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zdarma čtvrtletník ÚSC

Vážení a milí spoluobčané,
je krásná neděle 14.10.2018, máme za sebou, tedy ti, kteří byli včera na Vinobraní, aneb Zdounecký fotbalista roku,
hezkou zábavu, na které si myslím, že se všichni zúčastnění dobře bavili.., a já sedím na radnici, kde se tímto snažím splnit
svůj slib, že dodám svým kolegyním do pondělí 15.10.2018 tento úvodní článek !!!
Jsem upřímně rád, neboť již máme po komunálních volbách, že pro další čtyři roky to budu opět já a moje kolegyně a
kolegové, kteří i nadále budou pracovat pro vás a povedou naši obec i v novém volebním období 2018–2022. Více k volbám
se dozvíte na dalších stranách tohoto čísla Informačního zpravodaje naší obce, včetně velikého poděkování vítězného
Sdružení nezávislých kandidátů obce Zdounky.
Plynule tedy můžeme, bez jakýchkoliv časových prodlev, navázat na svou dosavadní práci a pokračovat v rozjetých projektech
a plnění předvolebního programu vítězného Sdružení nezávislých kandidátů naší obce. Nyní z hlavních úkolů obce se pracuje
na řádném dokončení celého projektu stavby „Silnice II/432: Těšánky, průjezdní úsek – chodníky, vjezdy, kanalizace“, včetně
nového mostu před místní částí Těšánky, dále se velmi intenzivně pracuje projekčně na nové rozvojové zástavbové lokalitě na
ulici Cvrčovská ve Zdounkách, projekční firma DS projekt ing. Šárky Vrbové z Těšánek zpracovává projektovou dokumentaci
pro územní řízení budoucí stavby „Silnice III/43227 Cvrčovice, průjezdní úsek – chodníky, vjezdy, kanalizace“, a už jen
„čekáme“ po celé řadě různých peripeti, na stavební povolení největší investiční akce obce, kterou bude stavba „Zdounky dostavba kanalizace, včetně místních částí I.etapa“ ( Nětčice, Cvrčovice a část Zdounek – ul. Tyršova ), která je veřejně
prospěšnou liniovou vodohospodářskou stavbou.
A co dalšího se odehrálo během třetího
čtvrtletí roku 2018, tedy do poslední
schůze Zastupitelstva obce Zdounky,
která proběhla 20.9.2018?
V době od uzávěrky posledního čísla
Informačního zpravodaje (10.7.2018) do
uzávěrky tohoto čísla (15.10.2018) se
rada obce sešla celkem 3x, z toho 1x
byla rozšířena o všechny členy našeho
zastupitelstva a 1x proběhla veřejná
schůze v přísálí Domu kultury ve
Zdounkách (20.9.2018).

kanalizace, tedy část hrazená obcí, o
cca 3 týdny, kde hlavní vlivy na
zpoždění jsou – extrémně vysoké
teploty
způsobující
vyčerpanost
pracovníků pokládky obrub a zkrácení
doby zpracovatelnosti betonu na
pokládku obrub, další nepředvídatelná
překážka je mocnost betonu pod
stávajícím dvojřádkem a obrubou,
která je větší, než bylo projektantem
počítáno
Z informačně nejdůležitějších záležitostí, Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky
které rada obce projednala, schválila, či a Mysliveckým spolkem Jaro Zdounky,
zastoupený
předsedou
spolku
vzala na vědomí vybírám pro vás tyto:
- dopis ministra vnitra ze dne 22.6.2018 Ing.Zdeňkem Karlíkem, jedná se o
ve věci plánovaných změn v oblasti poskytnutí finanční částky na úhradu
matričních úřadů od roku 2019, kdy je nákladů spojených s pořádáním u
nově
počítáno
se
zavedením příležitosti stého výročí české státnosti
financování přenesené působnosti výstavy 100 let myslivosti na
v této agendě dle výkonu jednotlivých Zdounecku, kde mj. bude součástí
matričních úřadů paušální částkou za akce i tradiční Hubertská mše (výše
provedený prvozápis s rozličnými daru činí 20.000,- Kč)
sazbami dle druhu prvozápisu
- žádost zdouneckých ochotníků o
- poděkování obci Zdounky od Rady bezplatný pronájem hlavního sálu v DK
starších za 25 let táboření v Divokách ve Zdounkách v rozsahu 30 hodin (10
od 3.oddílu Jeleni
x 3 hodiny) pro nazkoušení nové
- žádost fy ČAK CZ, s.r.o., z Kroměříže, divadelní hry s názvem „Na letním
o prodloužení termínu dokončení bytě“ od Josefa Štolby, a to v měsících
stavby „Silnice II/432: Těšánky, září-prosinec 2018, a to pouze ve
průjezdní úsek“ – chodníky, vjezdy,
volných termínech na DK Zdounky

- Vnitřní předpis č. 1/2018 o Spisovém a
skartačním řádu obce Zdounky,
platnost od 1.9.2018
- cenovou nabídku zemního plynu od
společnosti Innogy Energie, s.r.o., pro
období od 1.1.2019 do 31.12.2019
(výše jednosložkové ceny 619,Kč/MWh, původní cena pro rok 2019
činí částku ve výši 705,- Kč/MWh, bez
DPH)
- vypsání výběrového řízení, a to na
pozici matrikářka Obecního úřadu ve
Zdounkách za odcházející pí. Marii
Vybíralovou do starobního důchodu
- dvě Zprávy o výsledku hospodaření od
nezávislé auditorky Ing. Pavlíny
Frajtové z Kroměříže, které se týkají
Mateřské školy ve Zdounkách a
Základní školy ve Zdounkách za rok
2017
- vícenáklady k původní cenové nabídce
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), a to z důvodu provedení dalších
projekčních prací, a to – inženýrsko –
geologického průzkumu, statického
návrhu opěrné
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pokračování ze str. 1
zdi a přeložek inženýrských sítí (celkem
vícenáklady činí bez DPH částku
62.000,- Kč)
- žádost stavebně bytového družstva
Svornost,
ul.
Ztracená
2647/16,
Kroměříž, o souhlas se stavbou
spočívající v zateplení obvodového
pláště, soklové části, přiteplení štítu,
zateplení stropů v 1. PP, ve výměně
sklepních oken, v provedení nové
pultové střechy, včetně zateplení,
v rekonstrukci
lodžií,
vstupu,
okapového chodníku a souvisejících
stavebních prací bytového domu na
ulici Farská 6 a 33, Zdounky
- žádost projekční firmy K.V.Z. spol.
s r.o., Mokrá 386, Zlín, o vyjádření
k územnímu řízení akce, která řeší
zřízení optické přípojky pro nově
budovaný
rozvaděč
mDSLAM450,
jedná se o posílení telekomunikačních
služeb pro místní části Divoky a
Těšánky, investorem stavby je fa Cetin
a.s., ul. Olšanská 2681/6, Praha 3 –
Žižkov
- Protokol o průběhu auditu plnění
„Smlouvy o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů“ uzavřené mezi
společností EKO-KOM, a.s. a obcí
Zdounky, sepsaný dne 5.9.2018
v kanceláři Obecního úřadu Zdounky,
provedeném na základě oznámení o
provedení auditu ze dne 21.8.2018

- Výroční zprávu o činnosti, hospodaření
p.č. 1245/2 – 1.827 m2 – ostatní
a poskytování informací Základní školy plocha, p.č. 1246 – 154 m2 – ostatní
Zdounky za školní rok 2017/2018
plocha a p.č. 1248/1 – 2.228 m2 – ostatní
4. poslední veřejná schůze Zastupitelstva
plocha, vše v k.ú. Zdounky, cena
obce Zdounky ve volebním období 2014
dohodou – 2.054,- Kč, tj. 26 Kč/m2, jedná
– 2018, se uskutečnila ve čtvrtek
se o pozemky v lokalitě Drážov
20.9.2018. Projednala, či schválila celou
žádost
manželů
Štěpáníkových
řadu bodů, ze kterých vybírám pro vás
z
Vizovic,
ul.
Pardubská
206,
kteří jsou
tyto nejzajímavější:
2
nájemníci
bytu
č.
20
ve
IV.
podlaží
domu
- koupi pozemků p.č. 1247/1 – 535 m –
2
č.p.
432
v
ul.
Farská,
ve
Zdounkách,
o
ostatní plocha a p.č. 1248/9 – 1.411 m
převod
nájemních
práv
na
pana
Miloše
– ostatní plocha, vše v k.ú. Zdounky, od
pí Jiřiny Mládkové z Čisté v Krkonoších Čupra, rok narození 1972, a to z důvodu
stěhování
162, 543 44 Černý důl; za cenu
dohodou; jedná se o pozemky, které - žádost p. Miloše Čupra, bytem Velké
jsou pod a vedle bývalého koupaliště náměstí 115/1, Kroměříž, o převod
nájemních práv k bytu č. 20 ve IV.
v lokalitě Drážov; dnes je tato lokalita
podlaží domu č.p. 432 v ul. Farská, ve
ve velmi neutěšeném stavu, který je
Zdounkách, a to z manželů Štěpánípotřeba do budoucna řešit
- prodej obecních pozemků p.č. 1048/7 – kových na žadatele
1.781 m2 – orná půda a p.č. 1144/8 – - žádost Základní školy Zdounky o
projektu
OPVVV
705 m2 – orná půda, vše v k.ú. předfinancování
Zdounky, pí Jiřině Mládkové z Čisté Šablony II – č. projektu CZ.02.3.68/0.0
/0.0/18_063/0010575, a to ve výši
v Krkonoších 162, 543 44 Černý důl; za
150.000,- Kč, jakmile budou evropské
cenu dohodou; jedná se o pozemky,
peníze na realizaci projektu škole
které jsou nabídnuty za kupované
převedeny, škola vrátí 150.000,- Kč zpět
pozemky od jmenované pod a vedle
bývalého koupaliště v lokalitě Drážov, na účet obce, a zároveň zmocňuje
starostu obce k uzavření smlouvy o
jmenovaná s tímto vším takhle souhlasí
- nabídku Linka Filipa, Společná 2213/6, poskytnutí návratné finanční výpomoci
Libeň, 18200 Praha 8, ke koupi - Rozpočtové opatření č. 10/2018
spoluvlastnického podílu o velikosti id.- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
1/54 k těmto nemovitostem – pozemků 31.08.2018
– p.č. 1244/2 – 77 m2 – ostatní plocha,

Pro tuto chvíli jako poslední záležitost je připomenutí pro všechny naší obcí pravidelně dotované spolky a sdružení, že i nadále
platí dlouhodobě nastavená pravidla, a to, že žádosti o dotace z obecního rozpočtu prosím dodat na správných formulářích do
konce měsíce října 2018, a vyúčtování dotací právě probíhajícího roku provést do konce měsíce listopadu 2018!!!
V úctě váš starosta obce
Ing. Martin Drkula

Začátek topné sezony
Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a my stojíme opět na
začátku topné sezony, a opět je zde preventivní připomenutí,
zda už jste všichni zkontrolovali svá topná tělesa. Buď ty
plynové anebo na tuhá paliva a připravili je tak na plynulý a
dlouhodobý provoz. Dále pak jestli máte vymetené a
zkontrolované komíny a kouřovody.
V nařízení vlády 91/2011Sb. je jasně popsáno, že si každý musí
počínat tak, aby při provozu výše uvedených spotřebičů a
zařízení nedošlo ke vzniku požáru. Musí dodržovat a provádět
předepsané kontroly a také samotné čištění komínů a
kouřovodů, způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením
vlády.
Zkrátka a dobře nepodceňujte prevenci před a při topné sezoně.
Děláte to sami pro sebe, pro ochranu svého zdraví, majetku ale
také ostatních občanů.
Podrobný popis nařízení vlády 91/2011Sb. i s dodatky a mnoho
jiných rad najdete na stránkách HZS Zlínského kraje.
www.hzszlk.cz
Preventisté SDH Zdounky
www.zdounky.cz
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Podzimní změna provozní doby Sběrného dvora ve Zdounkách
Opět končí léto a s ním i letní středeční provozní doba Sběrného dvora ve Zdounkách. Od 1.11. 2018 – 31.3.2019
bude ve středu otevřeno o hodinu dříve, tj. 15:00 – 18:00 hod, sobotní provozní doba zůstane beze změny, tj.7:00 –
12:00 hod.Jen pro zajímavost uvádím, že největší vytíženost Sběrného dvora je v průběhu léta, kdy ho navštíví i více
než 120 lidí týdně. Lze konstatovat, že průběžně se počet návštěvníků rok od roku zvyšuje, takže kapacita Sběrného
dvora, což je 400 t odpadu ročně, se bez problémů naplňuje.
Také další služba občanům v místních částech, kterou představuje přistavování kontejnerů na tříděný odpad, se stále
setkává s velkým ohlasem, za což jsme samozřejmě velmi rádi. Pro letošní rok bude rozvoz kontejnerů ukončen
22.10.2018 v Těšánkách, příští rok začneme opět přistavovat dle připraveného harmonogramu od 5.4.2019 ve
Cvrčovicích. Termínovník rozvozu bude v dostatečném předstihu umístěn jednak na webových stránkách naší obce
www.zdounky.cz , distribuován prostřednictvím předsedů osadních výborů, k dostání bude samozřejmě i na podatelně
OÚ ve Zdounkách. Pokládám za důležité všechny upozornit, že jak termíny rozvozů kontejnerů do místních částí, tak i
termíny vývozu popelnic a mnoho dalších informací spojených s chodem obce najde každý v obecním kalendáři pro
rok 2019, který byl zdarma distribuován do každé domácnosti.
Závěrem si dovolím apelovat na nepřeplňování kontejnerů, které do místních částí přistavujeme. Museli bychom
přistoupit k nějakým omezujícím opatřením, na které by v konečném důsledku doplatila i ta převážná většina slušných
a rozumných lidí. A to nechce nikdo z nás.

Akce ve Zdounkách a okolí

www.zdounky.cz
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Po prázdninách zpět ve škole
Než nám školní rok 2018/2019 v září začal, bylo
potřeba se na něj připravit. U nás ve škole se tedy
nezahálelo ani během letních prázdnin. Kromě
běžných „prázdninových“ oprav a úklidu se malovalo
v budově 1. stupně, došlo k dovybavení některých
školních místností a učeben, především však byla
provedena rekonstrukce cvičné kuchyňky, za níž patří
velký dík firmě Zednictví Stanislav Kucián a především
našemu zřizovateli Obci Zdounky, který celou
přestavbu finančně zajišťoval. Kuchyňka je nyní
vybavena novými kuchyňskými linkami a spotřebiči,
vznikla tak tři pracovní místa pro výuku žáků.
Nezapomnělo se ani na opravu sociálního zařízení,
vstupní chodby a šatny. Věříme, že se našim žákům
bude v těchto prostorách dobře vařit a jejich kuchařské
umění se bude co nejlépe rozvíjet.
Jak už to tak bývá, se začátkem školního roku přišly i
nějaké novinky. Pedagogický sbor rozšířili dva páni učitelé, přivítali jsme 27 prvňáčků plných očekávání všeho nového a
změnilo se časové rozvržení vyučovacích hodin.
Spoustu nového a zajímavého připravujeme i v průběhu celého školního roku, týká se to především školních aktivit a
akcí, zahálet nebude ani žákovský parlament. Věříme, že se nám v následujícím školním roce bude dařit a že nás
alespoň na některé akce přijdete podpořit.
Všem našim příznivcům děkujeme a nezapomeňte občas navštívit naše webové stránky (www.zszdounky.cz), kde
můžete sledovat, co se právě ve škole děje a připravuje. Za našeho webového šotka, který nám někdy na stránkách
zařádí, se předem omlouváme ☺.
Přejeme všem hezké podzimní dny.

Mgr. Lenka Beranová
ředitelka školy

Začátek školního roku ve školní družině
Září je každoročně časem, kdy je i v družině poměrně živo. Nově příchozí prváčci se seznamují s prostředím, učí se
orientovat v prostorách školní družiny i v nejbližším okolí, starší žáci poznávají své mladší kamarády. Seznamovací hry,
společné vzpomínání na prázdniny, plánování činnosti…. i tak vypadá zahájení nového družinového roku.
Aby se nám společně dobře hrálo, pracovalo i poznávalo nové věci, postupně se prostory zaplňují prvními obrázky a
výrobky dětí pracujících ve třech plně obsazených odděleních družiny. Děti se podílely na přípravě výrobků pro výstavu
zahrádkářů, výrobky z vhodných přírodnin, kterých je v současném období všude kolem plno, zdobí i prostory
jednotlivých oddělení.
Využíváme podzimních slunečních dní ke hrám v prostorách okolí budovy školní družiny, vyzkoušeli jsme prolézačky,
houpačky, skluzavku i pískoviště, míče a švihadla také nezahálejí. Pokud se sluníčko přece jen schová za mraky,
společně si čteme z vybraných knížek, kreslíme, vyrábíme, hrajeme si.
První celodružinová akce nazvaná „Myslivna – soutěže na hlavu“ je už za námi a právě teď jsme dostali dopis od
kamaráda ježka a seznamujeme se s tím „Co nám ježek vyprávěl“.
Podzim začíná, hlásí se o slovo čím dál hlasitěji. Sluníčka a s tím i možnosti venkovního pobytu pomalu ubývá, proto si
ho ještě užíváme, jak to jen jde, ale na druhou stranu se už docela těšíme, až školní dvůr zapadne sněhem a my
budeme moci postavit toho největšího společného sněhuláka.
Mgr. Lenka Sakařová

www.zdounky.cz
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Adaptační pobyt VI. třídy
Letos již podruhé naše škola zrealizovala
adaptační pobyt pro žáky šesté třídy. Cílem
tohoto pobytu je nastartování dobrého
fungování vztahů ve třídě, zlepšení klimatu
třídy, utváření kolektivního myšlení, a tím
utváření přitažlivějšího a atraktivnějšího
třídního kolektivu. Adaptační pobyt má za
cíl také začlenění nových žáků, kteří do
šesté třídy přichází z jiných škol, a hlubší
poznávání žáků mezi sebou.
Letos žáci šesté třídy v polovině září vyrazili
na Rusavu. V malebném prostředí penzionu
U Ráztoky strávila třída spolu se svým
novým třídním učitelem tři krásné slunečné
dny. Program pro žáky připravily pracovnice
školního poradenského centra, které se na
tyto činnosti zaměřují. Třídní učitel měl
možnost při aktivitách poznat své nové žáky
z jiné perspektivy. Monitoroval vztahy mezi
žáky. Naopak i třída lépe poznala svého
třídního učitele. Při hře na reportéry se
dozvěděli o svém učiteli mnoho nového. Došlo tedy k navázání užšího vztahu mezi žáky a třídním učitelem, což bylo
také jedním z cílů adaptačního pobytu.
Během pobytu došlo k začlenění nových žáků do stávající třídy. Řešily se také déletrvající vztahové problémy ve
třídě a postavení jednotlivých žáků v ní. Žáci si vyříkali různé neshody a křivdy a „vzduch“ v kolektivu se pročistil. Žáci
si uvědomili své nezastupitelné místo ve třídě i to, na čem taková pozice a její obsazení závisí. Aktivity zaměřující se
na práci s kolektivem byly prokládány sportovními aktivitami na čerstvém vzduchu v areálu ubytovacího zařízení.
Velký úspěch u žáků měla noční aktivita na stmelení skupiny a budování důvěry mezi členy skupiny, kdy se celá třída
i s učiteli vydala na noční pochod do lesa. Všichni se přitom drželi jednoho lana. Při překonávání překážek jako potok
nebo nerovný terén se třída projevila jako soudržný celek.
Celkově hodnotíme letošní adaptační kurz jako velmi zdařilý a pro třídu přínosný. Přirozeným pokračováním bude
práce s třídním kolektivem v třídnických hodinách. Věříme, že žáci si na pobytu hodně věcí uvědomili a v určitých
situacích budou příště jednat s rozmyslem a větším uvědoměním si svých kroků.
Mgr. Vendula Kovaříková
výchovná poradkyně

Podzimní výstava ČSCH Zdounky
Ač si to mnozí z nás ještě nechtějí připustit, léto již skončilo a nastal podzim. Listí na stromech začalo žloutnout,
velká část květin dávno odkvetla a zahrádkáři končí sklizeň na svých zahrádkách, a tak se pochlubili svými výpěstky
na výstavě v Kulturním domě
Zdounky. Opravdový zájem ze
strany
vystavovatelů
ukázalo
množství výpěstků, které zaplnily
téměř celý sál. Žáci naší školy se
této výstavy také zúčastnili a hned
u vstupu do výstavních prostor je
mile
přivítala
ochutnávka
jablečného moštu. Potom si mohli
prohlédnout různé odrůdy ovoce i
zeleniny. Jedním z cílů návštěvy
výstavy bylo připomenout staré
odrůdy, které se ještě u některých
zahrádkářů
stále
pěstují
a
předávají si je mezi sebou
z generace na generaci. Svou práci
na výstavě představil Český svaz
včelařů ze Zdounek a jeho členové
trpělivě odpovídali na dotazy
zvídavých dětí.
Každoročním obohacením výstavy
bylo představení výtvarných prací
žáků z 1. stupně, 2. stupně a školní
družiny.
Mgr. Lenka Hausmajerová
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Základní škola ve Zdounkách

1.
2.
3.
4.
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Den věřících dětí
První školní den 3.9.2018
Návštěva čtvrťáků na OÚ ve Zdounkách
Soutěž Myslivna ŠD
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Něco málo z TJ Zdounky
S podzimní části jsme zatím celkem spokojeni, až na poslední zápas v Počenicích. Nastoupili jsme oproti jaru jen v
mírně pozměněném kádru, kdy přišli Peťa Fojta, Marek Přibyl a Honza Andrýsek, který se však hned v úvodním
zápase dlouhodobě zranil, Staňa Sigmund šel opět zkusit štěstí do Morkovic, Honza Věžník se vrátil vypomoct
Koryčanům.Na trenérskou lavici usedl Andrýsek Vladimír. Zatím okupujeme čelo tabulky a snad to tak bude i v době
vydání čtvrtletníku. Školička, přípravka i žáčci fungují na jedničku. Poděkování patří všem zúčastněným, obci,
sponzorům, fanouškům, dobrovolným trenérům, maminkám a tatínkům, kteří činnost TJ doprovází.

Vinobraní aneb Zdounecký fotbalista roku sezony 2017/18
V sobotu 13. října jsme pořádali tradiční
vinobraní s vyhlášením fotbalisty roku. Úvodní
kategorii školičky, přípravky a žáků vyhlásil
ředitel našeho sponzora p. Kyrcz Josef, za
školičku i přípravku, kde ještě nerozlišujeme
vítěze, přebral cenu zástupce rodičů a Mira
Nauč. Za žáky bylo pořadí Kuba Dvořák,
Syručka Patrik a na děleném třetím místě Adam
Pospíšil a Čečatka Michal, Honza Brázdil a
Dominik Vandal. Další kategorii dorostu ovládl
Přibyl Mara, Syručka Milan a Mozga Marek, kdy
ceny předávala Olinka Míšová. Poslední
kategorii mužů vyhlásil tradičně náš pan
starosta a vítězem se stal Zdeněk Karlík před
Markem Kirczem a Tomášem Navrátilem. O
zábavu se starala Zdounečanka a Milenium a
snad se všem účastníkům líbilo. Tradiční vrchol
tomboly, kop na televizor, byl ve fotbalovém
duchu doprovázen povzbuzováním.
Doma již na ni kouká Mira Bíbr. Kaňkou byla již
tradiční neúčast především Zdounečanů.
Po dlouhém Zvažování musím s politováním konstatovat, že za rok se již tato akce konat nebude.
Ing. Zdeněk Čevela
předseda TJ

Oblečme hody do krojů i v roce 2019
Předem bych chtěla poděkovat paní Ing. Janě Raczové za velmi pěkný článek a poděkování v minulém čísle
zpravodaje. I já bych chtěla ještě dodatečně poděkovat představitelům obce, kteří hodový průvod přivítali a bohatě
občerstvili, i když i pro ně to bylo jedno velké poprvé. Byli jste opravdu skvělí! Díky také všem krojovaným, muzikantům
a těm, kteří pomáhali s přípravami a realizací hodového průvodu. V neposlední řadě patří poděkování také našemu
panu faráři P. Mgr. Radomíru Němečkovi, který požehnal krojovanému průvodu před vykročením do ulic naší obcí.
Organizace každé nové akce je náročná a vždy se objeví nedostatky. Věřím však, že je v dalším roce „vychytáme“.
Po hodech jsem potkávala spoustu spoluobčanů, kteří se ptali, zda by se příští rok mohli do průvodu zapojit, určitě jste
všichni vítáni!
Protože kroje ve Zdounkách máme pouze ve
Zdounečance a mateřské škole, přišla
myšlenka zkusit zorganizovat výtvarnou dílnu
na ušití dámských hanáckých krojů. Věřím,
že se mezi námi najde spousta šikovných
žen, které by to s pomocí a radou zvládly.
Jste-li tedy trošku švadlenky a chtěly byste
ušít sobě, dceři, či vnučce hanácký kroj
přihlaste se prosím u mě na tel. čísle
777 086 049. Taktéž i ti, kteří byste se chtěli
do krojovaného průvodu zapojit a měli zájem
o zapůjčení kroje.
Ještě jednou s poděkováním všem výše
uvedeným a Obci Zdounky za finanční
podporu.
Věra Stratilová
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Kolektiv mladých hasičů ze Zdounek
V období od července do října jsme se zúčastnili
šesti soutěží, uspořádali jsme dvě společné
akce a zorganizovali dětský den.
Hned na začátku prázdnin to byla soutěž
Memoriál M. Horáka a J. Pospíšila, která se
konala dne 7. 7.2018 ve Zborovicích, kde naše
umístění bylo v kategorii starších i mladších na
1. místě. V sobotu 28.7.2018 jsme se zúčastnili
O pohár starosty obce Roštín a odtud jsme si
dovezli pohár za 1. místo ve starších. Dne
15.9.2018 jsme se zúčastnili soutěže v Pořárním
útoku v Litenčicích, kde jsme opět skončili na
madailových místech, a to starší na 3. místě a
mladší na 2. místě. Za to na III. ročníku Noční
soutěže mladých hasičů ve Zborovicích dne
27.9.2018 se nám moc nedařilo a umístění bylo
v mladších na 5. místě a ve starších na 9. místě.
Dále jsme se dne 29.9.2018 zúčastnili Závodu
požární všestrannosti v Morkovicích, kde nás
reprezentovalo pět tříčlenných hlídek a nejlepší
umístění bylo 8. místo a to v kategorii mladších.
Dále to byl XII. ročník Branného závodu v okolí
chaty u Zajíčka ve Zborovicích, který se konal
dne 6.10.2018 s účastí šesti tříčlenných hlídek,
kdy bylo nejlepší umístění v mladších 1. místo a
ve starších 2. místo. Poslední soutěží bylo
podzimní kolo hry Plamen, které se uskutečnilo
13.10.2018 v Šelešovicích a jeho výsledky zatím
neznáme.
Ze společných akcí to bylo jako první Spaní ve
zbrojnici, které jsem s dětmi uskutečnili za závěr
školního roku, a to ve dnech 29.6. – 30.6.2018.
Odpoledne jsme strávili společnými hrami,
z nichž jedna byla „Na šipkaře“, díky které jsme
se my vedoucí vrátili do dob našeho mládí. Na
večeři jsme si opekli špekáčky. Na dobrou noc
jsme dětem na plátně promítli českou komedii
Špunti na vodě. Druhý den ráno si děti pobalily
své věci, posnídaly čerstvé rohlíčky a teplý
čajíček a rozešli jsme se domů.
Jako druhá společná akce byl náš tábor. Ve
dnech 19.8.– 28.8.2018 jsme již osmým rokem
uspořádali letní tábor pro mladé hasiče ze
Zdounek. Letos jsme se vydali strávit deset dní
do táborové základny TZ Severka, která se
nachází ve známé turistické oblasti Smraďavka.
Naši celotáborovou hru jsme letos nazvali
„Projdeme si tam a zpátky všechny naše krásné
svátky“ a děti si k tomuto tématu vymyslely
názvy oddílů, a to Svátečníci, Ďáblové a Andílci.
Také si každý oddíl namaloval svou vlajku a
vyrobil kalendář. Každý člen dostal táborové
tričko v barvě svého oddílu. Cílem hry bylo
získat co nejvíce dnů do kalendáře. Každý den
děti plnily různé úkoly, za které získávaly body a
za nasbírané body získávaly daný počet dnů.
Dále také v průběhu celého tábora sbíraly
předměty, které se tematicky hodily k danému
svátku, který se slavil, a jejich nasbíraný celkový
počet na konci CTH mohl oddílu změnit celkové
skóre. Každé ráno začínalo vždy rozcvičkou a
vědomostním kvízem. Poté se již děti vrhly na celodenní program, jehož součástí byly společné hry jako např. štafetové
běhy jako Tři králové, soutěž v pojídání piškotů a pití vody, dále kluci pletli pomlázku a holky malovaly vajíčka. Soutěžily
v „honu na vajíčka“, stavěly si májku a vyráběly čarodějnici, kterou poté upálily na ohni. Vyráběly košťata, se kterými
plnily úkoly, skácely máj s kterým překonávaly připravenou překážkovou trať, vyráběly lampion, který jim poté sloužil jako
lucerna při plnění stezky odvahy. Dětský den oslavily
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Kolektiv mladých hasičů ze Zdounek
společnými hrami a nechybělo ani malování na
obličej. Dlabaly dýni, vyráběly hrob, kříž a věnec,
pekly si adventní kalendář z perníku a poté
soutěžily, kdo ho nejdříve sní. Vymýšlely vystoupení
pro Mikuláše, hrou si přiblížily klasické vánoční
tradice, strojily stromeček a zjistily, jaké mají znalosti
z českých pohádek. Dále děti podnikly výlet na
Smraďavku, přičemž musely nasbírat předměty dle
seznamu, které byly typické pro Velikonoce. Tábor
jsme zahájili masopustní veselicí v maskách, které si
děti přivezly z domu, a na závěr tábora to byla
silvestrovská diskotéka, kde šampaňské teklo
proudem a nechyběl ani ohňostroj. Na celodenní
výlet jsme se vypravili do KOVO ZOO do Starého
Města. Tam i zpět nás přepravil vláček Stellinka. Na
závěr celého tábora dostal každý na památku
diplom, táborový kalendář s fotografiemi, který byl
každému dítěti vyroben na míru a odměnu za
umístění v celotáborové hře.
Myslím si, že se nám další ročník hasičského táboru
opravdu vydařil, děti byly spokojené a z tábora si
odnesly mnoho nezapomenutelných zážitků. Tímto
bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci tábora, štědrým rodičům za jejich dary
z vlastní zahrádky a také Obecnímu úřadu ve
Zdounkách za finanční podporu.
V sobotu 8.9.2018 jsme uspořádali tradiční dětský
den, který se konal v hasičském areálu na hřišti TJ
Zdounky. Pro děti jsme si nachystali spousty her,
rozcvičku a disciplíny na téma Skokem rokem. Na
programu bylo vystoupení kouzelníka, malování na
obličej, skákací hrad a trampolína. Na závěr se
losovala tombola a opékaly špekáčky. Letos se
zúčastnilo celkem 87 dětí a jejich rodičů a doufáme,
že si to všichni užili a příští rok přijdou se svými
ratoletstmi znovu.
Za SDH Zdounky ,
vedoucí MH Hana Kutrová
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Výstava organizovaná ČZS ve Zdounkách
Jako každoročně v duchu tradice byla členy
Českého zahrádkářského svazu ve Zdounkách
zorganizována výstava ovoce, zeleniny a květin.
Oproti jiným letům se výstava konala dříve z
několika důvodů. Jednak musíme akci přizpůsobit
možnostem volných termínů domu kultury, ale
hlavně počasí. Nemusím připomínat jistě nikomu z
nás průběh počasí v letošním roce. Letošní
abnormálně teplé a suché počasí uspíšilo kvetení
a zrání ovoce i zeleniny, kdy se netradičně
setkávala sklizeň jednotlivých
druhů a byla
uspíšena podle odborníků o tři týdny. Tomu se proto
muselo přizpůsobit i konání výstavy, jehož termín
byl vybrán na dny 15. - 17. 9. 2018. Dne 15.9.
v odpoledních hodinách se uskutečnil příjem
vzorků. Od 16. 9. byla výstava otevřena pro
veřejnost a v pondělí 17. 9., tak jako každoročně,
byla otevřena pro žáky základní i mateřské školy.
K výstavě se připojili jako v minulých letech naši
kamarádi a příznivci.
Na prvém místě tradičně žáci základní školy a školní družiny. Dále mateřská škola, svaz
ochránců přírody, včelaři a p. Zdenička Stratilová - malířka.
Jsme si vědomi, že jsme způsobili se zvoleným termínem konání výstavy problém učitelům základní a mateřské
školy, ale bohužel příroda a počasí nám diktuje podmínky, proto jim všem děkujeme. Výstava obrázků a výrobků našich
dětí s tematikou přírody byla opět krásná a množství exeplářů by zvládlo být i samostatnou výstavou.
Na tomto místě je rovněž nutno poděkovat i ostatním vystavovatelům a nechci nikoho upřednostňovat, neboť si
myslím, že všichni, a to konstatoval každý, kdo se výstavy zúčastnil, že pro krásu a úspěch udělali všichni maximum.
Včelaři představili, jako vždy, své výrobky, živé včeličky a navíc se letos i osobně zúčastnili při pondělní návštěvě
výstavy dětí ze škol. Toto lze ohodnotit jako velký přínos pro propagaci výstavy, ale zejména pro vzdělanost dětí. Na
dětské všetečné otázky při prohlížení výstavy, kdo jiný by mohl kvalifikovaněji odpovědět, a tak i vysvětlit život a chování
včel, než sami zkušení včelaři. Určitě se najde alespoň několik dětí, které práce s včelkami zaujme a budou se chovu
včel v budoucnu věnovat. Rovněž panel - práce žáků k soutěži “Zdounecká včelka“ byl velmi pěkný a poučný.
Panel ochránců přírody z Divok byl opět velmi pěkný a fotografie přírody z našich Chřibů byly pro někoho nové a
neznámé. Zároveň vyvolával diskuze, odkud fotografie vlastně jsou. Je nutno poděkovat i těmto přátelům a popřát
mnoho úspěchů v jejich činnosti.
Naposledy jsem ponechala hodnocení výstavy p. Zdeničky Stratilové. Je vidět, že p. Zdenička si dala na tematice
výstavy záležet. Všechny obrazy se týkaly přírody a souzněly s celkovým pojetím výstavy. Paní Zdeničce přejeme
mnoho úspěchů a budeme se těšit na spolupráci s ní i v dalším roce. Její tvoření bylo kulturním obohacením naší
výstavy.
Ještě jeden vystavovatel mimo tradiční vystavovatele překvapil, a to pan Skřivánek. Překvapil nejen slovem, ale
zejména skutkem – „nemám co vystavovat", na hodinku odběhl a přinesl úžasné, krásné a opravdu výstavní hřiby,
kterým se obdivovali všichni návštěvníci. Děkujeme.
Nyní k samotné výstavě a vystavovatelům ovoce zeleniny a květin.
Z celového počtu 42 členů ČZS ve Zdounkách vystavilo své výpěstky pouhých 15 členů, což představuje 35,7 %.
Zahrádkářská výstava byla vždy chápána jako výsledek práce každého člena, který samozřejmě zahradu má a
pěstováním ovoce a zeleniny se zabývá. Ne každý člen má tuto možnost. Přece jenom je tento výsledek slabý a je nutno
se na propagaci a práci členů více zaměřit.
Celkem bylo vystaveno 164 vzorků. /vzorek
znamená celé množství kusů od jednoho
druhu ovoce nebo zeleniny./
Na prvém místě jako každoročně s
počtem vzorků se umístil př. Šimčík s 22
vzorky, na druhém místě př. Foltýn se 17
vzorky a na třetím místě př. Čevelová se 16
vzorky. Vzorky byly vybrány pečlivě a
celkový dobrý výsledek se dostavil.
Všechny byly ukázkové, krásně vybarvené
a doplněné květinami. Na ochutnávku byla
připravena i povidla a další výrobky z ovoce
a zeleniny. Rovněž velmi zaujala netradiční
výstava bonsají manželů Žateckých.
Je nutno vyjmenovat naše příznivce vystavovatele z řad nečlenů ČZS. Byli to
maželé
Kučerovi
z
Přemyslovic,
Kameníkovi, Svačinovi, Kutrovi, Věrní,
p. Rotl z Lebedova a výše jmenovaný
p. Skřivánek. Tito naši přátelé každoročně
vystavují své výpěstky a patří jim všem
www.zdounky.cz
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Výstava organizovaná ČZS ve Zdounkách
velký dík za spolupráci. Zejména manželé Věrní obohatíli naši výstavu květinami mimořádné krásy a je jim nutno
poděkovat. Všichni tito jmenovaní přispěli k naší výstavě dalšími 47 vzorky. Věříme, že nám zůstanou věrni i v dalších
letech a pochlubí se výsledkem své celoroční práce.
Každý návštěvník byl osobně přivítán ochutnávkou moštu nebo burčáku. Ochutnávku přivítaly samozřejmě nejvíce děti
a to zejména, když si mošt mohly samy natočit. Věřím, že i dospělí toto uvítání potěšilo. Mošt i burčák si bylo možné
zakoupit za příznivou cenu. Při této příležitosti mi dovolte poděkovat p. Uhlířovi ze Zdounek, který nám zprostředkoval
nákup jablek z „družstevního sadu”, dnes v držení soukromého vlastníka. Za organizací výstavy byl pověřen ČZS jako
celek, ale bohužel zabezpečení musí organizovat a provádět jako vždy jen členové výboru. Dobrovolně a ve svém volném
čase se ujímají úkolů tak, aby každý člověk, kterého tato činnost zajímá a výstavu navštíví, se potěšil z krásy vystavených
výpěstků, ale také, a to zejména, z příspěvků a obrázků dětí i ostatních vystavovatelů. Setkáváme se bohužel, a to i ze
strany samotných zahrádkářů a rodičů dětí, s malým zájmem. Svědčí o tom i menší účast, než v jiné roky, což nás velmi
mrzí.
Výstava byla návštěvníky hodnocena jako krásná, což nás všechny, kteří jsme se podíleli na její uskutečnění, potěšilo a
dodalo chuti pro výstavu v roce 2019. Samozřejmě při hodnocení jsme našli chyby a navrhli vylepšení, např. v popisu
odrůd, v rozšíření nových účastníků apod.
Věříme, že nám všichni vystavovatelé zůstanou věrni a zúčastní se i dalších našich akcí. V měsíci únoru to bude akce
„Košt slivovice“ a „Posezení u vína“.
Závěrem mi dovolte popřát všem zahrádkářům a příznivcům všechno nejlepší a mnoho zdaru a úspěchů
v sezoně roku 2019.
Ing. Hana Horáková, za ČZS

Svatohubertská myslivecká slavnost ve Zdounkách
Za krásné podzimní soboty 22.9. se v kostele ve Zdounkách konala slavnostní svatohubertská mše. Na její organizaci se
podílely hned tři myslivecké spolky – MS Jaro Zdounky, MS Dubina Nětčice a MS Lípa Soběsuky. Všichni spojili své síly,
aby předvedli krásnou podívanou v podobě starých mysliveckých zvyků a tradic nejen na mši, ale i v rámci myslivecké
výstavy, která byla instalována v prostorách přísálí Domu kultury ve Zdounkách.
Již kolem půl desáté se před kostelem začaly scházet hloučky mužů v zelených uniformách, mezi nimi i několik žen a dětí.
Pozdravy, úsměvy, smeknutí klobouku, podání ruky, družný hovor a smích. Postupně, během krátké chvíle se začínají
plnit lavice v kostele a z venku zní slavnostní troubení trubačů z OMS Přerov. Všichni členové zmíněných mysliveckých
spolků stojí v zelených uniformách ve špalíru a lemují uličku mezi lavicemi. To zelené sukno uniforem, pronikavá vůně
lesa, kterou přináší jedlové chvojí, jímž je kostel nazdoben, spolu s celkovou neopakovatelnou atmosférou vnáší do duší
všech přítomných pocit čehosi výjimečného. Středem špalíru přichází kněz se svým doprovodem, za ním čtyři urostlí mladí
myslivci přináší na nosítkách, zdobených jedlovým chvojím, nádherného jelena. Průvod uzavírá myslivec s velkou
dřevořezbou svatého Huberta, patrona všech myslivců. V tmavých očích jelena se odráží světlo kostelních svící, kněz
sepne ruce a kostel zašumí. To více jak dvě stovky lidí povstávají v lavicích. Troubená mše na počest svatého Huberta, na
oslavu krás naší přírody i zvěře v ní může začít…….
Poté, když mše skončila a kostel osiřel, se lidé přesunuli do domu kultury, kde byla připravena výstava ke sto letům
myslivosti na Zdounecku. Všechny tři spolky zde prezentovaly jak své nejlepší trofeje, tak i průběh své činnosti od
prvopočátku založení. V brzkém odpoledni začala hrát dechová hudba Zdounečanka, podávaly se koláčky, víno, pivo i
myslivecké speciality. Někdy kolem třetí odpoledne byla ukázka mysliveckých tradic a zvyků v podobě pasování nových
myslivců, někteří byli slavnostně oceněni u příležitosti zásluh o myslivost, jiní u příležitosti významného životního jubilea.
Odpoledne se přehouplo v podvečer a příjemně strávený den ve společnosti mužů i žen zeleného cechu pomalu končil.
Výstavu nikdo neuklízel, už v té chvíli se vědělo, že během dalšího týdne ji navštíví hromada dětí z mateřské i základní
školy.
Závěrem nezbývá než poděkovat Obecnímu úřadu ve Zdounkách za finanční podporu celé akce, poděkovat mysliveckým
spolkům Jaro Zdounky, Lípa Soběsuky a Dubina Nětčice za skvělou souhru v organizaci, trubačům OMS Přerov za
vynikající hudební zážitek v kostele,
dechové hudbě Zdounečanka za
příjemné odpoledne plné hudby a
zpěvu. Největší dík patří však lidem,
občanům, přátelům přírody i myslivosti,
kteří neváhali, našli si čas a přišli se
podívat. Snad aspoň na chvíli je na
dopolední mši zasáhla pokora a hloubka
citu, kterou, navzdory médiím i
televizním seriálům, myslivci k přírodě i
zvěři chovají. Pokud tomu tak opravdu
bylo, účel a smysl celé akce byl
naplněn.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce

www.zdounky.cz
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2018
Výsledky voleb – Okrsek 1 Zdounky
Kandidátní listina
Hlasy
číslo
název
abs. v %
1
Sdruž. nez. kand. obce Zdounky 4 672 53,92
2
Náš domov
1 896 21,88
3
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
823 9,50
4
Komunistická str.Čech a Moravy 1 273 14,69
Výsledky voleb – Okrsek 2 - Cvrčovice
Kandidátní listina
Hlasy
číslo
název
abs. v %
1
Sdruž. nez. kand. obce Zdounky 535 52,97
2
Náš domov
286 28,32
3
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
110 10,89
4
Komunistická str.Čech a Moravy 79
7,82

Výsledky voleb – Okrsek 3 - Divoky
Kandidátní listina
Hlasy
číslo
název
abs.
1
Sdruž. nez. kand. obce Zdounky
500
2
Náš domov
181
3
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
42
4
Komunistická str.Čech a Moravy
53

Výsledky voleb – Okrsek 4 - Nětčice
Kandidátní listina
Hlasy
číslo
název
abs. v %
1
Sdruž. nez. kand. obce Zdounky
605 43,18
2
Náš domov
383 27,34
3
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
159 11,35
4
Komunistická str.Čech a Moravy
254 18,13
Výsledky voleb – Okrsek 5 - Těšánky
Kandidátní listina
Hlasy
číslo
název
abs. v %
1
Sdruž. nez. kand. obce Zdounky
553 42,57
2
Náš domov
518 39,88
3
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
73 5,62
4
Komunistická str.Čech a Moravy
155 11,93

v%
64,43
23,32
5,41
6,83

Zvolení zastupitelé
Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Kandidátní listina

Kandidát

číslo název

poř.
příjmení, jméno, tituly
číslo

věk

1

Sdruž. nez. kand. obce Zdounky

1

Drkula Martin Ing.

50

NK

1

Sdruž. nez. kand. obce Zdounky

2

Raczová Jana Ing.

49

NK

1

Sdruž. nez. kand. obce Zdounky

3

Čevela Zdeněk Ing.

48

1

Sdruž. nez. kand. obce Zdounky

8

Sýkora Marek

29

1

Sdruž. nez. kand. obce Zdounky

4

Matula Zdenko

1

Sdruž. nez. kand. obce Zdounky

5

Pospíšil Rostislav

1

Sdruž. nez. kand. obce Zdounky

6

1

Sdruž. nez. kand. obce Zdounky

7

2

Náš domov

2

Náš domov

2
2

Hlasy

Pořadí
zvolení

abs.

v%

BEZPP

603

8,78

1

BEZPP

559

8,14

2

NK

BEZPP

557

8,11

3

NK

BEZPP

514

7,48

4

49

NK

BEZPP

467

6,80

5

37

NK

BEZPP

470

6,84

6

Andrýsek Vladimír

48

NK

BEZPP

456

6,64

7

Ludík Vojtěch

58

NK

BEZPP

447

6,51

8

1

Galatík Petr Ing.

54

NK

BEZPP

344

10,53

1

2

Stratilová Věra

34

NK

BEZPP

275

8,42

2

Náš domov

3

Vybíralová Marie

61

NK

BEZPP

262

8,02

3

Náš domov

8

Rokos Jiří Ing.

32

NK

BEZPP

261

7,99

4

3

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

5

Hausner Radek

43

KDU-ČSL

BEZPP

123

10,19

1

4

Komunistická str.Čech a Moravy

3

Navrátil Pavel

54

KSČM

BEZPP

248

13,67

1

4

Komunistická str.Čech a Moravy

2

Pospíšilová Michaela
Mgr.

38

KSČM

BEZPP

237

13,06

2
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Oslavy 100. let myslivosti ve Zdounkách a okolí

Informační zpravodaj Zdounky, číslo 4/2018, ročník 16. Vydává obec Zdounky nákladem 850 ks. Příští číslo vyjde 25.1.2019.
Adresa: Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČ: 00287938. Odpovědný vedoucí: Ing. Martin Drkula, starosta obce.
Zdarma do všech domácností. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14226.

Arnika | Dělnická 13, 170 00 Praha 7 | arnika@arnika.org, www.arnika.org, 774 406 825
Ing. Milan Havel | odborník na systémy odpadového hospodářství | milan.havel@arnika.org, 731 256 691
Jiří Kaňa | tiskový mluvčí Arniky | jiri.kana@arnika.org, 606 727 942
Adéla Kousalová | tisková mluvčí Zlínského kraje | adela.kousalova@kr-zlinsky.cz | 577 043 190, 606 369 686

Tisková zpráva Zlínského kraje a spolku Arnika – programu Toxické látky a odpady ze dne 7. září 2018

Obce Zlínského kraje získaly Odpadové Oskary.
Nejméně odpadu produkují ve Štítné nad Vláří – Popově
ZLÍNSKÝ KRAJ – Známe obce a města Zlínského kraje, která vyprodukují nejméně směsného
komunálního odpadu na obyvatele a rok. Největšími mistry ve svých kategoriích jsou obce Brusné s 60,3
kg odpadu na jednoho občana a rok, Štítná nad Vláří – Popov s 36 kg a Vsetín, kde každý obyvatel ročně
průměrně vyhodí zhruba 139 kilogramů směsného odpadu. Představitelé nejúspěšnějších obcí a měst
tak v pátek 7. září v sídle Zlínského kraje převzali Odpadového Oskarai, a to za přítomnosti organizátora
soutěže Milana Havla z Arniky a radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margity
Balaštíkové.
„Zlínský kraj považuje předcházení vzniku odpadů a správné nakládání s nimi za jednu ze svých priorit v
oblasti životního prostředí a dlouhodobě podporuje snahu obcí o zlepšení nakládání s odpady a snižování
produkce směsného komunálního odpadu. Jsme rádi, že se nám to daří. Zlínský kraj se v uplynulém období
stal krajem s druhou nejnižší produkcí komunálních odpadů na občana a rok,“ říká radní Margita
Balaštíková.

Umístění obcí ve Zlínském krajiii
Obce do 1 000 obyvatel:
1. Brusné – 367 obyvatel – 60,3 kg/ob/rok (úroveň recyklace asi 70 %)
2. Lhota u Vsetína – 775 obyvatel – 77,4 kg/ob/rok (úroveň recyklace jen kolem 4 %)
3. Staré Hutě – 133 obyvatel – 88,2 kg/ob/rok (úroveň recyklace asi 14 %)
Obce od 1 001 do 5 000 obyvatel:
1. Štítná nad Vláří – Popov – 2 188 obyvatel – 36 kg/ob/rok
2. Pozlovice – 1 232 obyvatel – 110,7 kg/ob/rok
3. Zdounky – 2 091 obyvatel – 116,8 kg/ob/rok
Obce nad 5 000 obyvatel:
1. Vsetín – 26 394 obyvatel - 139 kg/ob/rok
2. Chropyně – 5 009 obyvatel – 142,5 kg/ob/rok
3. Otrokovice – 18 157 obyvatel – 147,7 kg/ob/rok

Arnika | Dělnická 13, 170 00 Praha 7 | arnika@arnika.org, www.arnika.org, 774 406 825
Ing. Milan Havel | odborník na systémy odpadového hospodářství | milan.havel@arnika.org, 731 256 691
Jiří Kaňa | tiskový mluvčí Arniky | jiri.kana@arnika.org, 606 727 942
Adéla Kousalová | tisková mluvčí Zlínského kraje | adela.kousalova@kr-zlinsky.cz | 577 043 190, 606 369 686

„Česká republika má ve snižování objemu směsného odpadu stále rezervy. Úspěchy ve Zlínském kraji nám
dokazují, že to možné je. Velmi však záleží, jak jednotlivé radnice obyvatele motivují, aby co nejlépe třídili a
směsného odpadu vyhazovali co nejméně,“ říká Milan Havel, odborník na systémy odpadového
hospodářství z Arniky.
Největším problémem v oblasti nakládání s odpady v České republice je vysoká produkce směsného
odpadu. Protože velké množství směsného odpadu končí v popelnicích, neplníme požadavky evropské
legislativy. Odpadový Oskar ukazuje starostům a veřejnosti, že dosáhnout cílů oběhového hospodářství je
možné, a co všechno je možné pro to udělat.
Organizátoři pro kvalifikaci do soutěže zvolili limit ve výši 150 kg vyhozeného směsného odpadu na osobu
a rok. Jedná se o hodnotu, které se daří dosahovat v sousedních státech, například v Německu nebo
Rakousku.

ii

ii

Více o letošním ročníku soutěže Odpadový Oskar na webu: www.arnika.org/odpadovy-oskar-2018
Arnika hodnotila obce na základě dostupných dat vykázaných obcemi za rok 2016. Podmínkou kvalifikace do soutěže je produkce

směsného komunálního odpadu do 150 kg na osobu za rok. Jde o množství, kterého dosahují obce v sousedních vyspělých státech,
jako jsou Rakousko a Německo. V České republice je ovšem průměrná produkce směsného odpadu asi o třetinu vyšší.

uděluje

Odpadového Oskara
obci ZDOUNKY
za třetí nejnižší produkci
směsného odpadu v kategorii
obcí od 1001 do 5 000 obyvatel
v Zlínském kraji

4. ročník

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne!

