Ročník 17/číslo 2/zdarma
čtvrtletník ÚSC duben 2019

Vážení a milí spoluobčané,
je pondělí 8.4.2019 a já píši, pro vás tento úvodní článek do dalšího čísla IZ naší obce, kdy máme za sebou již celé první
čtvrtletí. Je opravdu neskutečné, jak ten čas běží, neboť nedávno jsme slavili Vánoce a příchod nového roku. Zima je snad
definitivně za námi, a nástup jara je opravdu zatím takový, jak má být, i když té vody by rozhodně mohlo být více. Naplno jsme
s vybranými dodavateli rozjeli plánované akce rok 2019, a to opravu poslední hlavní šesté zídky na hřbitově ve Zdounkách
včetně zábradlí, dále celkovou opravu kapličky v místní časti Těšánky, soutěžíme dodavatele na zastřešení atria na DK ve
Zdounkách, pracuje se na projektové dokumentaci inženýrských sítí v nové zástavbové lokalitě v ul. Cvrčovská ve Zdounkách,
a čekáme, jak dopadne naše žádost o dotační prostředky na Ministerstvu zemědělství v souvislosti s naší hlavní investiční akcí
pro následující minimálně dva roky, kterou je „Zdounky – dostavba kanalizace, včetně místních částí l. etapa“, dle Pravidel ČR
– MZe č.j. 42090/2018-MZe-15131, pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu č. 129 300 – podpora
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Současně s těmito hlavními úkoly proběhly ořezy
nebo i kácení především suchých stromů včetně frézování pařezů. Dále momentálně probíhá jarní úklid cest a chodníků po
zimě!
A co dalšího se událo během prvního čtvrtletí roku 2019, tedy od poslední schůze Zastupitelstva obce Zdounky, která
proběhla 20.12.2018?
V době od uzávěrky posledního čísla Informačního zpravodaje (10.01.2019) do uzávěrky tohoto čísla (10.4.2019) se rada
obce sešla celkem 4x, z toho 1x byla již po prvním veřejném zasedání v letošním roce (ve středu 3.4.2019) a 1x proběhla veřejná
schůze v přísálí Domu kultury ve Zdounkách (ve čtvrtek 14.3.2019).
Z informačně nejdůležitějších záležitostí,
které rada obce projednala, schválila či
vzala na vědomí, vybírám pro vás tyto
níže uvedené:
- žádost předsedkyně Klubu dárců krve
Kroměřížska, z.s. o sponzorský dar do
tomboly na jejich XV. Ples dárců krve, a
to ve výši 500 Kč, který se uskutečnil
v pátek dne 22.února 2019
- odměnu čestnému dárci krve p. Aleši
Mozgovi ze Zdounek (70 bezplatných
odběrů) v podobě dárkového poukazu v
hodnotě 1.500 Kč
- odměnu čestnému dárci krve p. Josefu
Vaňharovi ze Zdounek (60 bezplatných
odběrů) v podobě dárkového poukazu v
hodnotě 1.000 Kč
- ze tří předložených cenových nabídek
nabídku fy Maldrev s.r.o. z Divok na
celkovou opravu kapličky v Těšánkách
včetně všech venkovních dveří –
474.724 Kč bez DPH, nabídka fy HSPozemní stavitelství s.r.o. z Brna činí
488.319 Kč, bez DPH a nabídka fy
Pozemní stavitelství Zlín a.s. činí
524.920 Kč, bez DPH
- žádost
o
závazné
stanovisko
k projektové dokumentaci pro společné
územní rozhodnutí a
stavební
povolení pro stavbu: Dům kultury ve
Zdounkách – zastřešení atria, autorem
projektové
dokumentace
je
fa
PROJEKTinvest, s.r.o. ze Zlína
-

- souhlas
s navrhovaným
stavebním
záměrem na akci: „Silnice III/43227:
Cvrčovice u Zdounek, most ev. č. 43227-1“,
který slouží jako podklad pro stavební
řízení, projektantem je fa PROKOP MOSTY
s.r.o. z Brna
- cenovou nabídku od fy GEMOS Dopravní
systémy a.s. z Prahy, na 2 ks ukazatelů
okamžité rychlosti motorových vozidel GEM
CDU 2605 (cena za oba ukazatele včetně
instalace činí částku 88.980 Kč, bez DPH)
- Dodatek č. 3 ke Smlouvě o odvozu a
odstranění
nebezpečných
odpadů
uzavřené dle ust. § 269 odst. 2 obchodního
zákoníku, a to mezi fy Biopas spol. s r.o.,
z Kroměříže a Obcí Zdounky, jedná se o
navýšení
poplatků
za
likvidaci
nebezpečných odpadů z důvodu navýšení cen u subdodavatelských firem, na kterou
již fa Biopas spol. s r.o. musí reagovat
úpravou Ceníku poskytovaných služeb
- Smlouvu o reklamě č. 4/19 mezi fy
PROMPT SERVIS, spol. s r.o., z Kroměříže
a Obcí Zdounky, předmětem této smlouvy
je realizace reklamy obce Zdounky (kulturní
akce
během
celého
roku
2019) prostřednictvím
novin
Týdeníku
Kroměřížska (odměna za reklamu činí
20.000 Kč bez DPH)
- Smlouvu o výkonu umělecké činnosti mezi
fy Agentura Nordproduction, Petr Mácha
z Chomutova a Obcí Zdounky, předmětem
této smlouvy je divadelní

představení s názvem „Když se
zhasne“ – jedná se o divadelní
komedii, představení proběhlo ve
čtvrtek 7.2.2019 od 19.00 hod na DK
ve Zdounkách
žádost města Otrokovice o souhlas
s konáním
dopravně–bezpečnostní
akce
zaměřené
na
motorkáře
MOTOBESIP „Ohleduplnost znamená
naše bezpečí“ v rámci ukončení
sezóny SHUTDOWN 2019 v sobotu
12.10.2019 v době od 13.00 do 15.00
hod. – jedná se o průjezd
konvoje
motocyklů obcí a parkování u
fotbalového hřiště ve Zdounkách, akce
se
koná
bez
doprovodného
programu
žádost předsedy ZO ČSCH Zdounky p.
Jiřího Svítila o pronájem VÚTZ
Zdounky v sobotu dne 19.1.2019
z důvodu pořádání závodů v Králičím
hopu, rezervaci termínu si již
předběžně domluvili se správcem
VÚTZ p. Janem Stančíkem
prodloužení
pronájmu
obecních
pozemků, p. č.1312/6 – 569 m2 – trvalý
travní porost, p. č.1287 – 7.767 m2 –
ostatní plocha, p. č.1301/1 - 24.147 m2
- ostatní plocha, p. č.1311/1 - 68.141
m2 – trvalý travní porost, vše v k. ú.
Zdounky, a dále p. č. 563/1 - 62.424 m2
- ovocný sad, p. č.1255/2 –
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1.775 m2 - ostatní plocha, p. č. 565/1
– 24.156 m2 - ovocný sad, vše v k. ú.
Cvrčovice, jedná se o pronájem na
dobu jednoho roku za úplatu
1100 Kč/ha/rok (tedy nájem celkem
20.725 Kč/rok) s platností od 1.2.2019
žádost SDH ze Zdounek ve věci
spolupráce obce Zdounky při organizování
tradičního
masopustu
s voděním medvěda obcí a večerní
ostatkové zábavy s pochováváním
basy v sobotu dne 2.3.2019
poskytnutí neinvestičních dotací na
činnost pro rok 2019, a to následovně
- 40.000 Kč Mysliveckému spolku
Jaro Zdounky, 25.000 Kč Mysliveckému
spolku
Dubina
Nětčice,
10.000 Kč Mysliveckému spolku Lípa
Soběsuky, 40.000 Kč ZO ČSCH
Zdounky, 25.000 Kč ZO ČSV
Zdounky, 10.000 Kč ZO ČZS
Zdounky,
9.000
Kč
Sociálním
službám Uherské Hradiště, p.o., DZP
Zborovice, 20.000 Kč Oblastní charitě
Kroměříž pro Sociální poradnu,
24.700 Kč Oblastní charitě Kroměříž
pro Osobní asistenci, 30.000 Kč
Spolku rodičů a přátel ZŠ ve
Zdounkách, 30.000 Kč SDH Zdounky
na letní tábor mladých hasičů,
5.000
Kč
SDH
Zdounky
na
preventivně
výchovnou
činnost,
29.000 Kč SDH Divoky, 25.000 Kč
Zdounečance,
z.s., 27.000
Kč
Římskokatolické farnosti Zdounky na
restaurátorský průzkum nástěnných
maleb v kostele Nejsvětější Trojice ve
Zdounkách, 10.000 Kč Kroměřížské
dráze, z.s. na zajištění jízd zvláštních
vlaků na akci Pohádkový les
v Divokách
dvě usnesení z Exekutorského úřadu
v Liberci, soudního exekutora Mgr.
Petra Polanského, č. j. 131 EX
11375/12-187 a č. j. 131 ED 8/18, obě
ze dne 20.12.2018, ve věci veřejné
dražební vyhlášky o elektronické
dražbě nemovitostí – p. č. 201/1 –
368 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
včetně RD č. p. 256, vše v
k. ú.
Zdounky, dražba byla zahájena dne
30.1.2019 v 9.00 hod, nejnižší podání
pro společnou dražbu celé dražené
nemovitosti činí celkem částku
173.333 Kč, výše jistoty pro dražbu
celé nemovitosti činí celkem částku
18.000 Kč
zpráva Policie ČR o bezpečnostní
situaci za rok 2018 v našem teritoriu
zápis
o
otevření
pokladniček
Tříkrálové sbírky 2019, výsledek
Tříkrálové sbírky v našich obcích
v roce 2019 činí celkem 30.893 Kč
(loni bylo vybráno 26.988 Kč, předloni
byla vybrána částka 25.269 Kč)

www.zdounky.cz

- Předávací protokol č. P/02/2019/51 o
bezúplatném
předání
a
převzetí
stavebního objektu – části stavby od
ŘSZK, p.o. na Obec Zdounky, jedná se
o stavbu: „Silnice II/432: Těšánky“, jejíž
součástí byl stavební objekt „SO 101.4 –
Zpevněný příkop vlevo“, jedná se o
levostranný
zpevněný
příkop
z
betonových tvárnic délky 218 m za nově
osazenou obrubou, příkop je zaústěn do
stávající horské vpusti, stavební náklady
„SO 101.4 – Zpevněný příkop vlevo“
činily 638.756,48 Kč včetně DPH
- žádost ředitele AG v Kroměříži o
sponzorský dar do tomboly jejich
školního plesu, který se konal 22. 2.
2019 v Domě kultury v Kroměříži, a to
ve výši 500 Kč
- ze tří předložených cenových nabídek
- nabídku fy Tesařství Jaroslav Kutra
ze Zdounek na dodávku materiálu a
montáž výměny krytiny a klempířských
prvků na BD v ul. Farská č.p. 432,
Zdounky – 1.409.135 Kč, bez DPH,
- nabídka fy EUROSTŘECHY s.r.o.
z Dobrotic
u
Holešova
činí
–
1.490.816,85 Kč bez DPH a nabídka fy
STUNEX CZ, s.r.o. z Uherského Brodu
činí 1.522.500 Kč, bez DPH
- 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
(roční cena činí 26.000 Kč bez DPH)
- cenovou nabídku fy. Proizol – Jan
Kučera z Nětčic na provedení akce
„Oprava střechy zázemí na hřišti v
Nětčicích“
- cenovou nabídku fy Pavel Žůrek truhlářství z Nětčic na provedení akce
„Obklad stropu v příručním skladu
hasičské zbrojnice v Nětčicích“
- zadávací dokumentaci na zakázku
malého
rozsahu
pro
projekt:
„Předcházení vzniku odpadů
v obci
Zdounky“, osoba pověřená výkonem
zadavatelských
činností
je
Mgr.
Miroslava
Pilařová,
Lipová
126,
Dřevohostice 751 14, limit veřejné
zakázky činí 602.000 Kč bez DPH,
předmětem veřejné zakázky je dodávka
60 ks kompostérů o objemu 1.050 l, 1 ks
kontejneru na textil o objemu 2,5 m3,
60 ks domácích štěpkovačů, 1 ks
skladového kontejneru elektroinstalací,
2 ks univerzální skříně a 2 ks policového
regálu
- Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
pí Pavlou Šrahulkovou, jedná se o
poskytnutí finanční částky na úhradu
nákladů
spojených
s pořádáním
charitativní akce s názvem „Charitativní
běh Zdounky běží s KRTKEM“, která se
bude konat v sobotu dne 11.5.2019 od
13.00 hod (výše daru činí 10.000 Kč),
výtěžek celé akce půjde na podporu dětí
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s onkologickým onemocněním ve
Fakultní nemocnici Brno
Usnesení o příklepu po elektronické
dražbě nemovitostí – p. č. 201/1 –
368 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
včetně RD č. p. 256, vše v k. ú.
Zdounky, dražba byla provedena dne
30.1.2019 za nejnižší podání pro
společnou
dražbu
celé
dražené
nemovitosti, která činila celkem částku
173.333 Kč, byli jsme jediní dražitelé
poděkování
Charity
Kroměříž
za
poskytnutí finančního příspěvku obce
Zdounky na činnost pro rok 2019, a to
Sociální poradny a Osobní asistence
cenovou nabídku projektových prací od
fy AKTÉ Kroměříž pro akci: „Územní
studie Zdounky, lokalita BI 1“, jedná se o
budoucí bytovou zástavbu v ulici
Cvrčovská ve Zdounkách, cena celkem
činí 44.000 Kč včetně DPH, termín
realizace březen 2019
cenovou nabídku fy V okno s.r.o. ze
Skaštic, na výměnu 1 ks sestavy –
celého vstupu ve VÚTZ - mezi, halou a
vstupem do VÚTZ, cena celkem činí po
zaměření 89.174 Kč bez DPH, termín
realizace červen 2019 (po skončení
sezóny na VÚTZ)
cenovou nabídku od fy Kotěra –
automatické
zavlažovací
systémy,
z Kroměříže na dodávku a instalaci
automatického zavlažovacího systému
Rain Bird pro hřiště v Nětčicích
(postřikovače
Falcon
–
celková
cena činí 214.969 Kč včetně DPH)
roční účetní závěrku příspěvkové
organizace - Mateřská škola Zdounky,
okres Kroměříž, Kroměřížská 28, 768 02
Zdounky za rok 2018
roční účetní závěrku příspěvkové
organizace - Základní škola Zdounky,
okres Kroměříž, 768 02 Zdounky 59 za
rok 2018
převod
kladného
hospodářského
výsledku MŠ Zdounky za r. 2018 ve výši
Kč 11.653,47, a to do rezervního fondu
v poměru 40 % ze zisku (4.661,47 Kč) a
60 % ze zisku (6.992 Kč) do fondu
odměn (což je v souladu s § 30 a § 32,
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)
převod
kladného
hospodářského
výsledku ZŠ Zdounky za r. 2018 ve výši
Kč 69.180,90, a to do rezervního fondu
v poměru 40 % ze zisku (27.672,90 Kč)
a 60 % ze zisku (41.508 Kč) do fondu
odměn (což je v souladu s § 30 a § 32,
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)
žádost pí ředitelky ZŠ ve Zdounkách o
použití finančních prostředků získaných
v rámci ročního
vyúčtování spotřeby
plynu za minulý rok, a to ve výši
88.534,88 Kč na zakoupení interaktivní
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tabule s projektorem do budoucí první třídy
ze tří předložených cenových nabídek
na zakázku „Zdounky – rekonstrukce
opěrné hřbitovní zdi“ nabídku fy ČAK
CZ s.r.o., která činí – 824.798,25 Kč
bez DPH, nabídka fy Maldrev s.r.o.
z Divok je 872.442,13 Kč bez DPH a nabídka fy SMO a.s. z Otrokovic činí
959.178,74 Kč bez DPH
Smlouvu o dílo č. 11-1901 na stavbu:
Rekonstrukce bytového domu č. p. 23
Zdounky – Nětčice“ mezi Obcí Zdounky a fy PROJEKTinvest, s.r.o. ze Zlína,
kde předmětem smlouvy je stavebně
technický průzkum konstrukcí objektu,
jednostupňová projektová dokumentace stavby, výkaz výměr, rozpočet,
inženýrská činnost ve stavebním řízení
a autorský dozor, vše za cenu dohodou ve výši 376.500 Kč bez DPH,
předpokládaný
termín
vydání
stavebního povolení je 08/2019
Smlouvu o dílo č. 01012019 na Výkon
inženýrské
činnosti
–Technického
dozoru stavebníka a koordinátora
BOZP pro stavbu: „Rekonstrukce
bytového domu č. p. 23 Zdounky – Nětčice“ mezi Obcí Zdounky a ing.
Milanem Černíkem – CERCO Zlín, vše
za cenu dohodou ve výši 221.500 Kč
bez DPH, předpokládaný termín celé
realizace je v průběhu roku 2020
poděkování
Klubu
dárců
krve
Kroměřížska, z.s. za náš sponzorský
dar pro XV. Ples dárců krve
Kroměřížska, z.s. který se uskutečnil v pátek 22.2. 2019 v sále Psychiatrické
nemocnice v Kroměříži
První veřejná schůze Zastupitelstva
obce Zdounky v r. 2019 se uskutečnila
ve čtvrtek 14.3.2019. Projednala či
schválila celou řadu bodů, ze kterých
vybírám pro vás tyto nejdůležitější:

www.zdounky.cz

- složení osadního výboru v Těšánkách
Inventarizační zprávu za rok 2018
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši pro volební období 2018 – 2022:
59.000 Kč ZO Českého svazu ochránců předseda – Vojtěch Ludík
přírody v Divokách na činnost pro rok členové – Libor Helíšek, Petra
2019 a současně schválení Veřejnoprávní Helíšková, Martin Komenda, Lenka
smlouvy č. 17/2019 o poskytnutí Kašíková, Ludmila Skácelíková, Ing.
Petr Galatík
neinvestiční dotace
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
180.000 Kč TJ Zdounky, z.s. na činnost - ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
pro rok 2019 a současně schvalení 28.02.2019
Veřejnoprávní smlouvy č.18/2019 o
Zastupitelstvo
obce
Zdounky
poskytnutí neinvestiční dotace
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši neschvaluje:
50.000 Kč Spolku přátel ZUŠ Zdounky na - Lebedov, jako místo pro pořádání
činnost pro rok 2019 a současně letošního Festivalu dechových hudeb p.
schvalení
Veřejnoprávní
smlouvy Miroslava Nauče, který je naplánován
č.19/2019 o poskytnutí neinvestiční na neděli 7.7.2019, neboť si myslíme, že
tento festival nepatří jinam než do
dotace
Zdounek.
složení
osadního
výboru
ve - krojované Hody ve Zdounkách pro
Cvrčovicích pro volební období 2018 – letošní rok z finančních důvodů, které
nejsou po zkušenosti z minulého roku
2022:
opravdu malé.
předseda – Zdenko Matula
členové – Josef Přikryl, Jaroslava
Úlehlová, Emília Machová, Naděžda Na závěr tohoto mého úvodního článku
Rampasová, Jiří Prchal, Anton Tonhauser si vám dovolím oznámit, že děláme
postupně všechny kroky pro to,
složení osadního výboru v Divokách abychom se jako obec mohli v příštím
roce poprvé přihlásit do celostátní
pro volební období 2018 – 2022:
soutěže „Vesnice roku 2020“.
předseda – Vladimír Andrýsek
členové – Mgr. Milada Ferenzová,
V úctě váš starosta obce
Kateřina Doleželová, Kamila Pechtorová,
Ing. Martin Drkula
Veronika Mainušová, Josef Snopek,
Zdeněk Zbránek, Ing. Pavel Mainuš, Jiří
Pektor ml., David Rokos, Ing. Jiří Zbořil
složení osadního výboru v Nětčicích
pro volební období 2018 – 2022:
předseda – Rostislav Pospíšil
členové – Miroslav Šamánek st., Alois
Navrátil,
Michal
Vranka,
František
Tomala, Marcela Uhláriková, Milan Bajer
st., Mgr. Barbora Pospíšilová, Marie
Vybíralová
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Odpadové hospodářství
S příchodem jara se všude uklízí a já
jsem ráda, že až na výjimky se občané
naučili využívat jak služeb sběrného
dvora, tak i výhod ukládat tříděný
odpad do nádob v našich sběrných
hnízdech, kterých je ve Zdounkách a
místních částech celkem osm. Těm,
kteří
nám
ukládají
naprosto
nepochopitelně tříděný odpad i kolem
nádob, jen vzkazuji – pokud je nádoba
na tříděný odpad plná, sedněte do
svých aut, kterými vesměs ke sběrným
hnízdům přijíždíte, a svůj vytříděný
odpad zavezte do dalšího sběrného
hnízda. Nejvíce vytížené sběrné hnízdo
je ve Zdounkách ulice Farská, a to
kontejner na bílé sklo a kontejner na
textil. Další kontejnery na textil a sklo
jsou ve sběrných hnízdech v Zákostelí
a v ulici Nádražní. Takže stačí skočit
do auta a do minuty jste u
poloprázdných
kontejnerů.
Farské
ulevíte a my ostatní nebudeme muset
chodit kolem přetékajících kontejnerů,
případně po vás uklízet. Nehledě na to,
že ukládat odpad mimo místa (tedy i
nádoby) k tomu určená se nesmí.
Nedávno mi poslali z BIOPASu, což je
naše svozová firma, fotku, jak vypadal
obsah kontejneru na kovové obaly
z ulice Farská, do něhož by lidé měli

ukládat drobné kovové obaly –
plechovky od nápojů, konzerv, alobal,
šroubky, hřebíky. Větší kovové věci patří
do sběrného dvora nebo do sběrny
kovů. Není třeba na tom hledat nic
složitého, stačí používat obyčejný selský
rozum. Tady si obrázek můžete udělat
sami – viz foto.
Já vždycky bráním naše lidi a říkám: To
neudělali naši spoluobčané, to musel být
někdo cizí. Víte, jen výjimečně se
setkávám s dotazy, kam který odpad
patří. Lidé se pídí po informacích a
v drtivé většině jsou už tak navyklí, že
přesně ví, jak mají třídit. Je to vidět
hlavně ve sběrném dvoře – přijede auto,
vysedne človíček a bez říkání a ptaní dá
petky do plastů, noviny do papíru,
vyhrabanou
trávu
do bioodpadu,
zaschlou barvu v plechovce položí
k domečku na nebezpečný odpad atd.
Pokud neví, zeptá se, pracovník
sběrného dvora poradí. Jsou totiž i
takové odpady, které náš sběrný dvůr
nemůže přijmout – např. azbest.
Pro ty, kteří stále ještě nevědí, jak třídit,
případně potřebují uložit do sběrného
dvora či do sběrných nádob odpad,
který nepatří mezi běžný, a jsou natolik
zodpovědní, že nechtějí udělat chybu –
zadejte si na internetu do vyhledávače

pár jednoduchých slov, např – jak třídit,
tříděný odpad apod. Vyskočí vám řada
odkazů a můžete bádat. Pokud nemáte
internet, případně potřebujete radu,
zastavte se za mnou nebo zavolejte.
Společně řešení určitě najdeme.
Ing. Jana Raczová

OBECNÍ KALENDÁŘ PRO PŘÍŠTÍ ROK
Připomínáme, že nejpozději do konce května je možno zasílat, případně donést fotky, které budou podkladem pro tvorbu
obecního kalendáře na příští rok. Tentokrát budeme vytvářet podobu kalendáře z fotek, které dokumentují krásy přírody
v okolí Zdounek či místních částí a náš běžný život, tedy např. posezení s přáteli, oslavu, domácí mazlíčky, práci na zahradě,
vyjížďku na kole, zkrátka cokoliv, co se vám líbí a co byste chtěli ukázat druhým.
Fotky by měly být ze současné doby. Autor samozřejmě musí počítat s tím, že mohou být zveřejněny. Své snímky prosím
zasílejte na email: dk.zdounky@seznam.cz, případně doneste na obecní úřad. Pokud se budete chtít na cokoli zeptat, volejte
přímo mně na tel. 724 190 788 nebo paní Petře Horákové, naší kulturní pracovnici, tel. 727 807 480.
Ing. Jana Raczová,
místostarosta obce

www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách
Naše první vysvědčení
Pět měsíců od začátku školního roku uběhlo jako voda a
na nás čekal náš první významný den - NAŠE PRVNÍ
VYSVĚDČENÍ. Během „naší plavby“ jsme se naučili již
20 písmenek, píšeme slova i dlouhé věty, a to
krasopisně. Někteří z nás jsou i výbornými čtenáři.
V matematice počítáme do 10 a nejraději ze všeho
hrajeme hry – Na vláček, Matematického krále a
Zamrzlíka. Umíme spoustu básniček, ve vyučování také
rádi zpíváme a tančíme.
Ve čtvrtek 31. ledna jsme již nemohli dospat, jak moc
jsme se těšili do školy. Paní učitelka pro nás měla
připravené dopoledne plné her, soutěží a zábavy. A jako
správní námořníci jsme si to pod vedením svého
kapitána náramně užili. Konečně zazvonilo na čtvrtou vyučovací hodinu a paní učitelka přinesla do třídy naše první
vysvědčení. Všichni jsme za svou snahu a píli byli odměněni samými jedničkami, velkou pochvalou a malou sladkostí.
S úsměvem a plni radosti jsme se už těšili domů, jak se svým úspěchem pochlubíme celé rodině a kamarádům.
Doufáme, že se nám bude dařit stejně dobře i v druhém pololetí a že zdárně „doplujeme“ k našemu vytouženému cíli!
Mgr. Martina Štefková
Florbalové turnaje na I. stupni
Únor bílý - florbalisté šílí. Zatímco celý národ sledoval zimní olympiádu v Pchjongčchangu, u nás na 1. stupni probíhal první
ročník turnaje 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 a druhé třídy. Zápas skončil výhrou první třídy, kde
nejlepším střelcem byl Adámek Chaloupka (3 branky), Adámek Nezdařil (2 branky) a Adámek Štefek (1 branka). 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 prvňáků 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.
Dne 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 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.
Po krátké přestávce, kterou způsobila chřipková epidemie, mohly proti sobě nastoupit vítězné týmy z prvního kola a dokončit
tak druhý ročník florbalového turnaje.
19.března proti sobě nastoupily týmy Barcelona (1. třída) a Juventus (2. třída). Utkání bylo velmi rychlé, hráč Adam Nezdařil
střelil 2 branky a další hráči Adam Štefek, Adam Chaloupka a Teo Polišenský střelili po jedné brance.
Hráči z 1. třídy se bojovností druhákům vyrovnali, ale rychlostí jen jeden hráč - Matěj Nezdařil, který se po ploše pohyboval
jak neřízená střela, dal jednu branku. Zápas skončil 5:1. I když prvňáci prohráli, patří jim velká pochvala za bojovnost.
V březnu se utkaly týmy Ohniví draci (3.
třída) proti Mrkvičkám z Polňačky (4. třída).
Převahu v rychlosti a přesnosti vstřelených
branek měl tým čtvrťáků, kde excelovali
hráči Mira Nauč a Matyáš Trněný, střelili
soupeři tři branky, Dominik Vlasák jednu
branku. Utkání skončilo prohrou třeťáků 1:7.
Poslední zápas hrály silné týmy Mrkvičky z
Polňačky proti Poláchovcům z 5. třídy.
Zápas skončil vítězstvím Poláchovců nad
Mrkvičkami 4:2. Byl to silově vyrovnaný
zápas, vynikali hráči Mira Nauč, který vstřelil
dvě branky, a hráč z 5. třídy Michal Čečatka,
který dal dvě branky. Zima je za námi a s ní i
druhý ročník florbalového turnaje. A protože
zájem o florbal je velký, určitě se budeme
těšit na jeho další pokračování v příštím
roce, opět v lednu.
Mgr. Blanka Ondová
www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách 1. stupeň
Zdravé zuby – 1. třída
V úterý 5. března se v 1. třídě v rámci hodin
prvouky uskutečnil projekt Zdravé zuby. První
hodina byla zahájena pohádkou O Hurvínkovi a
jeho trápení se zoubky. Poté se děti seznámily
s podobou dětského chrupu. Zjistily, kolik mají
zoubků a jak jejich zub vypadá zvenčí a zevnitř.
Posléze se na pracovním listě učily, jak o své
zuby správně pečovat, jak se jednotlivé zuby
jmenují a co správně jíst, abychom se vyvarovali
zubního kazu. Na listě děti vyplňovaly křížovky,
zábavné kvízy a omalovávaly.
Ve druhé hodině naši třídu navštívil pan Forejt –
zubní
preventista,
kterého
děti
znají
z pravidelných přednášek v mateřské škole. Ten
měl pro děti připravené názorné ukázky péče o
chrup, využil zde spoustu zajímavých pomůcek
ze své praxe. Zopakoval všem dětem, jak si správně při čistění zubů držet kartáček a manipulovat s ním v puse. Děti si také pod
jeho odborným dohledem vyzkoušely svoje zoubky vyčistit. Děti s velkým zájmem poslouchaly vše, co jim pan Forejt vyprávěl.
Ve výtvarné výchově si děti zoubky namalovaly, ozdobily si svůj kelímek s kartáčkem a zubní pastou.
Cílem celého projektu je zlepšení zubního zdraví u dětí i systematicky a dlouhodobě působit na děti, že čištění a pravidelná
péče o zuby mají smysl.
Mgr. Martina Štefková
Školákem na zkoušku
Základní škola Zdounky uvítala předškoláčky ze zdejší mateřské školy ale i okolí a jejich rodiče v rámci již tradiční akce s
názvem Školákem na zkoušku. Letošní ročník byl zaměřen na bezpečnost
při cestě nejen do školy. Pro děti byl ve třídách i v tělocvičně připraven
program s dopravní tematikou. Předškoláčci poprvé usedli do školních lavic
a zakusili vyučování „nanečisto”. Předvedli své bravurní znalosti z oblasti
dopravní výchovy, bezpečnosti na silnici včetně povinné výbavy cyklisty.
Různými formami si vyzkoušeli základní dovednosti školáka, které bude
třeba zvládnout i u zápisu (barvy, tvary, pravolevá orientace,
předmatematické představy atd.). V tělocvičně pak ukázali své pohybové
dovednosti při jízdě zručnosti na koloběžce. Při plnění úkolů poznali paní
učitelky a zjistili, že se ve škole nemají čeho bát. Rodiče měli možnost
sledovat své dítě, jak se projevuje, co se mu daří a kde je potřeba ještě
něco „dopilovat”. Děti byly velmi šikovné a komunikativní, ve škole se po
chvilce cítily jako doma. Bavilo je dělat různé činnosti jako opravdoví
školáci. Většina z nich se do školy moc těší. My naše předškoláčky rádi
přivítáme u zápisu do první třídy.
Mgr. V. Kovaříková
Vynášení Moreny – 1. a 2. třída
První poslové jara, sněženky, už vykoukli ze země a i my žáčci z 1. a 2.
třídy jsme se rozhodli, že „vyženeme“ zimu a přivítáme nejkrásnější
období v roce – JARO. Ve čtvrtek 21. března jsme se proto společně
vypravili do místního zámeckého parku, abychom zde vynesli Morenu.
Smrtku jsme si ve výtvarné výchově vyrobili ze slámy a sena, ozdobili
jsme ji barevnými pentličkami a vyfouknutými vajíčky. V českém jazyce
jsme se naučili básničky o jaru, jarních květinkách a hlavně o sluníčku,
které máme všichni moc rádi a také doufáme, že nám již brzy přinese
vytoužené teplo. Celý program jsme zakončili písničkami „Čížečku,
čížečku” a „Travička zelená”, které jsme doprovodili jednoduchým
tanečkem. Kristinka Vrbecká ze 2. třídy zahrála krásně na flétničku
písničky o jaru. A poté už přišlo vytoužené rozloučení se zimou a spálení
Moreny.
Na naše vítání jara se přišli podívat také kamarádi z mateřské školy.
Všichni jsme se do školy vrátili s úsměvem na tváři a se vzpomínkami na
krásně prožité dopoledne. Kousek jara jsme si do třídy také přinesli
v podobě rozkvetlé větvičky zlatého deště.
A co dodat závěrem?
ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ! JARO, VÍTÁME TĚ MEZI NÁMI!
Mgr. Martina Štefková

www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách 1. stupeň
První stupeň v divadle
V úterý 29. ledna jsme vyrazili s dětmi z 1. stupně do domu kultury na divadelní představení s názvem POKLAD KAPITÁNA
BALTAZARA aneb KDO SE BOJÍ, NESMÍ NA MOŘE! Divadélko pro školy z Hradce Králové pro nás mělo připravené
představení o námořnících a pirátech, o kouzelné mušli, upovídaném papouškovi a nebezpečném žralokovi.
Hned na začátku dvojice herců zapojila do představení všechny děti. Ty odpovídaly na otázky, absolvovaly lodní a plavecký
rychlokurz a během celého představení zpívaly písničky. Celý děj se odehrává na lodi, kdy námořníci plují za pokladem. Po
objevení vzácného pokladu loď přepadnou piráti a zlý kapitán Baltazar chce poklad jen pro sebe. Tak jak už to v pohádkách
bývá, vše dobře dopadne a opět zvítězí chytrost, poctivost a přátelství.
Divadelní představení bylo velmi pěkné! Pohádka byla nejen zábavná, ale i poučná. Všechny děti vystoupení zaujalo, byly
nadšené. Hodně se nasmály a při některých scénách se i malinko bály. Prvňáčkům dokonce pohádka tematicky ladila s jejich
celoročním tématem – „Vyplouváme“.
Hercům děkujeme za krásné představení, které pro nás bylo odměnou za pilnou práci v 1. pololetí.
Mgr. Martina Štefková
Ponožkový den 2019
V letošním roce se i čtvrťáci připojili k těm, kteří si po ránu oblékli na každou nohu jinou ponožku! 21. březen je světovým dnem
Downova syndromu. Letošní ročník byl věnován všem lidem, kteří jsou „jiní“. „Leave no one behind" bylo motto tohoto dne pro
rok 2019. Ponožky symbolizují chromozomy - část buňky, jejichž anomálie způsobuje Downův syndrom. A že to lidé, kteří jsou
v čemkoliv „jiní“, nemají někdy vůbec jednoduché, jsme si vyzkoušeli i při doprovodných aktivitách.
Lenka Sakařová
Vitamínový týden
Předprázdninový týden se na 1. stupni nesl v duchu zdravého životního stylu. Všichni žáci se zaměřili na to, aby jejich
svačinkám v tomto období nechyběla zelenina a ovoce, a mnohým se to i dařilo. Malí námořníci z první třídy si s Pepkem
námořníkem povídali o tom, co je zdravá strava a co nám naopak příliš nesvědčí, u třídy připravili i nástěnku, kde se svým
zjištěním seznamují všechny ostatní. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech modelovali ovoce a zeleninu, z textilu tvořili
ovocné koláže. Druháčci si některé znalosti ověřovali na pracovních listech, výtvarně zpracovali téma ovoce a zelenina a bavili
se o významu vitamínů. Připravili si společnou ochutnávku ovoce a zeleniny. Ochutnávkou svůj týden obohatili i žáci třetí třídy.
Na pracovních listech se seznamovali s novými informacemi, připravili výživové pyramidy. Také čtvrťáci výtvarně zpracovávali
dané téma – modelovali i kreslili. V matematice zařadili „jablkové počítání“, kde si procvičovali řešení slovních úloh. Všichni žáci
se zapojili do turnaje ve stolní hře Košík plný zdraví. V průběhu týdne se uskutečnily i další zápasy florbalového turnaje. Stihli
jsme toho i v tomto týdnu mnoho, dověděli jsme se nové věci, zopakovali si to, co už víme. A věříme, že i po jarních
prázdninách se sejdeme se zdravými svačinkami, ale i s chutí do další společné práce v naší škole.
L. Sakařová
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Aktivity družinky ZŠ ve Zdounkách
Velká soutěž k 70. výročí Albatrosu
Čtvrťáci se zapojili do soutěže určené třídním kolektivům. Od poloviny února se žáci společně snažili najít řešení na deset
záludných úkolů, začátkem března si mohli říct „hotovo“ a zpracované řešení všech úkolů odeslat do republikové soutěže
k hodnocení.
Docela jednoduše vypadalo hledání knih, kde se na obálce nachází obrázek kočky nebo knih, kde mluví zvířata. S pomocí
rodičů, babiček a mnohdy celé rodiny jsme hledali nejstarší knihu vydanou nakladatelstvím Albatros. Podařilo se nám najít
knihu vydanou v roce 1957. Teď už víme, že „albatros“ není jen název vydavatelství – vyhledávání důkazů v knihách o
tom, co všechno nese tento název, to byl jeden za dalších úkolů. Zjistili jsme, že v našem nejbližším okolí působilo a
působí dokonce několik autorů knih. Největší práci nám dalo vyhledávání knih, kde jsou hlavními hrdiny postavy se jmény
Valerie, Anastázie a Rudolf. Kvůli dívčím jménům někteří prozkoumali knihovny a dokonce navštívili i knihkupectví.
Těm, kteří se aktivně zapojili a věnovali této aktivitě spoustu volného času, patří obrovský dík. Byli jste prostě úžasní! A
stejné poděkování patří také mnohým rodičům a prarodičům, kteří o víkendu s vyhledáváním a vypisováním informací
ochotně pomáhali.
Dopravní výchova – IV. třída
V pondělí 18. března se za žáky čtvrté třídy přijel podívat pan Stratil z Dětského dopravního hřiště v Kroměříži. Společně
jsme si připomenuli nutnost znalosti pravidel silničního provozu, ale také povinnou výbavu jízdního kola i výbavu cyklisty.
V průběhu dvou vyučovacích hodin jsme procvičovali zvládání dopravních situací, bezpečný pohyb po vozovce v roli
chodce i cyklisty.
Pan Stratil žákům zopakoval i nutnost užití správně seřízené cyklistické helmy nejen při jízdě na kole, ale také na
koloběžce nebo kolečkových bruslích. Stejně tak byla znovu vysvětlena nutnost užití dětské sedačky nebo podsedáků při
jízdě automobilem. Žáci si osvěžili některé znalosti a další si mohou procvičovat na www stránkách i v době osobního
volna.
V červnu čeká čtvrťáky návštěva dopravního hřiště a zkoušky cyklisty. Jak se jim bude dařit? Tak to záleží především na
nich. Možnosti mají, stačí jich jen využít.
Mgr. Lenka Sakařová
Objevujeme talenty
Ve čtvrtek 17. ledna proběhla celodružinová soutěž OBJEVUJEME TALENTY. Děti si zkusily vystoupit před svými
kamarády a ukázaly, že umějí hrát na hudební nástroje, přednést básničku, zazpívat, kouzlit i tančit. Nově v naší soutěži
přibyla gymnastika a parkour. Kamarádi i paní vychovatelky byli mile překvapeni z jejich dovedností. Porota měla velmi
obtížný úkol, neboť všichni předvedli skvělý výkon. Diplom a sladkou odměnu si zasloužili VŠICHNI TALENTI.
Tato pěkná a zdařilá akce byla financována Spolkem rodičů a přátel ZŠ. Tímto jim DĚKUJEME!
A sdělení pro všechny rodiče? Máte úžasné děti.
Týden v pohybu
Únorový společný projekt školní družiny se nazýval
příznačně Týden v pohybu. A počasí jako by vědělo, že už se
nemůžeme dočkat, až zase vyběhneme na hřiště za
družinou. Využívali jsme prvních slunečných dní k pobytu
venku. Bavili jsme se o tom, jak je pro nás pohyb důležitý, ale
také o tom, že musíme dbát na bezpečnost při všech
sportovních aktivitách. Společně jsme si i zatančili. Starší děti
si připomněly dopravní předpisy, ověřily si znalost
dopravních značek, prakticky si vyzkoušely své znalosti
zdravovědy. Všechny děti se zapojily do sportovního
víceboje. V pátek byli vyhodnoceni sportovci, kterým se
tentokrát nejvíce dařilo. Celý tento únorový týden byl prostě v
pohybu!
S knížkami jsme kamarádi
Březen – měsíc knihy, s tímto názvem se už nesetkáváme
tak často. Děti ve všech odděleních školní družiny se
v průběhu měsíce přece jen trošku blíže podívaly na to, jaké knihy je zajímají, které knihy čtou.
Mladší děti z prvního i druhého oddělení podle obrázků určovaly názvy pohádek, zahrály si na Popelky, když se snažily
přebrat hrách. Postřeh si procvičily také při skládání rozstříhaných obrázků a následném určování pohádkových postav.
Děti ze třetího oddělení se po dvojicích snažily upravit názvy popletených pohádek a podle indicií hledaly název známé
pohádky. Zatímco mladší děti se pochlubily svým kamarádům s oblíbenou knihou přinesenou z domu nebo si vybraly
některou z knih v knihovničce ŠD a vyzkoušely si hlasité čtení, starší se vydaly prozkoumat školní knihovnu. Pověděly si
něco o tom, jak jsou knihy v knihovnách rozdělovány, vysvětlily si, jak nejrychleji najít knihu řazenou v knihovně.
V knihovně si také zahrály hru na poznávání knih podle jejich popisu.
Ukázalo se, že některé děti jsou s knížkami opravdovými kamarády, další svou cestu ke knihám teprve hledají. Možná jim i
podobné aktivity mohou ukázat, že i v knihách se dá najít spousta zajímavostí.
Vychovatelky ŠD
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Jak se vede ve škole
Tak jsme se přehoupli do druhého pololetí školního roku
2018/2019 a jak jsme avizovali již na podzim, ve škole se stále něco
děje a inovuje.
Máme za sebou spoustu akcí, soutěží a projektových dnů, o
kterých informujeme prostřednictvím našeho webu, článků v místním
Zpravodaji a také regionálním tisku, a před sebou spoustu dalších,
mimochodem i zahraniční zájezdy. Žáci i pedagogové jsou opravdu
činní, nezahálíme tedy a každý měsíc je náš kalendář skutečně plný.
Zmíněné aktivity přinášejí své ovoce, propojujeme v nich ve škole
získané poznatky s praxí, připomínáme regionální tradice, rozvíjíme
žáky v různých oblastech. V soutěžích dosahují žáci skvělých
výsledků a my jsme na ně právem pyšní. Za tím vším se skrývá velké
úsilí našich pedagogů, mnohdy i dalších zaměstnanců, za což jim
patří velký dík.
Škola nezaostává ani v oblasti svého vybavení. Během jarních
prázdnin se nám podařilo umístit do počítačové učebny třicet nových
počítačů pro žáky a přestěhovat žákovskou knihovnu 2. st. do prostor
jazykové učebny, kde ji mohou žáci využívat například k realizaci
čtenářských dílen. Jazyková učebna 2. st. bude ještě během tohoto
měsíce doplněna interaktivní tabulí, která rovněž přispěje k rozvoji
výuky u nás ve škole. Postupně se také snažíme, aby byl v každé
učebně, i oddělení ŠD, alespoň jeden počítač, jenž umožní zpestřit
výuku/činnost různými zvukovými nahrávkami, filmovými ukázkami
apod.
Techniku však chceme využívat opravdu jen k oživení
výuky/činností, realizaci nových výukových forem a metod. Naším
cílem není, aby žáci trávili veškerý svůj čas s informačními
technologiemi. Doba jde ale neúprosně kupředu a ani ve škole tedy
nemůžeme v tomto směru pokulhávat.
V současné době se také upravuje venkovní prostor kolem budovy 1. st. a školní družiny, kde bylo potřeba vykácet některé
nevyhovující dřeviny, jež mohly ohrozit naše žáky či návštěvníky školy. V jarních měsících tam budou doplněny lavičky a na
podzim se plánuje výsadba nových vhodných dřevin. Do budovy 1. stupně se nyní připravuje instalace klimatizace, aby se
tak žákům vytvořily příznivé klimatické podmínky i v „horkých“ měsících, které v místnostech 1. st. dovedou opravdu zatopit.
☺ V teplém období se budou využívat k výuce i relaxaci žáků venkovní prostory kolem školních budov a na 2. st. i venkovní
učebna. Další vybavování novým zařízením a úpravy nás čekají během letních prázdnin. Všechny výše uvedené kroky se
nám daří realizovat jen díky finanční podpoře našeho zřizovatele, za kterou děkujeme a které si velmi vážíme.
Ve škole máme zájem nejen o to, aby naši žáci měli k výuce vhodné materiální podmínky, ale také, aby se rozvíjeli po
všech stránkách, každý měl možnost dosáhnout svého maxima a úspěchu v rámci svých možností. Naše žáky podporuje
i školní poradenské pracoviště, jehož pracovnice (školní psycholožka, výchovná poradkyně a metodička prevence) se ve
spolupráci s vedením školy a třídními učiteli zaměřují na vztahy v třídních kolektivech i prevenci rizikového chování. Naší
prioritou je nejen vzdělaný, ale také spokojený žák, a za tím si „jdeme“, i když se někdy potýkáme s překážkami a
nepochopením. Děkujeme všem zákonným zástupcům našich žáků a příznivcům školy, kteří toto vnímají stejně jako my. ☺

Pozvánky na akce školy
16. 4. 2019

Den otevřených dveří se vstupy
do výuky
745 – 1130 - v budově 1. stupně

17. 5. 2019

Den rodiny se školou
– od 1430 na fotbalovém hřišti ve
Zdounkách (v případě nepříznivého
počasí v „hale“ ve Zdounkách)

Mgr. Lenka Beranová,
ředitelka školy

21. 5. – 24. 5. Sběr starého papíru – budeme
rádi i za přínos ze strany občanů
Zdounek,
neboť
bychom
po
skončení sběru chtěli opět věnovat
nějaký finanční obnos na podporu
některého ohroženého druhu v Zoo
Zlín.
Další informace o dění a plánovaných aktivitách
ve škole najdete na www.zszdounky.cz.
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Základní umělecká škola ve Zdounkách
Vážení čtenáři zdouneckého Zpravodaje,
máme za sebou třetí čtvrtletí tohoto školního roku a pomalu, ale jistě se
nám blíží konec školního roku. V tomto období se naše škola zaměřila
jako každý rok a soutěže, které jsou vypsány MŠMT. Tentokrát byly
vypsány pro komorní hru dechových nástrojů, hru na akordeon a hru na
elektronické klávesové nástroje.
V komorní hře dechových nástrojů naši školu reprezentovali ve hře na
zobcovou flétnu Marie Papežová a Kryštof Svačina, kteří v okresním kole
v Kroměříži získali 3. místo. Ve hře na žesťové nástroje pěkně zabojovalo
trio baskřídlovek ve složení Jan Valenta, Anežka Šušlíková a Michal
Binek, kteří zvítězili v okresním kole v Hulíně, probojovali se do krajského
kola v Uherském Hradišti a tam získali krásné 2. místo. Další úspěch
zaznamenali žáci ze třídy paní učitelky Šárky Jablunkové, která připravila
žáky jak ve hře na akordeon, tak ve hře na EKN. Výsledky byly velmi
potěšující. V krajském kole ve hře na akordeon, které se konalo
v Uherském Brodě, získal František Vajgl 2. místo a akordeonové trio ve
složení Kamila Klučková, Renáta Nakládalová a František Vajgl 1. místo.
V okresním kole ve hře na klávesy, které se konalo opět v Kroměříži,
reprezentovalo naši ZUŠ celkem pět soutěžících. Adam Sokolínský,
Renáta Nakládalová, Nikola Dvořáková a Natálie Voznicová získali
1. místo s postupem do krajského kola, které se bude konat opět
v Kroměříži 25. dubna. Anička Kostrůnková pak přidala krásné 2. místo.
Všem soutěžícím a jejich učitelům ze srdce gratuluji a děkuji za
příkladnou reprezentaci školy a držíme všichni palce v dalších soutěžních
kolech.
A co nás čeká dále? O víkendu 12. – 14. 4. zamíří mládežnický dechový
orchestr na pravidelné soustředění, tentokrát do Fryštáku. Dne 31. května
se bude v 16.30 konat 3. ročník republikového happeningu ZUŠ open
2019, který bude opět ve znamení komorních souborů. Čekají nás také
dva zajímavé výlety. Žáci výtvarného oboru se podívají 11. června do
Ostravy a Dolních Vítkovic a žáci hudebního oboru 13. června do
hlavního města Rakouska – Vídně. Čeká nás spousta vystoupení, dva
absolventské koncerty a vernisáž na zámku ve Zdounkách.
Milí čtenáři, budeme se těšit, že se společně setkáme na některé z našich
akcí. Přeji vám jménem celého kolektivu zaměstnanců krásné letní dny,
hodně úsměvů a pohodových dnů.
S pozdravem ze ZUŠ
MgA. Norbert Svačina, Ph.D. - ředitel
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SDH Zdounky – 1. čtvrtletí
Ani jsme se nenadáli a první čtvrt rok máme za sebou. Dovolte
mi se krátce ohlédnout za naší činností.
Letošní rok jsme svou činnost zahájili již tradičně výšlapem na
Brdo, který proběhl v sobotu 26.1.2019. A byl to pro nás
jubilejní 15. ročník.
Naši mladí hasiči zahájili svou sezonu, a to v sobotu 23. února
na zimním branném závodu v Trávníku. Družstvo starších a
mladších žáků se umístilo v první desítce z celkem třiceti
konkurenčních hlídek, což je velice dobré umístění.
V sobotu 2. března proběhlo tradiční vodění medvěda a
Ostatková zábava s pochováváním basy. Do kroku
masopustnímu průvodu vyhrávala dechová hudba Blatnička a
zdárně jsme obešli celou obec. Večer na zábavě proběhlo
tradiční pochovávání basy, letos se jednalo o 40. pochovávání
basy v podání našeho sboru, tak jak jej většina zná a jakým
způsobem provádíme tuto tradici… K tanci a poslechu nám
celý večer vyhrávala již zmiňovaná Blatnička a také i skupina
Millenium.
Velké poděkování patří všem sponzorům naší zábavy za
pěkné ceny do tomboly. Další velké poděkování patří
obecnímu úřadu za pomoc při pořádání a vzájemnou
spolupráci. A třetí velké poděkování patří všem příznivcům a
všem občanům, kteří nám pomáhají v této dlouholeté tradici
stále pokračovat, stále ji zdokonalovat a přetvářet do dnešní
doby…
Naše zásahová jednotka od začátku roku vyjížděla jedenkrát,
a to ke spadenému stromu přes komunikaci směrem na Bunč.
V sobotu 6. dubna absolvovala pravidelnou roční stáž
pořádanou Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje na
stanici v Kroměříži, kde byla prověřena naše odbornost a
připravenost řešit různé modelové situace mimořádných
událostí z běžného života.
Dne 13. dubna proběhl sběr železa a svoz vysloužilých
elektrospotřebičů po obci. Opět rádi pomůžeme těm občanům,
kteří nemají možnost vysloužilé elektrospotřebiče dovézt do
sběrného dvora. A také děkujeme všem za včasné nachystání
odvážených komodit.
Závěrem mi dovolte vás všechny co nejsrdečněji pozvat na
stavění máje a pálení čarodějnic, které proběhne v úterý
30. dubna. Kdo by se rád podíval na výkony členů SDH
z okrsků Zdounky a Zborovice, ten by si neměl nechat ujít
první kolo požárního sportu, které proběhne v sobotu 4. května
na místním hřišti. A poslední velké pozvání je na tradiční
procházku lesem plným pohádek plánovanou na 18. května v
divockém lese Boří, kterou pořádáme ve spolupráci s ČSOP
Divoky. Letos je to již 41. ročník.

18. května 2019

Za SDH Zdounky M. Sýkora
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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 a firmám nebo podnikajícím osobám sankce až do výše 500
tisíc korun.
Při spalování klestí 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 však není 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!!!

Relax v termálních lázních
Obyvatelé Zdounek a místních částí našli recept
na „jarní únavu“. Zanechali práce na zahrádkách,
odložili jarní úklid domácností a první dubnovou
sobotu vyrazil plný autobus účastníků zájezdu
směr Slovensko. Je třeba poznamenat, že zájezdy
do termálů se pro naše spoluobčany staly po
několika letech již tradicí a těší se velké oblibě.
Tentokrát byly naším cílem termální lázně Velký
Meder s teplotou vody až 37 °C. Na vlastní kůži
jsme vyzkoušeli, mnozí opakovaně, účinky
zdejších léčivých pramenů. V rozlehlém moderním
komplexu relaxačních i zábavních bazénů jsme si
důkladně prohřáli všechny klouby, svaly a celkově
zregenerovali organizmus. Po celý den krásně
svítilo sluníčko, a tak si někteří z nás přivezli domů
i opálení hodné zahraniční dovolené. Výborným
jídlem a pitím jsme završili krásně prolenošený
den.
Celý sobotní výlet se nesl v duchu přátelské
atmosféry a pohody. Všichni jsme se ve zdraví
vrátili domů, a tak nezbývá než moc poděkovat
vedení obce za zprostředkování pěkného zájezdu
a těšit se na ten příští, který se uskuteční na
podzim.
Michaela Pospíšilová

www.zdounky.cz
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Ukliďme Česko – ukliďme Zdounky
V rámci celorepublikové úklidové akce se i občané Zdounek
spojili a udělali dobrou věc pro obec, přírodu i pro sebe.
Parta dvaceti skvělých lidí se v sobotu 6. dubna sešla před
obecním úřadem. Ani déšť nás neodradil od toho, abychom
spojili síly a alespoň trochu pomohli udělat svět kolem nás
krásnější.
Oblékli jsme si reflexní vesty, nasadili rukavice a se zásobou
pytlů jsme se vydali sbírat odpad v naší obci a také podél
silnic a příkopů ve směru na Cvrčovice, Zborovice, Těšánky a
Kroměříž. Podařilo se nám nasbírat obrovské množství
odpadků všeho druhu (sklo, plechovky, papír, obaly,
železo…), které byly odvezeny do sběrného dvora.
Celou akci jsme zakončili společným táborákem, opekli jsme
si špekáčky a doplnili tak energii po náročném dopoledni.
S dobrým pocitem z kvalitně odvedené práce se už teď těšíme
na příští rok, kdy si akci zopakujeme a budeme rádi, když se
k nám přidáte.
Tímto děkuji hlavnímu organizátorovi i všem dobrovolníkům,
kteří se zapojili a kterým záleží na tom, jak vypadá naše okolí.
Daniela Sýkorová, ml.

Pozvánka na tradiční HODOVOU ZÁBAVU do Cvrčovic

6. července
Bohatá tombola
K tanci a poslechu hraje skupina
DE-TO z Kojetína
Pro případ nepříznivého počasí bude
připraven párty stan
Srdečně zvou pořadatelé SDH Cvrčovice
a osadní výbor
I ve Cvrčovicích se dokážeme bavit - cvrčovský medvěd
se svou družinou.

www.zdounky.cz
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Beseda o myslivosti v Mateřské škole Zdounky
Ve středu 6.3.2019 zavítali mezi děti Mateřské školy ve Zdounkách
členové MS (mysliveckého spolku) Jaro Zdounky p. Musil Stanislav a
Ing. Jiří Zbořil, aby jim opět po roce povyprávěli o lese a o zvířátkách,
které v něm žijí.
Poutavou formou v besedě na téma Péče o zvěř, doplněné obrázky,
děti seznámili s tím, jak se myslivci starají v zimním období, aby zvěř
nestrádala a přečkala zimu. Předvedli dětem různá krmná zařízení
(krmelce, zásypy) a druhy krmení, které se do těchto zařízení
pravidelně rozvážejí.
Děti byly seznámeny se zásadami myslivosti, mysliveckou mluvou a
mysliveckými pomůckami, jako jsou puška, náboje, dalekohled, lovecký
nůž, kožešiny zvířat - liška, jezevec, kuna, tchoř, srnčí, jelení parohy,
srnčí parůžky, „zbraně černé zvěře", vábničky na zvěř apod. Rovněž si
všichni mohli prohlédnout a sáhnout na jednotlivé kožešiny zvěře a také
na ostatní myslivecké pomůcky.
Než byla beseda u konce, děti už věděly, jak se mají chovat v přírodě,
aby neplašily zvěř, zejména na jaře, když všechna zvířata v přírodě
vyvádějí mladé. Aby při procházkách v lese napouštěly volně pejsky,
aby nehonili zvěř, chovaly se klidně a nekřičely.
Kluci a holky z jednotlivých tříd, seděli na židličkách v půlkruhu tak, aby
dobře viděli, mohli pozorně poslouchat a ptát se na to, co je zajímá.
Mnozí z nich se pochválili se svými zážitky z přírody a se zvířátky.
Nakonec si všichni zazpívali „Lovu – lesu – zdar“ a každý dostal na
památku drobný dárek. Všem se beseda s vyprávěním myslivců moc
líbila. Už teď se děti těší na besedu v příštím roce.
Ing. Jiří Zbořil,
místopředseda MS Jaro Zdounky

www.zdounky.cz
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Zpráva o činnosti ZO ČZS Zdounky
Dne 17.3.2019 proběhla v přísálí Domu kultury ve
Zdounkách výroční schůze ZO ČZS, které se
zúčastnila valná většina členů. Byla podána
zpráva o činnosti za rok 2018. Tento rok byla
pravidelná rutina narušena volbami do výboru
ZO. Nově byli zvoleni čtyři členové výboru a
schváleni byli v tomto složení:
předseda:
místopředseda:
jednatel:
pokladnice:
hospodář:
členové:

Pavel Valenta
Tomáš Vymazal
Alois Žatecký
Jana Zahradníčková
Jančík Lubomír
Josef Mítek
Michal Trněný
Tomáš Hušek
Stanislav Stratil
Kateřina Žatecká
Antonín Horák st.

Obzvláště pohnutým okamžikem byla účast zasloužilé členky
výboru pí Hany Horákové, která se dostavila za pomoci holí i přes
značné potíže způsobené vážným zraněním. Její podněty a
cílevědomá práce byla vždy hybnou silou naší organizace,
zvláště pak každoroční výstavou ovoce a květin, která vždy
získává mnoho kladných hodnocení ze širokého okolí. Při
příležitosti ukončení činnosti ve výboru byla za tyto aktivity
oceněna.

Pevně věříme, že nám minimálně dobrou radou budou
bývalí členové výboru pomáhat i nadále.

kontrolní komise:
předseda:
Jiří Šimčík
členové:
Marie Trněná, Zdeněk Vích

Plán akcí SDH Těšánky
27. 4. Oslavy osvobození – stavění máje na místním hřišti, začátek v 18.00 hod.
5. 5. Hodové posezení na hřišti s ukázkami hasičů, začátek v 15.00 hod.
Hodová zábava na hřišti, začátek ve 20.00 hod. – hraje Milenium
6. 5. Hodová mše ve škole, začátek ve 14.00 hod.
8. 6. Hasičská soutěž na hřišti
- 7. ročník koňských stříkaček, začátek ve 14.00 hod.
15. 6. Oslavy 90 let SDH Těšánky
13.30 hod. - průvod hasičů se Zdounečankou od školy ke kapličce
13.45 hod. - svěcení kapličky
14.30 hod. - ukázky hasičské techniky na hřišti
Na všech těchto akcích bude zajištěno občerstvení.
Velmi srdečně zvou hasiči z Těšánek

www.zdounky.cz
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Müller ping-pong 2019
Jedno krásné zimní sobotní odpoledne se konal
pravidelný turnaj ve stolním tenise v hale ve
Zdounkách. Vítězem turnaje se stal po těžkých
bojích bývalý občan Zdounek Stanislav Malina st.
Měl to však jednodušší, loňský vítěz Vratislav
Zajíček st. a Vlastimil Nezdařil (oba zdravotní
problémy..., zřejmě stáří) seděli jen na lavičce
náhradníků, a i náš pan starosta (únava z
předešlé noci - úklid haly po zábavě) v soutěži
chyběl. Opět nás malinko zdržely protesty p.
Pošťáka. Tentokráte ne na neregulérní osvětlení,
ale trošku ho při vzájemném souboji oklamal p.
Mainuš. Musela zasednout jury a ta jednohlasně
rozhodla, že zápas se musí opakovat. Další zápas
navíc však již fyzicky hodně unavil p. Mainuše st.,
který se cítil jako favorit soutěže, a další protest
byl na světě. Jury však protest zamítla. 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 po vyhlášení vítězů, spokojeně unavení ze sportovních výkonů, jsme
se rozešli k domovům. Jen Milouš Adamík šel domů se sklopenou hlavou a smutný..., po náročném postupu zase
sestoupil do nižší záhumenkové ligy.
Zdeněk Čevela,
pořád ředitel turnaje

DEMOLICE DALŠÍHO STARÉHO DOMU VE ZDOUNKÁCH
Když jsme před několika lety zrekonstruovali budovu
Domu kultury v naší obci a rozběhla se nová vlna
kulturních akcí, vyvstal před námi nový problém.
Auta návštěvníků neměla v mnoha případech kde
zaparkovat. Parkoviště za domem kultury při větších
akcích ztrácelo potřebnou kapacitu, auta stála všude
kolem, mnohdy až v křižovatce do ulice Zborovská.
Zhruba před dvěma lety jsme se intenzivně začali
zajímat o možnost odkupu zchátralého domu
v blízkosti domu kultury. Nebylo to vůbec
jednoduché, odkupu domu předcházela řada
jednání, nicméně dobrá věc se nakonec podařila.
V lednu tohoto roku prostřednictvím elektronické
dražby obec získala dům do svého vlastnictví a
rychle začala podnikat další kroky. Prakticky ihned
poté, co bývalí vlastníci dům opustili, se v úterý 9.dubna zahájily demoliční práce. Během několika dnů dům zmizel jako
mávnutím proutkem. Občané se zastavovali na chodníku a s potěšením sledovali, jak stavba mizí. Samozřejmě
každého zajímalo, co na tom místě obec hodlá vybudovat. Mohu tedy říci, že s velkou jistotou zde vybudujeme
parkoviště, které bude důstojnou náhradou za zbořený dům a odlehčí při velkých kulturních akcích přilehlým ulicím.
Ve chvíli, kdy budete tento Zpravodaj číst, už bude starý dům minulostí. Pokud si dobře vzpomínám, je v pořadí již
šestým, který se za současného vedení obce vykoupil a zboural. Odkup vždy pečlivě zvažujeme, ani jednání
s vlastníky není mnohdy jednoduché. O to sladší je pak odměna pro nás pro všechny, kdy na místech starých domů
v intravilánu obce vyroste krásný park, který jsme společně vysadili, nové parkoviště u Domu kultury, vytvoří se prostor
pro stavbu rodinného domu či nové sběrné hnízdo na třídění odpadů v Zákostelí. Jistě nebudu daleko od pravdy, když
řeknu, že je to kus dobře odvedené práce a že ani výkup
zmíněného domu nebyl tak úplně poslední.
Ing. Jana Raczová,
místostarosta obce

Uzávěrka příspěvků do Informačního zpravodaje
Zdounky je 10. července 2019. Příspěvky posílejte na
adresu: zpravodajzdounky@seznam.cz, nebo je
můžete vložit do poštovní schránky u obecního úřadu.

www.zdounky.cz
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VÁLEČNÉ VZPOMÍNKY
V loňském roce jsme si po celé republice připomínali 100 let
od vzniku republiky. Po celé zemi probíhaly oslavy a sadily se
naše národní stromy – lípy. Vznik nové republiky
bezprostředně souvisel s ukončením první světové války.
Zanedlouho budeme opět po roce oslavovat další rok prožitý
v míru, který se připíše k řadě předešlých, uplynulých od konce
druhé války světové, která byla nejkrvavějším válečným
konfliktem v novodobé historii Evropy. Pro mnohé je to tak
vzdálená doba, že si život bez míru nedovedou představit.
Přesto je třeba si stále připomínat válečné útrapy našich
předků, jejich hrdinství, odvahu a touhu po životě obyčejného
člověka, který nechce nic víc, než v klidu a míru vychovávat
své děti a těšit se ze svých blízkých. A tak mi dovolte, abych
vám předložila se souhlasem manželů Frkalových z Nětčic dva
příběhy, od nichž nás dělí neuvěřitelných 105 let.
První příběh je věnován vzpomínce paní Marie Frkalové na
vyprávění její babičky a jejího tatínka, pana Jaroslava Ševčíka
ze Zdounek. Když se rozpoutala první světová válka, tak jako
mnoho jiných vojáků, i pan Ferdinand Ševčík (otec pana
Jaroslava Ševčíka) se na vlakovém nádraží v Hulíně musel
rozloučit se svojí ženou a dvěma malými synky. Jistě v té chvíli
své ženě řekl, že ji miluje, ať opatruje děti, že se ve zdraví vrátí
a všichni zase budou spolu. Ovšem boje v italských Tyrolích
byly kruté. Vojáci strádali, v mrazivé zimě, uprostřed hor
neměli ani potřebné obutí, ani teplé oblečení. Tehdy v těch
horách padlo víc jak 100 000 českých vojáků. Dodnes toto
číslo nebylo překonáno. Mezi tím zástupem padlých byl,
bohužel, i pan Ferdinand Ševčík. Jeho žena zůstala se dvěma
dětmi
Jaroslavem
a
Bohumilem
sama.
Pracovala
v zemědělství a děti jí musely odmala pomáhat. Od státu
nedostala vůbec nic, nebylo žádné sociální zabezpečení.
Museli se těžce protloukat životem, žili velmi skromně, jen
z toho, co jim malé hospodářství přineslo. Ztráta manžela,
živitele rodiny, poznamenala jeho ženu na celý život. Vzala jí
ho válka a ta se neptá…
Druhý příběh je věnován vzpomínce pana Ing. Jiřího Frkala na
vyprávění svého otce, který se narodil v Nětčicích jako
nejstarší syn sedláka. Vystudoval Obchodní akademii v Brně a
pod vlivem slovanských kroužků se z vlastního zájmu naučil
velmi dobře ruštinu. Přišla mobilizace a pan Josef Frkal byl
28.7.1914 povolán k nástupu do armády. Jako velitel roty byl
brzy vyslán na východní frontu bojovat proti Rusku. Slovanství
v jeho srdci mu nedovolilo, aby moravské pluky bojovaly proti
Ukrajincům, a nařídil svým vojákům nasadit na bajonety bílé
kapesníky. Nenašel se nikdo, kdo by svého velitele
neuposlechl. Když pak nastal útok kozáků na koních, celá rota
se vzdala a velitel roty Josef Frkal z Nětčic skončil jako údajný
rakouský špion v gulagu. Rázem se ocitl v hotovém pekle –
dvanáctihodinová dřina v dole, na nohou omotané onuce,
místo jídla vařená řepa. Tak to trvalo dlouhé roky, až do roku
1918, kdy byl v Rusku svržen car a gulagy byly rozpuštěny.
Během krátké doby se čeští zajatci zformovali do vojenského
sboru Čs. legií. Brzy jejich stav činil 85 000 vojáků a pan Josef
Frkal z Nětčic byl mezi nimi. Tato dobře organizovaná armáda
během měsíce ovládla celou Transsibiřskou magistrálu, tedy
východní část Ruska. Při své vítězné cestě se vojáci zmocnili
carského zlatého pokladu - válečné kořisti. Ten se potom stal
základem pro vznik první československé banky – Banky čs.
legií. Po příchodu do Evropy již legionáři do bojů nezasáhli,
protože 28.10.1918 také díky jim vzniká nová Československá
republika…
Ing. Jana Raczová,
místostarosta obce

www.zdounky.cz

PODĚKOVÁNÍ
Rada obce a Zastupitelstvo obce Zdounky
děkuje našim spoluobčanům

panu Aleši Mozgovi
ze Zdounek
za 70. odběr krve
a

panu Josefu Vaňharovi
ze Zdounek
za 60. odběr krve,
kterou jako čestní dárci darovali na
transfuzním a hematologickém oddělení
Kroměřížské nemocnice.
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Strana ke kávě
Fanta řezy
Korpus:
6 vajec
5 lžic polohrubé mouky
5 lžic krystalového cukru
2 lžíce kakaa
1/2 prášku do pečiva
100 ml oleje
Krém:
300 g tvarohu
3 lžíce moučkového cukru
300 ml smetany ke šlehání 31%
Vrchní vrstva:
800 ml nápoje FANTA
3 lžíce krystalového cukru
2 balíčky vanilkového pudinku

Postup přípravy receptu
* Začneme šlehat vajíčka spolu s cukrem do pěny.
* Postupně přidáme olej, mouku smíchanou s práškem do pečiva a
kakao.
* Dáme do vymaštěného a moukou vysypaného plechu 25x35 cm na
180 °C asi 20 min. podle toho, jak vám to doma peče.
* Mezitím připravíme tvarohový krém. Smetanu vyšleháme s cukrem,
v druhé misce tvaroh a postupně přidáváme šlehačku.
* Krém dáme do ledničky, než vychladne korpus. Poté krém rovnoměrně
rozetřeme na plát.
* Připravíme vrchní vrstvu: V nápoji FANTA rozmícháme pudinky s
cukrem a vaříme do zhoustnutí. Ještě horké nalijeme na tvarohovou
náplň. Lijeme velmi opatrně, abychom tuto uhlazenou tvarohovou náplň
nenarušili.
* Dáme vychladit.
Dobrou chuť přeje Petra Horáková😉

Gratulujeme všem úspěšným luštitelům z minulého čísla Informačního zpravodaje. Nebylo vás málo,
což nás těší. Ale přece jen první byla paní Drkulová. Gratulujeme. Tajenku KŘÍŽOVKY nám prosím
doručte buď do místní knihovny nebo na obecní úřad ve Zdounkách.

www.zdounky.cz

Strana 18

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 17/číslo 2

Dětské šibřinky ve Zdounkách a Nětčicích
Zdounky
Sál Domu kultury ve Zdounkách se
zaplnil neděli 17. března celou řadou
zajímavých masek. Konaly se zde totiž
dětské šibřinky, na nichž nechyběly
princezny, čarodějnice, víly, vojačky a
vojáci, zvířátka a mnoho dalších masek.
O pestrý program se dětem starala
dvojice oblíbených pohádkových postav
Jů a Hele, kteří se s dětmi fotili, zdravili a
pomáhali jim při soutěžích. Děti se utkaly
v
mnoha
disciplínách,
podlézaly
překážky či skákaly v pytli.
Když
se
nesoutěžilo,
mohly
si
zatancovat s kamarády nebo se svými
rodiči.
Vyvrcholením
odpoledního
maškarního
veselí
bylo
losování
megatomboly, která udělala radost
nejednomu malému účastníkovi.

Nětčice
V únoru jsme uspořádali tradiční
dětský
karneval
v kulturním
domě v Nětčicích. Tímto bychom
rádi poděkovali všem, kteří se
podíleli na jeho realizaci. :)
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Tvořivé
v knihovně
a mateřské
y vyrobit
a nazdobit dílničky
společně s rodiči
pěkné velikonoční
dekorace.

škole ve Zdounkách

V úterý 16. dubna proběhlo v naší školce odpoledne plné tvoření. Děti si mohly vyrobit a nazdobit společně s rodiči pěkné
velikonoční dekorace.

Premiéra zdouneckých ochotníků
Je sobota 26. ledna 2019, 17.45 hodin a Dům kultury ve Zdounkách se zaplňuje diváky. Všichni jsou lační zhlédnout
premiéru hry „Na letním bytě“, kterou nacvičili zdounečtí ochotníci jako svou v pořadí již čtvrtou divadelní hru. Možná se
zdá, že si ochotníci tuto hru drželi celý rok v pečlivém utajení, aby pak mohli o to víc překvapit. Ale tato hra autora Josefa
Štolby není zase tak neznámá, možná jen trochu zapomenutá.
Scénář divadelní hry jsem měl poprvé možnost přečíst někdy během roku 2015 a velmi se mi zalíbil. V té době ovšem
nebylo ani pomyšlení něco takového zkusit zkoušet. Nejen kvůli počtu potřebných herců, ale kvůli rozsahu hry. Uplynuly
dva roky a já jsem scénář přinesl na zkoušku mezi kolegy, ať se rozhodnou sami a svobodně. Rozhodli, ať to přepíšu a že
to zkusíme. Výrazný impulz jsme též získali při zhlédnutí této hry v podání jiných ochotníků. Hra plná zpěvů vzbudila jisté
obavy, které jsem uklidnil slovy „nebojte se, my tam zpívat nebudeme“.
S nácvikem hry jsme začali na podzim roku 2017 a hned se dostavily dotazy ze strany herců, kdy to hodláme hrát. Řekl
jsem, že této hře bude třeba věnovat více času než dosud. Rozdělení jednotlivých rolí mezi nás bylo celkem jasné. Ovšem
kdo bude hrát roli Berty? To byl pomyslný oříšek, který jsem se snažil rozlousknout, ještě než nám skončí rok 2017.
Výsledek znáte a já jsem Martě vděčný za její odvahu. Nové tváře obohatily nejen hru samotnou, ale celý náš soubor.
Této hře jsme opravdu věnovali hodně, prakticky celý loňský rok. Věřte, že to bylo někdy náročné a plné emocí, když se
zrovna nedařilo, ale to k tomu patří. Všem hercům, herečkám a ostatním pomocníkům patří můj velký dík. Velkou zásluhu
má též obecní úřad a farnost Zdounky.
Omluvu mám i pro diváky, kteří během představení něco pořádně neslyšeli. Nebylo to úmyslně, snažíme se hrát naživo,
ale nervozita a tréma před diváky někdy vykonají své.
„Na letním bytě“ budeme reprízovat 10.února v Nedašově, kde s naším spolkem pojedeme už potřetí.
Petr Zapletal
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