, co kdo a jak,
případném delegování povinností na někoho jiného jsme se shromáždili v garáži. Jen moje sestra hlídkovala ve vjezdu.
Pak odněkud zazněla písnička a vítr donesl tóny trubky. Už jdou, řekla naše Jarka naprosto zbytečně a otevřela dveře
garáže dokořán. A my se vyhrnuli všichni ven, v rukou talíře s občerstvením a slivovicí. Rázem nás obklopila hudba a
barevné víření krojovaných tanečníků. Jen stěží jsem mezi nimi poznávala své přátele a známé. V těch krojích byli
všichni naprosto nepřekonatelní horko nehorko. Než jsem se stačila nadechnout, už mi někdo vzal talíř z ruky a já vířila
v kole s tanečníky. Moji pomocníci, všechna čest, roznášeli a krmili každého, kdo měl hlad nebo žízeň. Všude smích,
hudba, zpěv, barevná nádhera hanáckých krojů, jejichž barvy na prudkém slunci jen zářily. Ten průvod se přivalil jako
řeka, zatančil, zazpíval a pokračoval po obci k dalším radním. Jak vím, všude byl dobře pohoštěn, každý pro ně
připravil zase něco jiného.
Přišel večer a všichni pořád v krojích. Od 20.00 se v našem kulturáku konala tradiční hodová obecní zábava a mě
nezbývá než znovu obdivovat ochotu a výdrž krojovaných v tom horku. Bylo jen málo těch, kteří si kroj svlékli. Znovu
hudba, tanec, zpěv. Bohaté občerstvení, tradičně zajišťované myslivci, na podiu Zdounečanka a kapela L.I.F
z Olomouce. Bohatá tombola a radost výherců. A pak z ničeho nic se horká noc přehoupla k ránu, zatímco psi štěkali
po celé dědině, než se všichni uložili ke krátkému spánku.
Všechno to bylo jako sen. Zůstaly vzpomínky a fůra fotek. Nezbývá než poděkovat vrchovatou měrou paní Věrce
Stratilové, přátelům ze Sazovic v čele s paní starostkou, našim radním za skvělé pohoštění pro celý průvod, kapelám
za hudební doprovod i pracovníkům obce za hladký průběh celé akce. Můj velký obdiv však patří i mým kamarádům,
přátelům a známým, kteří se oblékli, navlékli či nasoukali do těch nádherných hanáckých krojů, seřadili se do průvodu
a spolu se Zdounečankou vytvořili nezapomenutelnou atmosféru. Děkuji moc ještě jednou a tisíckrát. Ale to není
všechno. Dožijeme-li, tož za rok zas. Ráda vás všechny krojované u svého domu zase přivítám.
Ing. Jana Raczová, místostarosta obce
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2. Festival Miroslava Nauče
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