Ročník 17/číslo 3/zdarma
Čtvrtletník ÚSC, červenec 2019

Vážení a milí spoluobčané,
jsme o další tři měsíce starší, nebo raději „zkušenější“, a opět máme mj. před sebou další termín pro uzávěrku nového čísla
Informačního zpravodaje obce Zdounky, letos je to již v pořadí číslo třetí. Tentokráte píši tento úvodní článek v úterý 2. července
2019 v pozdních odpoledních hodinách a přemýšlím nad vším, co se již povedlo letos zrealizovat dle schváleného rozpočtu na
rok 2019 a co zatím ne. Procházím detailně celý rozpočet a mohu bilancovat první pololetí tohoto roku.
Z plánovaných větších akcí na rok 2019 byla již zrealizována oprava poslední hlavní šesté zídky na hřbitově ve Zdounkách
včetně zábradlí, ale zatím bez nového WC na hřbitově, dále je to celková oprava kapličky v místní části Těšánky, oprava střechy
zázemí pro SDH na hřišti v Nětčicích, obklad stropu v příručním skladu hasičské zbrojnice v Nětčicích, kompletní výměna 1 ks
sestavy – celého vstupu ve VÚTZ – mezi halou a vstupem do VÚTZ, klimatizace na Základní škole ve Zdounkách, a to ve třídách
na 1. stupni a v podkroví ZUŠ ve Zdounkách, byl naplněn projekt „Předcházení vzniku odpadů v obci Zdounky“, to znamená
veřejná zakázka na dodávku dalších 60 ks kompostérů o objemu 1 050 l, 1 ks kontejneru na textil o objemu 2,5 m 3, 60 ks
domácích štěpkovačů, 1 ks skladového kontejneru s elektroinstalací, 2 ks univerzálních skříní a 2 ks policových regálů, vše
určeno pro dovybavení sběrného dvora ve Zdounkách.
V současnosti se pracuje na realizaci nové opěrné zdi vedle základní školy na 1. stupni v ul. Kroměřížská, dále je to stavba
s názvem „Kulturní dům ve Zdounkách – zastřešení atria“, momentálně probíhá i dodávka materiálu a výměna krytiny a
klempířských prvků na BD v ul. Farská č. p. 432, Zdounky a dodávka a instalace automatického zavlažovacího systému Rain
Bird pro hřiště v Nětčicích.
V případě zahájení hlavní investiční akce musím bohužel konstatovat, že stále čekáme, jak dopadne naše žádost o dotační
prostředky na ministerstvu zemědělství 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. Zde si
dovolím konstatovat, že i bez dotace máme jako obec na to zahájit vlastní realizaci v ulici Tyršova ve Zdounkách a následně
pokračovat ve „zbytku“ místní části Nětčice, včetně přivaděče na ČOV ve Zdounkách, ale prozatím pořád čekáme na rozhodnutí
z ministerstva zemědělství!!!
A co se nově událo během 2. čtvrtletí roku včetně dokladové části na výstavbu - poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 5.000 Kč OMS kynologické
infrastruktury
pro
novou
2019, tedy od poslední schůze technické
komisi na činnost pro rok 2019 a
Zastupitelstva obce Zdounky, která zástavbovou lokalitu rodinných domů,
současně schvalení veřejnoprávní
nabídková cena za kompletní PD činí po
proběhla ve čtvrtek 14. 3. 2019?
smlouvy č. 20/2019 o poskytnutí
V době od uzávěrky posledního čísla slevě 55 % oproti ceníku UNIKA 491,9 tis.
neinvestiční dotace
Informačního zpravodaje (10. 4. 2019) do Kč
smlouvu
mezi
obcí
uzávěrky tohoto čísla (10. 7 .2019) se - cenovou nabídku od fy TIZZI engineering - Darovací
Zdounky a Sociálními službami
s.r.o. z Kroměříže, kde předmětem plnění
rada obce sešla celkem 3x a 1x proběhlo
města Kroměříže, jedná se o
je organizační zajištění výběrového řízení
veřejné zasedání ZO Zdounky v přísálí
poskytnutí finanční částky na koupi
na veřejnou zakázku „Zdounky –
Domu kultury ve Zdounkách (ve čtvrtek
nového vozidla pro novou terénní
dostavba kanalizace, včetně místních
13. 6. 2019).
službu Chůvičky, která pomáhá
částí – I. etapa“ - TDS, odměna za činnost
Z informačně nejdůležitějších záležitostí,
rodinám s postiženými dětmi (výše
příkazníka je stanovena dohodou
které rada obce projednala, schválila či
daru činí 10.000 Kč)
smluvních stran a činí 15.000 Kč bez DPH
vzala na vědomí, vybírám pro vás tyto
- cenovou nabídku od Ing. Zdeňka Luňáka - s účinností od 1.4.2019 zvýšení
níže uvedené:
odměn správcům našich kulturních
ze Zlína, kde předmětem plnění je
- žádost pí ředitelky MŠ ve Zdounkách
zařízení v místních částech na
organizační zajištění výběrového řízení
ohledně použití finančních prostředků
částku 1.000 Kč/čtvrtletí (Cvrčovice,
na veřejnou zakázku „Kulturní dům
získaných v rámci ročního vyúčtování
Divoky, Nětčice, Těšánky)
Zdounky – zastřešení atria“, odměna za
spotřeby plynu za minulý rok, a to ve
činnost
zpracovatele je stanovena - Dohodu o dočasném užívání
výši 11.239 Kč, na zakoupení nových
pozemků v k. ú. Divoky mezi Obcí
dohodou smluvních stran a činí 24.500
odlehčovacích
lehátek
do
třídy
Zdounky a ČSOP Divoky pro akci
Kč, cena je konečná, neboť zpracovatel
„Zajíčků“, které usnadní práci paní
„Procházka lesem plným pohádek“
není plátce DPH
školnici při každodenním rozkládání
(letos byl již 41. ročník), který se
- žádost
pí
Miloslavy
Razákové
lehátek
uskutečnil v sobotu dne 18.5.2019
ze Zdounek, ul. Nádražní č. p. 375, o
- cenovou nabídku od Ing. Ondřeje
(úhrada
za
dočasné
užívání
umístnění do DsCHB ve Zdounkách
Mlčocha, ul. Osvoboditelů 248/9,
pozemků činí 200 Kč)
Kroměříž, na vypracování projektové - podporu i pro rok 2019 ZO ČSOP
Buchlovice formou proplacení faktury za
dokumentace pro akci „Zdounky –
služby ve výši 2.000 Kč
lokalita BI 1, ul. Cvrčovská“
-
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pokračování ze str. 1
- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
3.000
Kč
Sociálním
službám
Pačlavice, p.o. na činnost pro rok
2019
a
současně
schválení
veřejnoprávní smlouvy č. 21/2019 o
poskytnutí neinvestiční dotace
- závěrečnou
zprávu
o
výběru
nejvhodnější nabídky, a to ze tří
předložených cenových nabídek na
veřejnou zakázku „Kulturní dům
Zdounky – zastřešení atria“, nabídku
fy Pozemní stavitelství Zlín a.s., která
činí částku 4.870.425 Kč, bez DPH,
nabídka fy RAPOS spol. s.r.o. z
Holešova je 4.953.920 Kč, bez DPH a
nabídka fy Stav Consult, s.r.o., z
Kroměříže činí 4.989.678 Kč, bez
DPH
- žádost pí Jany Hajnové – fyzioterapie
o povolení výměny sanitární keramiky
a menších stavebních úprav s tímto
spojených v pronajatých prostorech
na
zdravotním
středisku
ve
Zdounkách
na
vlastní náklady
žadatelky, ale s 50% finanční účastí
obce
- cenovou nabídku fy Ing. Františka
Jaška, chlazení Brno na realizaci
klimatizace na 1. stupni ZŠ ve
Zdounkách, nabídková cena činí
509.626 Kč, bez DPH, termín
realizace – květen 2019
- dopsání kroniky místní části Nětčice
od roku 2012, včetně tohoto roku,
Mgr. Barborou Pospíšilovou a pí Alicí
Pláňavovou
- poděkování
ředitelky
Sociálních
služeb města Kroměříže za náš
sponzorský dar na nákup nového
vozidla v rámci Benefičního večera
pro podporu nové terénní služby
„Chůvičky“ pro rodiny s dětmi se
zdravotním
postižením
v ORP
Kroměříž
- materiál od Ing. Vrbové z Těšánek ve
věci variantního řešení povrchů
komunikace v naší osadě Lebedov
- dopis od MUDr. Lenky Franckové –
praktické zubní lékařky ve Zdounkách
ve věci výpovědi z nájemní smlouvy
k datu 30.6.2019 na Zdravotním
středisku ve Zdounkách z důvodu
jejího
odchodu
do
starobního
důchodu
- žádost pí ředitelky ZŠ ve Zdounkách
o projednání přerušení provozu školní
družiny v termínu od 1.7. do 2.9.2019,
a to na základě § 8 odst. 2 vyhlášky
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
ve
znění
pozdějších
předpisů,
z důvodu řádného čerpání dovolené
pedagogických pracovníků
- cenovou nabídku fy Proizol – Jan
Kučera z Nětčic na provedení akce
„Oprava střechy autobusové zastávky
v Divokách“ (nabídková cena opravy
činí 18.700 Kč, bez DPH)
www.zdounky.cz

- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
20.000 Kč SDH v Těšánkách na oslavy
90. let od jeho vzniku, které proběhly
v sobotu
15.6.2019
a
současně
schválení veřejnoprávní smlouvy č.
22/2019 o poskytnutí neinvestiční
dotace
- žádost obce Zdounky na SŽDC Oblastní
ředitelství Olomouc ve věci zájmu o
objekt výpravní budovy železniční
stanice Zdounky, č. p. 192 včetně
pozemku p. č. 355 – 297 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Zdounky za podmínek, které budou pro
obec přijatelné
- informaci, že na návrh obce Zdounky
KÚ ZK vyhlásil výběrové řízení dle
zákona č. 48/1997 Sb., na uzavření
smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami
a poskytovatelem zdravotních služeb –
stomatologie
po
MUDr.
Lence
Franckové, která k datu 30.6.2019
ukončila svou praxi, výběrové řízení bylo
zveřejněno na úřední desce KÚ ZK od
15.5. do 30.6.2019
- Osvědčení o úspoře emisí pro obec
Zdounky od fy EKO-KOM, a.s. za rok
2018 díky množství odpadu který naše
obec vytřídila a předala v roce 2018
k dalšímu využití, celkem se jednalo o
66,41 tuny, obec za toto množství
obdržela finanční částku 165.302,50 Kč
- oznámení o konání letního skautského
tábora DIVOKY 2019 na p. č. 533/1
v k.ú. Divoky ve dnech 29.6. –
13.7.2019, organizátorem tábora je
Junák – český skaut, středisko
Psohlavci Uherské Hradiště, z.s.,
kterého se zúčastní cca 43 dětí do 15 let
a cca 17 osob starších 15 let, vedoucím
tábora bude Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.
- pozvánku na Mezinárodní den archivů
v Kroměříži, a to ve čtvrtek 6.6.2019 –
Den
otevřených
dveří
Státního
okresního archivu v Kroměříži
- poděkování ZO ČSOP Divoky a SDH
Zdounky za spolupráci OÚ Zdounky při
přípravných
pracích
na
realizaci
41. ročníku „Procházky lesem plným
pohádek“
- vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
k 30.4.2019.

- účetní závěrku obce Zdounky za rok
2018, součástí schválení je Protokol o
schvalování účetní závěrky za rok 2018
- termínovník obecních rad a veřejných
zasedání Zastupitelstva obce Zdounky
ve 2. pololetí roku 2019
- koupi domu č. p. 115 (po zemřelém p.
Glozovi) v Zákostelí, ve Zdounkách
včetně pozemku p. č. 502 – 184 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Zdounky, odhadní cena nemovitosti činí
včetně pozemku 256.930 Kč, koupě od
majitelky za cenu dohodou 290.000 Kč
- zrušení platnosti Vnitřní směrnice obce
Zdounky č. 5/2008 k proplácení
cestovních náhrad
- Vnitřní směrnici obce Zdounky č. 1/2019
k proplácení cestovních náhrad
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
31.5.2019
- celou řadu žádostí o prodej, koupi a
bezúplatný převod pozemků.
Závěrem si ještě dovolím uvést výsledek
našeho osobního jednání u pana
ředitele
Povodí
Moravy,
závodu
v Uherském Hradišti, kde jsme se opět
po nějakém čase přijeli zeptat na stav
věci
při
realizaci
slíbených
protipovodňových opatření naší obce.
Bylo nám sděleno, že momentálně
veškeré finanční prostředky určené na
protipovodňová opatření cca 14 hlavních
projektů, kde v minulosti byly zařazeny i
Zdounky a bylo nám v minulosti
přislíbeno cca 20 milionů korun,
s termínem realizace do konce roku
2018 jsou tzv. „stopnuty“, a budou
použity na „boj proti suchu“. Nicméně na
protipovodňová opatření stále myslíme,
a budeme vás informovat, co nového se
i v této věci dále bude dít!!!
Užívejte si letošního léta plnými doušky
a vaše ratolesti letních prázdnin bez
šrámů na těle i na duchu.
V úctě váš
starosta obce
Ing. Martin Drkula

druhé
letošní
veřejné
zasedání
Zastupitelstva
obce
Zdounky,
se
uskutečnilo ve čtvrtek 13.6.2019.
Projednalo či schválilo celou řadu bodů,
ze kterých vybírám pro vás tyto
nejdůležitější:
- zprávu o činnosti Rady obce Zdounky
od posledního veřejného zasedání
- Závěrečný účet obce Zdounky za rok
2018 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018,
zároveň
vyslovení
souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad, včetně přijatých nápravných
opatření ke konečnému prozkoumání
hospodaření obce Zdounky za rok 2018
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Kompostéry a štěpkovače
V roce 2018 naše obec požádala v rámci
Operačního programu Životní prostředí o
možnou dotaci na pořízení kompostérů a
štěpkovačů pro naše občany. Vzhledem
k tomu, že obdobná akce v roce 2017 měla
mezi lidmi velký úspěch a ten, kdo od té
doby kompostér využívá, to může jen
potvrdit, doufali jsme, že i tentokrát nám
štěstí bude nakloněno. Na jaře letošního
roku nám ministerstvo životního prostředí
v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů
v obci Zdounky dotaci ve výši 680.000 Kč
přidělilo. K ní je ovšem potřeba přičíst i
finanční spoluúčast obce Zdounky ve výši
120.000 Kč. Součástí dotace je nejen 60 ks
kompostérů značky JRK 1050, tedy ty
samé, osvědčené, které už mnozí z nás
doma mají, ale také 60 ks štěpkovačů
značky STIGA BIO SILENT 2500. Zejména
u nich počet zájemců po vyhlášení obecním
rozhlasem velmi rychle naplnil naše
možnosti, takže jsme museli i pár žadatelů
odmítnout. Není pochyb o tom, že i
štěpkovače budou na našich zahradách
dobře sloužit. Poštěpkují dřevo do průměru
4 cm a při zpracování si větve samy vtahují.
Hotovou
štěpku
můžeme
používat
především jako mulč k ovocným stromům a
keřům. Jednak nám tím usnadní sečení
okolní trávy a jednak zadrží v půdě tolik
potřebnou vláhu. O využití kompostéru se
nějak rozepisovat nehodlám, protože všichni
zájemci jak letos, tak i před dvěma roky
obdrželi spolu s ním i návod na poskládání a
brožurku
s radami,
jak
správně
kompostovat. Snad jen dodám po vlastních
zkušenostech, že je třeba plněný kompostér
průběžně prolévat vodou, aby se v něm
nedržely v létě všudypřítomné malé mušky.
Do
dotačního
titulu
OPŽP
kromě
kompostérů a štěpkovačů rovněž patří i
kontejner na tříděný textil a zařízení RE–
Use, jednoduše řečeno domeček na sběrný
dvůr, jenž bude sloužit jako místo, kde si lze
zadarmo vybrat z odložených věcí cokoli, co
se
bude
hodit
někomu
jinému.
Předpokládám, že o tuto další službu obce
bude opět velký zájem.

Připravované akce

Ing. Jana Raczová,
místostarosta obce

www.zdounky.cz
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Zdounečtí ochotníci hráli na zámku
Po odehraných reprízách divadla „Na
letním bytě“ v Nedašově a Zborovicích,
jsme měli v plánu si zahrát také ve
zdouneckém zámku. Tuto reprízu jsme
si naplánovali na sobotu 22. června
2019. Již počátkem týdne před touto
reprízou jsme se postupně nastěhovali
do prostor zámku a zkoušeli na jeho
nádvoří. Je tam skvělá akustika. Trochu
jsem herce při zkouškách škádlil slovy:
„Je tu na zemi spousta kamení, tak se
snažme“. Nicméně se nám zkoušelo
dobře a scénu jsme si krásně
naaranžovali. Nerad to přiznávám, ale
scéna byla krásnější než na premiéře.
I když jsme zákonitě museli počítat
i s horším počasím, nikdo z nás nechtěl
připustit, že nás to nakonec potká. V den
D, tedy v sobotu odpoledne se krásně
rozpršelo, takže jsme byli donuceni celé
divadlo přestěhovat do náhradních
prostor. Tedy do malého sálu v přízemí
zámku. Nelitujeme toho, neboť jsme si
takto v praxi vyzkoušeli své možnosti
rychlé improvizace. Divadlo jsme
nachystali, odehráli a diváci (a že jich
nebylo málo) nás odměnili potleskem.
Co víc si přát? Divadlo se povedlo a ve
Zdounkách pěkně popršelo. Tak snad
někdy příště nám to vyjde i na tom
nádvoří.
Již teď můžeme diváky pozvat na další
reprízu divadla „Na letním bytě“, která se
bude konat v sobotu 17. srpna 2019 ve
venkovním areálu u Galatíků.
Petr Zapletal

Připravovaná akce

www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách
Napajedelské plavení – školní výlet 1. třídy
Ve středu 22. května 2019 jsme všichni s úsměvem
pospíchali do školy. Čekal nás totiž dlouho očekávaný
den – NÁŠ ŠKOLNÍ VÝLET. Po nástupu do autobusu
jsme se všichni okamžitě stali námořníky. Paní
učitelka totiž pro každého z nás měla připravené
krásné námořnické čepice. Ona a paní vychovatelka
se rázem staly kapitánkami celé naší plavby. A mohli
jsme vyrazit směr Spytihněv, přístaviště Na Rejdě.
Tam již na nás čekala velká loď Morava, na kterou
jsme se s velkým nadšením nalodili. Jako správní
námořníci jsme si loď důkladně prohlédli, vyslechli
jsme si důležité informace o tom, jak se na lodi
bezpečně chovat, a poté jsme vypluli směr Napajedla.
Celou plavbu jsme se kochali krásnou přírodou,
pojídali výborné svačinky, které nám připravily
maminky, a štěbetali se svými kamarády. Také jsme si
nakoupili drobné suvenýry a pohlednice na památku.
V Napajedlech nás čekala krátká procházka
k historickému hřebčínu, kde nás paní průvodkyně
provedla nejstarším a nejznámějším hřebčínem
v České republice. A to už na nás v přístavišti opět
čekala naše loď a plavba zpět do Spytihněvi. S naším
krásným výletem jsme se rozloučili jako správní
námořníci pokřikem: „Ahoj!“ Plni nových zážitků a i
trošinku unaveni jsme se vypravili zpět do Zdounek.
I přesto, že nám počasí moc nepřálo, jsme si tu naši
poslední plavbu na konci 1. třídy náramně užili!
Pasování na čtenáře – 1. třída
Ve čtvrtek 16. května 2019 proběhla ve
zdounecké knihovně
malá
slavnost
Pasování
prvňáčků na čtenáře. Protože celoroční téma třídy je
Vyplouváme, i celé pozdní odpoledne se opět neslo
v námořnickém duchu. Děti měly pro rodiče a pozvané
hosty připravené básničky o abecedě, čtení a knihách.
Celkem šestnáct dětí překonalo svůj strach a všem
ukázalo, že jsou v naší třídě výborní čtenáři. Vzorově
přečetly básničky od Jiřího Žáčka, Markéty Zinnerové
a krátké úryvky z krásné knihy Gerda – příběh velryby.
Poté následoval slib čtenáře, při kterém všechny děti
slíbily, že se ke knihám budou chovat hezky a
pravidelně je číst. A potom už hurá k samotnému
pasování! Pan starosta děti pasoval, od paní ředitelky
dostaly šerpu s nápisem Už jsem čtenář. Paní
knihovnice dětem darovala knihu s věnováním a
malou sladkost. Od paní učitelky žáčci dostali
upomínkový list a paní vychovatelka měla pro děti
připravené krásné záložky do knih. Závěr celého
vystoupení patřil maminkám jako poděkování za
každodenní péči a starost o malé školáčky. Děti
maminkám přednesly básničku a odměnily je
srdíčkovým zápichem. Po skončení celé akce se děti
mohly u paní knihovnice přihlásit do místní knihovny a
vypůjčit si tak svou první knihu.
Ve vestibulu domu kultury byly nainstalovány
nástěnky, na kterých si přítomní hosté mohli přečíst,
co vše jsme s dětmi v 1. třídě během celého školního
roku prožili – Lodní deník naší třídy, a také si
prohlédnout doprovodné fotky. Děti také měly možnost
vyfotit se ve fotokoutku jako námořníci, kteří právě
zdárně propluli 1. třídou.
Celé slavnostní odpoledne bylo velmi krásné, dojemné
a všichni rodiče mohou být na své děti náležitě pyšní.
A závěrem už jen zbývá zvolat: „DOPLULI JSME!“
Mgr. Martina Štefková
www.zdounky.cz

Základní škola Zdounky vycestovala na
poznávací zájezd – ORLÍ HNÍZDO v NĚMECKU

zahraniční

Ve dnech 10. – 11. června 2019 se žáci a pedagogové základní
školy zúčastnili zahraničního poznávacího zájezdu do Německa.
První den jsme si prohlédli městečko Berchtesgaden a poté
jsme horským busem vyjeli na pověstné Orlí hnízdo
(Obersalzberg), kde jsme měli nádherný výhled na štíty
Berchtesgadenských Alp. Dále jsme se projeli lodí po
Königssee, které je další perlou v této oblasti. Po procházce
kolem přístavu, nákupu suvenýrů a občerstvení jsme vyrazili
směr Česká republika. Ubytovali jsme se v Týně nad Vltavou,
snědli výbornou večeři a druhý den jsme pokračovali do Tábora.
Následovala prohlídka města a Muzea čokolády a marcipánu.
Zde si žáci vyrobili vlastní výrobek z marcipánu a ozdob.
Zahraniční zájezd byl přínosem pro všechny žáky a pomohl
zdokonalit jejich jazykové znalosti.
Mgr. Eva Oláhová
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Základní škola ve Zdounkách
SOUTĚŽNÍ DEN S IZS
V areálu Amfík Bukovina Popovice u Uherského Hradiště se 22. května 2019 konal 3. ročník pohybově vědomostní soutěže
v bezpečnostně branných disciplínách pro žáky 8. tříd Zlínského kraje ve spolupráci s ministerstvem obrany a Hasičským
záchranným sborem ZK ČR. Žáci se dozvídali nové věci od členů Armády ČR, policie, celní správy, hasičů a zdravotníků, a
na stanovištích plnili různé úkoly. Například házeli granátem do vymezeného prostoru, stříleli vzduchovkou na terč,
překonávali překážkovou dráhu na čas, oblékali se do výstroje armády, skládali testy z dopravní, zdravotnické, policejní a
celní oblasti, řešili mimořádné situace, prověřovali znalosti z požární ochrany, prováděli resuscitaci na figurínách, popisovali
vybavení sanitky a funkce různých zdravotnických přístrojů, jezdili na kole jízdu zručnosti aj. Soutěže se celkem zúčastnilo 19
družstev z různých škol Zlínského kraje. Naši školu reprezentovali - a i přes téměř vytrvalý déšť si soutěž užili - Tereza
Zapletalová, Kristýna Škrabalová, Michaela Horáčková, Anna Kadlčíková, Kristian Lakomý a Jiří Soukup, a obsadili 5. místo.
Srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Bc. Jana Smažilová

Hasiči v Nětčicích
Pravidelně každou středu naruší poklidné nětčické
odpoledne burácení hasičské „mašiny“. Pro některé
obyvatele to není zvuk zrovna příjemný, ale pro
mladé hasiče v Nětčicích je to povel zakleknout na
startovní čáru a vyrazit do útoku.
Sbor dobrovolných hasičů v Nětčicích reprezentuje
družstvo starších žáků, dvě družstva mladších žáků,
družstvo žen a mužů. Když jsou okolnosti příznivé,
poskládá se i tým starších pánů.
Nětčice se tedy mohou pochlubit širokou základnou
dobrovolných hasičů a také početným zástupem
příznivců hasičského sportu.
Nejen pravidelné tréninky, ale především obětavý a
důsledný přístup trenérů a vedoucích těchto družstev
přináší své ovoce. Především mladší a starší žáci se
ze soutěží často vracejí s vítěznými poháry a
medailemi.
Nelze tedy než poděkovat donátorům, pořadatelům
soutěží, trenérům a všem aktivním členům za
smysluplné vyplnění volného času dětí, jejich vedení
ke zdravému soutěžení, vzájemné spolupráci v týmu,
respektu a „fair play“.
Michaela Pospíšilová

www.zdounky.cz
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Základní umělecká škola Zdounky
Vážení čtenáři zdouneckého zpravodaje,
V době, kdy tento článek píši, chybí do konce školního roku už
jen doslova několik dní a jsem přesvědčen, že se všichni žáci a
učitelé na letní prázdniny už moc těší. Rád bych vám čtenářům
přiblížil vše, co se na naší ZUŠ odehrálo od vydání posledního
čísla zpravodaje. Měsíc duben byl ve znamení hudebních
soutěží, které každoročně vyhlašuje MŠMT. Po komorní hře
dechových nástrojů a akordeonů přišla na řadu hra na
elektronické klávesy. Zde nás po úspěšném okresním kole
reprezentovali v kole krajském čtyři žáci a výsledek byl opět
výborný. Nikola Dvořáková, Natálie Voznicová a Adam
Sokolínský získali 2. místo, Renáta Nakládalová získala 1.
místo s postupem do celostátního (ústředního) kola. Zde
vybojovala 24. května 2019 vynikající 2. místo. Všem
soutěžícím a jejich paní učitelce Šárce Jablunkové ze srdce
gratuluji a děkuji za příkladnou reprezentaci naší ZUŠ!
Nezahálel ani dechový orchestr pod vedením Mgr. art. Jiřího
Horvátha. Letošní soustředění orchestru proběhlo víkend před
Velikonocemi v Salesiánském středisku Ignáce Stuchlého ve
Fryštáku a myslím, že jsme si to všichni užili. :-) Nacvičený
repertoár mohli poté posluchači slyšet na koncertě 31. května
2019 v DK ve Zdounkách, dále na festivalech dechových
hudeb v Šardicích, Hulíně, Zdounkách a pravidelném koncertě
pro CHDPS v Cetechovicích.
Naše ZUŠ se zapojila do projektu Malý velký filharmonik, který
se koná vždy jednou za dva roky. Tentokrát tuto velkou výzvu
přijal hráč na trubku Jakub Lubino. Měl tak možnost odehrát
čtyři koncerty spolu se členy Filharmonie Bohuslava Martinů
v Kongresovém centru ve Zlíně, na zámku v Holešově, KK
v Uherském Hradišti a skleníku Květné zahrady v Kroměříži.
Jednou z největších akcí pak byl koncert 31. května 2019
v rámci III. ročníku celostátního happeningu ZUŠ open 2019.
Zde se zaplněnému DK ve Zdounkách představily komorní
soubory naší školy. Speciálním hostem byla skupina Musical
Fever ze ZUŠ Kroměříž, která se prezentovala pod vedením p.
uč. Milana Vaculíka na samém konci koncertu.
Měsíc květen je také časem, kdy se prezentují úspěšní
absolventi naší školy, a to v obou oborech. Během dvou
absolventských koncertů ukončili v hudebním oboru své
studium I. a II. cyklu tito žáci: ve hře na klavír: Eliška Králíková,
Nikol Gotfrid, Nikol Kochaníčková, ve hře na akordeon: Beáta
Nováková, Martin Zapletal, Lukáš Kopl, ve hře na trubku:
Tomáš Binek, Tomáš Lehkoživ, Jakub Lubino, Miroslav Piska a
ve hře na kytaru Marek Řezáč. Absolventi výtvarného oboru si
připravili vernisáž výstavy absolventských prací, kterou umístili
v Arkádách zámku ve Zdounkách. Tuto výstavu bylo možné
navštívit od 21. 5. – 10. 6. 2019. Zde svá studia úspěšně
ukončily tyto výtvarnice: Eva Petrášová, Adéla Vránová,
Martina Zrnová, Beáta Nováková, Zuzana Kociolková. Moc
děkujeme manželům Vrškovým za možnost tuto absolventskou
výstavu na zámku uspořádat.
V polovině měsíce června uspořádala naše škola pro žáky dva
tematické
výlety.
Výtvarný
obor
se
vydal
do
Moravskoslezského kraje, kde jsme postupně navštívili areál
železáren v Dolních Vítkovicích, sfárali jsme do dolu Landek a
mohli tak na vlastní kůži zažít pocity horníků, prohlédli jsme si
středisko Báňské záchranné služby, a nakonec jsme si prošli
centrum Ostravy. Žáci hudebního oboru navštívili hlavní město
Rakouska Vídeň, která patří beze sporu ke světovým kulturním
centrům. Postupně jsme zavítali do Hofburgu, Španělské
jízdárny, katedrály sv. Štěpána, zažili exkurzi v Haus der Musik
a navštívili místa spojená s takovými jmény, jako je W. A.
Mozart, F. Schubert, L. van Beethoven. Počasí bylo v obou
případech jak na objednávku a odvezli jsme si spoustu zážitků.
Poslední akcí, kterou letos naše škola pořádala ve spolupráci
s farností Koryčany a městem Koryčany, byl benefiční koncert
chorvatské pianistky Lany Genc, která vystoupila v rámci dnů

www.zdounky.cz
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družinou. Využívali jsme prvních
slunečných dní
k pobytu venku.
Bavili
se o tom, jak je pro nás pohyb důležitý, ale
Základní
umělecká
škola
vejsme
Zdounkách
také o tom
města v chrámu sv. Vavřince, a to neděli 23. června
2019. Výtěžek z tohoto koncertu byl věnován rodině
Mrázkově z Koryčan, jejichž dům byl zachvácen
požárem a škoda přesáhla jeden milion korun.
Vážení čtenáři, dovolte, abych na tomto místě také
poděkoval Zastupitelstvu obce Zdounky v čele se
starostou Ing. Martinem Drkulou za veškerou podporu
a péči, kterou nám během celého školního roku
poskytli. Moc si toho vážíme! Děkuji všem
zaměstnancům ZUŠ za úspěšný školní rok, ve kterém
jsme se podíleli na celkem 64 kulturních akcích,
a všem vám přeji krásné prožití léta, prázdnin, užijte si
dovolenou, volno a budu se těšit na setkání s vámi na
některé z dalších akcí ZUŠ.
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.,
ředitel ZUŠ

www.zdounky.cz
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Dlouholeté přátelství, i to je chovatelství…
V letošním roce si základní organizace Českého svazu chovatelů Zdounky
připomíná počátek přátelství mezi chovateli ze Zdounek a chovateli
ze slovinského spolku Miklavž.
Začátky vzájemného setkávání se datují setkáním přítele Macků a přítele
Plevnika na celostátní chovatelské výstavě v Brně v roce 1988. Slovo dalo
slovo a přítel Macků seznámil přítele Plevnika s tehdejším předsedou
chovatelského spolku ve Zdounkách přítelem Musilem a ti se dohodli, že
uzavřou společnou družbu. To se stalo 22. ledna 1989, kdy byla podepsána
vzájemná družební dohoda. Originál této docela podrobné dohody se nám
dochoval do dnešních dnů.
První návštěva chovatelského spolku ze Zdounek - tehdy ještě
z Československa - se uskutečnila ve slovinském - tehdy ještě jugoslávském městečku Miklavž ve dnech 19. až 22. října 1989. Zúčastnilo se jí 23 členů a
rodinných příslušníků ze Zdounek. Tehdy se bydlelo přímo v rodinách
jednotlivých chovatelů. Tato návštěva byla velice oficiální a došlo při ní i k
oficiálnímu přijetí od zástupců samosprávy měst ve Slovinsku, respektive
Jugoslávii.
Musíme si uvědomit, že tehdy se smělo do Jugoslávie jen buďto na pozvání,
anebo bylo nutné získat tak zvaný „devizový příslib“ a s ním mnoho
doporučení od různých institucí.
Chtělo by se říci slovy klasika „čas oponou trhnul“, přišel u nás listopad 1989
a s ním politické změny, které znamenaly možnost volného cestování nás
všech, a tak výhoda uzavřené družební dohody ztratila svoji atraktivitu.
I přes to dále probíhaly vzájemné návštěvy mezi chovateli, ale už nebyly tak
moc oficiální.
Já sám jsem přišel do zdouneckého chovatelského spolku v roce 1995 a zažil
jsem ještě velkou návštěvu přátel ze Slovinska ve Zdounkách, kdy ještě
bydleli chovatelé v rodinách našich členů.
Tyto návštěvy se více méně soustředily na prohlídky vzájemných místních
výstav a začali být jen záležitostí spíše jednotlivců a malých skupin. Taky
jsme začali více využívat ubytování v hotelových zařízeních místo u
jednotlivých chovatelů.
Pouze neúnavný přítel Plevnik organizoval a dále organizuje, i když už hlavně
pro svůj věk (letos mu bude 78 let) nestojí v čele chovatelského spolku
v Milaklavži, i velké zájezdy, a to hlavně na naše celostátní výstavy. Také se
čím dál více prohlubovalo bližší přátelství přímo mezi jednotlivými chovateli.
Letos tedy uplynulo 30 let od podepsání „Družební dohody„ mezi chovateli ze Slovinska a Zdounek. Toto výročí jsme si
připomněli na setkání ve dnech 13.-14.dubna 2019 na malém posezení v Těšánkách u Zdounek. Zúčastnili se ho přátelé ze
Slovinka v čele s přítelem Plevnikem a členové chovatelského spolku ze Zdounek v čele s mojí maličkostí. Jelikož je přítel
Plevnik známou osobností v celé chovatelské Evropě, a i jeho zásluhou jsou některá naše plemena králíků známa
v chovatelské Evropě a jsou zařazena v evropském vzorníku plemen, požádali jsme ústřední výbor Českého svazu
chovatelů o propůjčení „Čestného uznání“ od našeho svazu. V tomto nám bylo vyhověno, a tak jsme mohli příteli Plevnikovi i
takto poděkovat za jeho dlouholetou chovatelskou činnost. Navíc přítel Plevnik dostal i pamětní medaili od ústřední
odbornosti králíků. Oboje mu udělalo velikou radost.
My jsme jako chovatelský spolek ve Zdounkách na oplátku získali nejenom upomínkové předměty, ale i odnož sazenice vína
tak zvané „Staré trty“, která se pne po zdi staré radnice starobylého města Maribor a o které se traduje, že je nejstarší
vinnou révou bez přestávky se pěstující na jednom místě na světě. Je to pro nás velká čest, spolu s ní jsme i získali
darovací list spolu s věnováním. Takovýchto oficiálních odnoží je věnováno darem po světě pouze 27 kusů. Doufám, že
jsme pro ni našli i důstojné místo v našem chovatelském areálu a bude se jí u nás dařit.
Posezení s přáteli pokračovalo do večerních hodin při dobrém grilovaném prasátku a pití. Probíraly se nejenom vzpomínky,
ale i plány do budoucna, vzájemné výměny chovných zvířat, vzájemné návštěvy na velkých chovatelských výstavách u nás i
ve Slovinsku, kde se letos koná i Interkanin ve městě Celje, což je asi 50 km od našich přátel.
V neposlední řadě přišla řeč i na aktuální téma fenoménu
hlavně mladých chovatelů - a to je „Králičí hop“, který naši
členové v loňském roce velice dobře předvedli na výstavě
právě v Mariboru.
Druhý den ráno jsme s přáteli navštívili ekologickou farmu
„Pod Hvězdou“ u Kroměříže, kde pracují dva naši členi a pak
ještě loveckou výstavu konající se na výstavišti Floria
v Kroměříži.
Po obědě se s námi chovatelé ze Slovinska rozloučili a vydali
se na cestu domů.
Myslím si, že jsme si důstojně připomenuli naše „malé“ výročí
vzájemné spolupráce, a věříme, že budeme i nadále
pokračovat a zažijeme spolu ještě spoustu dobrého a legrace.
Jiří Svítil
www.zdounky.cz
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Připravované akce
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Malé zamyšlení
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já sama
neporadila.
Obsahem
jiné bylo i veřejné
mé jinému
práce v tématu,
činnosti výboru.
Ale jak jsem
již uvedla,
mém
mězpravodaje.
vyprovokoval
článek mimo
ČZS Zdounky
abych poděkování
se věnovala
S vděčností
myslím
i na při
našeho
vystoupení
na
VČS
nejsem
to
jen
já,
komu
patří
dík
za
činnost
ČZS,
ale
do
letošního
roku
všem
bývalým
členům
výboru
v posledním
vydání Informačního
které hodně vypovídá o poděkování,
duchovního pastýře pana faráře.
bez rozdílu.
Zejména
patříjiné
poděkování
příteli Foltýnovi,
dlouhou
dobu jako
předseda
zastřešoval
našidomů
činnosta
zpravodaje.
Obsahem
mimo
bylo i
vděčnosti
a pomoci.který
Člověku
se vracejí
Obešel
všechny
obyvatele
navenek,
dále
příteli
Horákovi,
který
byl
vlastně
tvůrčí
osobností
všech
akcí,
které
jsme
dělali,
organizoval
a
zajišťoval
veřejné poděkování za mou práci v
myšlenky. Jednou vzpomíná, jak
upřímným slovem, rukou podáním i
akce, vymýšlel
člověku,
kterému
je nutno
přítel Vích,
který sedarem
staral onás
finanční
rozpočet.
činnosti
výboru. programy.
Ale jak Dalšímu
jsem již
někomu
pomohl,
a poděkovat
na druhé je
straně
finančním
povzbudil.
Při
Ale to při
jsem
vyjmenovala
jenna
část
členů výboru,
kteří byli nejvíce
viditelní.
že pohromě
jsme byli dobrý
kolektiv,
kterýjen
táhlo
uvedla,
mém
vystoupení
VČS,
kolik vděčnosti
v sobě
cítil, Myslím
když si,této
jsme totiž
nepřišli
za jeden
že výstava
a květin Uvědomila
vypadala čím
dál si,
lépe,
vám všem, marného
kteří jste
nejsem
to provaz.
jen já, To,
komu
patří díkovoce,
za zeleniny
pomoc přijímal.
jsem
že je potřeba
majetek,poděkovat
ale myšlenky
se podíleli
a výrobky.
jejím vlastně
zdaru seani
podílela
základní
i mateřská
škola. Poděkování
patří finanční
nejen členům
činnost
ČZS,svými
ale výpěstky
do letošního
roku Na jsme
my občané
bydlící
v
snažení
provázely nejen
ztráta
zahrádkářského
svazu, ale
i nečlenům
tak, jak jsem
uvedla přinepoděkovali
posledním hodnocení
výstavy.
Je pravdou,
jsem
s
všem
bývalým členům
výboru
bez
Tyršově
ulici,již veřejně
ale i duševní
trauma,
co budežedál.
Tak
organizací
výstavy strávila
volný čas
od pátku
dopomohli
pondělí,při
přesto
to byla pro
práce,i já
na jsem
kteroupřišla
jsemoseosobní
vždy
rozdílu.
Poděkování
patří svůj
zejména
všem,
kteří až
nám
bleskové
jakomě
mnozí,
těšila.Foltýnovi,
Pondělní který
schůzky
s dětmi,dobu
s jejich povodni
zájmem zejména
mě velkým
příteli
dlouhou
2. červnao včeličky,
2010. Odbyly
té pro
doby
věci. potěšením.
Velkou část knihovny, rodinné
jako předseda zastřešoval naši činnost
uběhlo, jak se říká, hodně vody. Proč
fotografie, ale i o poslední dopis mé
Při této dále
příležitosti
ale dovolte,
abychto se
věnovala zrovna
jinému teď?
tématu,
který to
hodněmámy,
vypovídá
poděkování,
a
navenek,
přítelimiHorákovi,
který
vzpomínám
Postihlo
kterýo mně
napsala vděčnosti
týden před
pomoci.
Člověku
se
vracejí
myšlenky.
Jednou
vzpomíná,
jak
někomu
pomohl
a
na
druhé
straně,
kolik
vděčnosti
v
sobě
byl vlastně tvůrčí osobností všech akcí,
14 domů, Dům kultury, provozovnu a
svou smrtí z mělnické nemocnice. Toto
cítil, když
přijímal.
Uvědomilaa jsem
si, že jsme
vlastně ani
my občané,nás
bydlícíjsou
v Tyršové
ulice, které
veřejně nepoděkovali
které
jsmepomoc
dělali,
organizoval
majetek
soukromých
podnikatelů,
ztráty,
Vás
vedou
všem, kteří
námvymýšlel
pomohli programy.
při bleskové povodni
2. června
té doby uběhlo,
jak se říká,
hodněsvých
vody. Proč
to
zajišťoval
akce,
zahrádkáře
a další.2010.
A takOd
s vděčností
přehodnotit
žebříček
hodnot,
vzpomínám
teď? je
Postihlo
domů,
kulturní
dům,
provozovnu
a
majetek
soukromých
podnikatelů,
nás
Další
člověk, zrovna
kterému
nutnoto 14
mi často běží hlavou myšlenky na
proto jsem se rozhodla ručně vyšít
zahrádkářeje a přítel
další. Vích,
A tak který
s vděčností
mi často
běží hlavou
na pomoc
úřadu ve večeře
Zdounkách
v
poděkovat,
se
pomoc
Obecního
úřadu myšlenky
ve Zdounkách
kopiiObecního
obrazu „Poslední
Páně“
zastoupení
pana
starosty
Ing.
Martina
Drkuly
a
na
neúnavný
zájem
v
té
době
místostarosty
obce
Zdounek
pana
Františka
staral o finanční rozpočet. Ale to jsem
v zastoupení pana starosty Ing.
od malíře Leonarda da Vinci, který
Svobody, který
den obcházel
uliciDrkuly
a zjišťoval,
co je potřeba
zajistit,
ať již odbornou
radou, tak i zajištění
vyjmenovala
jen několikrát
část členůza výboru,
Martina
a na neúnavný
zájem
v
bude
takové symbolické
DĚKUJI
kontejnerů
a
mnoho
dalších
a
dalších
věci.
Poděkování
patří
všem,
kteří
přišli
nejen,
jak
se
říká
„na
čumendu“,
podali
kteří byli nejvíce viditelní. Myslím si, že
té době místostarosty obce pana
zástupci, jednomu z těch, ale
kteří
mi
pomocnou
ruku,
jako děvčata
ze šicí
pracovních
oděvů,který
kteříněkolikrát
svůj čas jednoho
dne věnovali
finančního
jsme
byli dobrý
kolektiv,
který táhl
za dílny
Františka
Svobody,
za
osobně
poskytli bezplatně
pomocnoua ruku
právě
ohodnocení.
Věřím,
na toto
se nemůže
Všichni
postiženi
vnímajíz dluh
vůči hasičům,
na
jeden
provaz. Za
to, žeže
výstava
ovoce,
den zapomenout.
obcházel ulici
a zjišťoval,
co povodní
je
v stále
té jedné
nejtěžších
životních
kterých
byla
tíha
veškeré
těžké
práce
při
vynášení
nábytku,
elektrospotřebičů
a
dalších
zaplavených
věcí.
Bez
jejich
zeleniny a květin vypadala čím dál
potřeba zajistit, ať již odbornou radou,
situací.
pomoci,
bych si,
napříkladvám
já sama,
S vděčností
myslím i na
našeho duchovního
pastýře
panachtěla
faráře.jsem
Obešel
lépe,
je potřeba
poděkovat
všem,neporadila.
tak i zajištěním
kontejnerů
a mnoho
Toto je vše,
moji milí,
se
všechny
obyvatele
domů
a
upřímným
slovem,
rukou
podáním
a
i
finančním
darem
nás
povzbudil.
Při
této
pohromě
kteří jste se podíleli svými výpěstky a
dalších a dalších věci. Poděkování
jen podělit s vámi se všemi o jsme
své
totiž nepřišli
jen o zdaru
majetek,
ale myšlenky
marného
provázely
nejen
ztráta ale
duševní
trauma,
bude
výrobky.
Na jejím
měla
velký
patří
všem,snažení
kteří přišli
nejen,
jak finanční
se
myšlenky
a ipopřát
všem,
kteřícopracují
dál. Tak
jako mnozí,
jsem i já škola.
přišla o osobní
část knihovny,
rodinnépro
fotografie,
ale všech,
i o poslední
dopis mé
podíl
základní
i mateřská
říká, věci.
„na Velkou
čumendu“,
ale podali
dobro nás
bez nároků
na
mámy, který patří
mně napsala
před svou
smrtí zruku,
mělnické
ztráty,hodně
které a
Vás
vedou
přehodnotit
Poděkování
nejen týden
členům
pomocnou
jako nemocnice.
děvčata ze Toto
šicí jsou
finance,
hodně
moc
úspěchů.
žebříček svýchsvazu,
hodnot,
jsem se rozhodla
ručně vyšít
kopiikterá
obrazu
„PosledníNaopak
večeře je
Páně“
od malíře
Leonarda
zahrádkářského
aleproto
i nečlenům
dílny pracovních
oděvů,
věnovala
potřeba
s velkou
pokoroudaa
Vinci,
který
bude
takové
symbolické
DĚKUJI
zástupci,
jednomu
z
těch,
kteří
mi
osobně
poskytli
pomocnou
ruku
právě
v té
tak, jak jsem již uvedla při posledním
svůj čas pracovního dne bez nároku
vděčností přijímat pomoc a podporu
jedné z nejtěžší
životních
situacích.že
hodnocení
výstavy.
Je pravdou,
na finanční ohodnocení. Věřím, že na
těch, kteří nám ji v pravý čas dávají.
Totos je
vše, moji výstavy
milí, chtěla
jsemsvůj
se jen podělit
vámi se všemi
o své myšlenky
všem,
kteřínovému
pracují pro
dobroČZS
nás
jsem
organizací
strávila
toto ses nemůže
zapomenout.
Všichni a popřát
Závěrem
přeji
výboru
všech,
nároků
na finance,
hodně
a
hodně
moc
úspěchů.
Naopak
je
potřeba
s
velkou
pokorou
a
vděčností
volný
časbezplatně
od pátkuaaž
do pondělí,
a
postiženi povodní stále vnímají dluh
hodně úspěchů v práci a nové nápady
přijímat
pomoc
podporu
kteří námvůči
ji v pravý
čas dávají.
přesto
to byla
proamě
práce,těch,
na kterou
hasičům,
na kterých byla tíha
v činnosti svazu. Dál táhněte svorně za
Závěrem
přeji
novému
výboru
ČZS hodně
úspěchů
v práci
a novépřinápady
v činnosti
svazu.
Dál táhněte svorně za jeden
jsem
se vždy
těšila.
Pondělní
schůzky
veškeré
těžké
práce
vynášení
jeden
provaz.
s provaz.
dětmi, s jejich zájmem zejména o
nábytku, elektrospotřebičů a dalších
včeličky, byly pro mě velkým
zaplavených věcí. Bez jejich pomoci
Ing. H. Horáková
Ing. H. Horáková
potěšením.

www.zdounky.cz

Strana 11

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 17/číslo 3

Zdounky běží s KRTKEM
Běh má pozitivní vliv na zdraví a kondici u všech věkových
kategorií. U nás ve Zdounkách jsme jej tak spojili
s charitativní akcí v sobotu 11. května 2019 pod názvem
,,Zdounky běží s Krtkem“. Všichni svou účastí přispěli na
Nadační fond dětské onkologie KRTEK. Jeho cílem je
podpora Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.
Spolupořadatelem byla obec Zdounky. Tato akce pro dobrou
věc se konala v areálu SDH Zdounky s bohatým odpoledním
programem pro děti. Na šestikilometrové trase vedoucí
z hřiště na rozhlednu Zdenička však nešlo o měření sil.
Smyslem byla podpora nadačního fondu KRTEK. Ten se
stará o péči onkologických pacientů a maximální usnadnění
jejich léčby při nelehkém boji se zákeřnou nemocí. Této
akce se zúčastnila široká veřejnost, tedy děti, dospělí, běžci
i neběžci z blízkého i vzdáleného okolí. Program byl zahájen
ve 14 hodin během pro děti. Ty byly za své úsilí odměněny
medailí a sladkou odměnou. Následoval běh, popřípadě
procházka celou trasou k rozhledně a zpět do areálu. První
muž i žena získali drobnou pozornost od pořadatelek. Dárek
obdržel i nejstarší a nejmladší registrovaný účastník. Celkem
se zúčastnilo 309 registrovaných běžců a přibližně 100
neregistrovaných. Lidé mohli nadaci podpořit i zakoupením
jakýchkoliv upomínkových předmětů. Na tento den mohli mít
lidé vzpomínku v podobě pamětního listu a především
dobrého pocitu, že přispěli na dobrou věc.
Dne 24. května jsme s panem starostou navštívili oddělení
dětské onkologie v Brně v Černých Polích, kancelář
nadačního fondu KRTEK a ubytovnu pro maminky. Tento
den v nás všech zanechal silný emoční zážitek a z tohoto
důvodu bychom rádi pokračovali v dalších letech. Výtěžek
57 659 Kč putoval na nadační fond KRTEK.
Děkujeme místním podnikatelům za veškerou podporu, SDH
Zdounky a TJ Zdounky za propůjčení svého areálu, obci
Zdounky za finanční podporu a organizaci, zdravotnickému
dozoru, našim rodinám a všem, kteří se jakkoliv podíleli na
této akci a zábavném odpoledni pro děti, a hlavně všem
zúčastněným.
VŠEM PATŘÍ OBROVSKÉ DÍKY!
Ženy v běhu
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Zavřela se vrátka školky, odcházejí kluci, holky...
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rozhodla ručně vyšít kopii obrazu „Poslední večeře Páně“ od malíře Leonarda da
Svátek
dětísvých
jsme hodnot,
si také pěkně
prožili.
který bude
takové symbolické
DĚKUJI
seVinci,
proměnily
v pohádkové
postavičky
a zástupci, jednomu z těch, kteří mi osobně poskytli pomocnou ruku právě v té
jedné z nejtěžší
životních
karnevalový
rej ve
školce situacích.
mohl začít. Po
Toto jediskotéce
vše, moji milí,
jsemnásledoval
se jen podělit s vámi se všemi o své myšlenky a popřát všem, kteří pracují pro dobro nás
dětské
ve chtěla
třídách
všech, bezplatně
a nároků po
na Zdounkách.
finance, hodně a hodně moc úspěchů. Naopak je potřeba s velkou pokorou a vděčností
společný
průvod v maskách
přijímat
a podporu
těch,odměnou
kteří nám vji v pravý čas dávají.
Ten
jsmepomoc
zakončili
sladkou
Závěrem
přeji
novému
výboru
ČZS
podobě zmrzliny v cukrárně. Dalšíhodně
dny úspěchů v práci a nové nápady v činnosti svazu. Dál táhněte svorně za jeden
provaz.soutěže ve třídách a sportovní hry
proběhly
na školní zahradě.
Ing.jaře
H. Horáková
Na
letošního roku se nám podařilo
zahradu doplnit novými herními prvky, které
se dětem líbí a velmi rády je využívají. Také
hledání pokladu v areálu školy patří k
oblíbeným činnostem, na které se vždy těší.
U známých pohádkových postaviček plnily
zadané vědomostní a sportovní úkoly.
Sladká odměna čekala na všechny
zúčastněné v podobě pokladu plného dobrot,
který si museli najít.
Všichni budeme vzpomínat i na výlet do Zoo
Lešná. Kromě spousty exotických zvířat
žijících v parku, častých zastavení na
lavičkách, při nichž děti hledaly sladkosti v
batůžcích, se všem líbila jízda vláčkem i
autobusem.
Společně jsme prožili hodně pěkných chvil a
určitě bude na co vzpomínat. Zase jeden
školní rok je za námi, budoucí prvňáčci
odcházejí a nové děti po prázdninách
přijdou.
V září budeme mít tři smíšené třídy s počtem
26 dětí, tj. celkem 78 dětí v MŠ. Na nové
děti se už všichni těšíme, nabízíme jim
klidné, bezpečné a zároveň podnětné
prostředí, spoustu nových kamarádů a
prožitků.
M. Zbořilová,
MŠ Zdounky
www.zdounky.cz
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Divoky – 1. pololetí 2019
Akce pořádané ZO ČSOP, Osadním výborem a SDH Divoky
Krátké ohlédnutí za prvním pololetím
letošního roku. Zimní období bylo dětem
zpestřeno barevným karnevalem. Sál
našeho kulturního střediska ožil množstvím
barevných postaviček, které si s chutí
zatancovaly při muzice. Odpoledne doplnila
bohatá tombola.
Dospělí ochutnali, jak se podařilo množství
ovoce zpracovat do tradičních destilátů. Jako
každoročně obcí prošel masopustní průvod
zdobený
slaměným
medvědem
–
pravděpodobně jediným v okolí. Velikonoční
svátky zahájilo hlasité klepání nejmladších
chlapců.
Kdysi byly studánky a prameny jedinými
zdroji pitné vody. Proto jim byla věnována
mimořádná péče a pozornost. Bez vody by
na Zemi neexistoval život. Voda ve studánce
uhasila žízeň každému poutníkovi a aby byla
čistá, dodržovala se v dávných dobách
slavnost čištění studánek. Obnovení zájmu o
zapomenutý jarní magický obřad čištění
studánek vyvolala v roce 1926 slavná
kantáta
Bohuslava
Martinů
„Otvírání
studánek“. Slunečné odpoledne doplnila
velikonoční dílna. Účastníci si vyzkoušeli
všechny možné techniky zdobení vajec.
Nejvíce všechny bavilo zdobení perníkových
vajíček, která upekla Maruška Rokosová.
Pánové si zopakovali, jak obtížné je uplést
pevnou pomlázku.
Pálení čarodějnic patří k jarnímu období.
Podmračená obloha udělala pořadatelům
vrásky, ale nakonec vše dobře dopadlo.
Odpoledne byl také postaven máj.
Procházka lesem plným pohádek – akce
je již 41 roků pořádána za spolupráce SDH
Zdounky, čtyřiceti stanovištím pohádkových
postaviček se stále daří rozzářit dětské oči a
vzbudit zájem i dříve narozených. Počasí
bylo letos proměnlivé, ale i přesto prošlo
cestičkami cca 1 700 účastníků.
Při kácení máje bylo třeba šetřit vodou,
tak dva hlavní aktéři pokáceli máj
v rybářských holínkách. První pololetí roku
uzavřely tradiční hody s ukázkou použití
hasičské techniky a taneční zábavou.
J. Š.

www.zdounky.cz
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ČINNOST SDH ZDOUNKY
Čtvrt roku je opět za námi a můžeme
vzpomenout
proběhnutou
činnost
našeho SDH.
Hned v úvodu bych asi připomenul
stavění máje a pálení čarodějnic, kdy
bych chtěl poděkovat za účast všem
občanům, kteří se přišli na stavění máje
podívat, povzbudit „stavitele“, ale hlavně
svým zájmem potvrdit tradici tohoto
letitého zvyku.
Večer proběhlo v hasičském areálu
vedle hřiště TJ Zdounky tradiční pálení
čarodějnic, které letos kazilo chladné
počasí a malé dešťové přeháňky.
Všichni, kdo zavítali na tuto akci, mohli
využít tradiční občerstvení, opékání
špekáčků a jiné. Letos byl připraven
zvláštní program pro děti a vše bylo
zakončeno
krásným
ohňostrojem.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na
další ročník. V sobotu 4. května 2019
jsme pořádali první kolo požárního
sportu sborů dobrovolných hasičů,
okrsků Zdounky a Zborovice. Akce byla
z řad závodníků hodnocena kladně.
V neděli 5. května 2019 proběhla
tradiční mše v našem kostele u
příležitosti našeho patrona sv. Floriána.
18. května 2019 pořádal náš SDH ve
spolupráci s ochránci přírody Divok
tradiční 41. ročník pohádkového lesa.
Počasí bylo proměnlivé, ale i přesto
všechno dorazil velký počet malých a

velkých návštěvníků, na které čekala
spousta
pohádkových
postaviček,
bohatý doprovodný program a chutné
občerstvení. Chtěl bych touto cestou
poděkovat
všem,
kteří
se
na
pohádkovém lese podíleli, a to nejen na
letošním ročníku, všem návštěvníkům
za ukázněnost a v neposlední řadě
všem sponzorům naší akce. A také
obecnímu úřadu za spolupráci.
V další části tohoto článku vzpomeneme
naši účast a úspěchy na poli požárního
sportu.
Naši mladí hasiči v jarním kole hry
Plamen, které proběhlo 11. května 2019
v Chropyni, vybojovali třetí místo
v kategorii starších, které jim zaručilo
postup do krajského kola. Naši mladší
vybojovali 5. místo.
Dorostencům se také dařilo, Veronika
Slováčková se umístila na 2. místě a
postoupila do krajského kola. Michal
Šauer, vybojoval krásné 1. místo a
postoupil také on do krajského kola.
Krajské kolo letos proběhlo v Uherském
Hradišti. Naši mladí hasiči v kategorii
starších skončili na 12. místě a náš
dorost v kategorii jednotlivců vybojoval
toto pořadí: Veronika Slováčková 5.
místo a Michal Šauer také 5. místo.
Děkujeme za krásnou reprezentaci.

Dále naše družstva mladých hasičů
reprezentují náš sbor na soutěžích
v okolí a o jejich výsledky se podělíme
na konci sezóny. Také družstva mužů a
žen nás reprezentují na soutěžích
v našem okrese a stejně jako u dětí
necháme hodnocení a úspěchy na
konec sezóny.
Závěr tohoto článku bude patřit
prevenci. I když se zdá, že sem tam
zaprší, tak i přes to všechno jsou
travnaté plochy a porosty suché a i malý
nedopalek cigarety může způsobit
škodu za miliony a ohrozit tak životy a
majetek lidí. Proto apelujeme na
občany, aby v letním období dbali
zvýšené opatrnosti při rozdělávání ohňů
v přírodě či při zahradním grilování.
Pozor je třeba také dávat na lampiony
štěstí. Spalování klestu stále hlásíme na
HZS
Zlínského
Kraje
formou
elektronického formuláře. Při všem výše
uvedeném dbejte zvýšené opatrnosti,
nepodceňujte možná rizika a buďte
ohleduplní i ke svému okolí…
Za SDH Zdounky Marek Sýkora

.

www.zdounky.cz

Strana 15

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 17/číslo 3

Základní škola ve Zdounkách - 2. stupeň
Žáci 8. a 9. ročníku na vzdělávacím programu v
Osvětimi
Výročí konce druhé světové války je více než
aktuální. Ke druhé světové válce patří bohužel i
holocaust, jehož hrůzy nám zprostředkovávají
různé dokumenty, vzpomínky pamětníků či
literatura. Osvětim je malé městečko ležící v jižní
části Polska, přesto však hluboce zasáhlo do
povědomí všech národů světa. S historií a
událostmi, které se v dnes turisticky hojně
vyhledávané lokalitě odehrály, se 25. dubna 2019
jeli seznámit žáci 8. a 9. třídy ZŠ Zdounky. Během
cesty do Osvětimi nám odborný lektor PhDr. Pavel
Kočí asi hodinu povídal o geografii, obyvatelstvu,
tradicích, náboženství, hospodářství a dalších
zajímavostech Polska. Po příjezdu do Osvětimi
jsme navštívili koncentrační tábor Auschwitz.
Rozdělili jsme se do dvou skupin a dostali zařízení
se sluchátky, pomocí kterého jsme všichni slyšeli
výklad průvodce v češtině, přestože se zrovna
nenacházel v naší blízkosti. Domnívám se, že
všichni si začali uvědomovat vážnost situace,
jakmile jsme prošli hlavní bránou, nad kterou byl
známý nápis „Arbeit macht frei“. Po prohlídce bloků
pro vězně se stálou expozicí jsme se přesunuli do
vyhlazovacího tábora Březinka - Birkenau, kde
jsme viděli selekční rampu a vězeňské baráky.
Prohlídka byla opět zpestřena výkladem, avšak
tentokrát již bez sluchátek. Na závěr nám průvodce
ochotně odpovídal na různé otázky, které nás
během programu napadly. Pobyt v místě, kde
přišlo o život více než milion lidí, v nás zanechal
opravdu silnou stopu.
Den rodiny se školou
Po chladných a deštivých květnových dnech
konečně vysvitlo sluníčko a prozářilo páteční
odpoledne, a tak si všichni mohli 17. května 2019
užít společné soutěžení na Dni rodiny se školou.
Žáci z 8. třídy si připravili osm zajímavých
stanovišť, na kterých děti s rodiči plnily různé
úkoly. Všichni si mohli vyzkoušet svoji šikovnost,
postřeh, odhad i vědomosti. Do rodinného zápolení
se nakonec zapojilo šedesát soutěžících družstev.
Závodníci byli za svou snahu odměněni spoustou
hodnotných cen. Aby se nikdo během odpoledne
nenudil, byl připraven doplňující program. Úsměv
ve tváři velkých i malých návštěvníků vykouzlily
atrakce, při kterých se všichni báječně bavili.
Tradicí na Dni rodiny se školou se stalo malování
na obličej a pestrobarevné účesy. Místní hasiči
zajistili cukrovou vatu, kterou podávali zdarma.
Kdo měl chuť, mohl si dopřát bohatého
občerstvení. Všem, kteří se podíleli na organizaci
Dne rodiny se školou, patří velké poděkování.

Úspěch v mezinárodní soutěži
Kolik semínek je průměrně v jedné smrkové šišce? Používají lesníci
GPS? Jakým způsobem se dají chránit stromky? A také spoustu
dalších informací si musely nastudovat a naučit se žákyně 8.
ročníku, které reprezentovaly naši školu v mezinárodní soutěži
tříčlenných týmů - Mladí lidé v evropských lesích (Young People in
European Forests). Do této znalostní soutěže jsou aktivně zapojeny
lesnické instituce z dvanácti zemí Evropy. Soutěž vrcholí
mezinárodním kolem pořádaným v letošním roce v České republice.
Cílem je zlepšit povědomí o významu lesů a zdůraznit význam
lesnictví v současné době. Soutěží se ve dvou kategoriích. Součástí
soutěže je vědomostní test a praktické dovednosti spojené se
znalostí lesa. Přípravě na soutěž se žákyně věnovaly se zápalem
každou volnou chvilku a jejich úsilí se zúročilo. V místním kole svou
kategorii vyhrály a postoupily do kola regionálního, kde své síly
změřily s vítěznými týmy téměř z celé Moravy. Regionální kolo se
konalo v příjemném prostředí Střední lesnické školy v Hranicích na
Moravě. Pořadatelé nachystali pro soutěžící záludné otázky i
poznávání přírodnin s pořádnými „chytáky“, ale naše studentky se
nenechaly zmást a obsadily krásné 2. místo. Žákyním patří
poděkování za vzornou reprezentaci školy. Součástí vydařeného
dopoledne byl i doprovodný program a návštěva školního arboreta.
Mgr. Lenka Hausmajerová

www.zdounky.cz
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TJ Zdounky – hodnocení sezony
Travnatý pažit na hřišti rostl po celou sezonu
velmi krásně, a tak bych hodnotil i naše výkony.
Postup z 1. místa hovoří za vše, takže
spokojenost. Ve všech zápasech, i v těch v
kterých jsme ztráceli nějaké ty bodíky, jsme byli
vždy minimálně vyrovnaným týmem. Stálo při
nás i štěstí, kdy kluci v několika zápasech
otáčeli výsledek, ale to jen dokazuje jejich
pracovitost a vůli po vítězství. To dokázali i ve
fantastickém finále s týmem Těšnovic, kdy
souběh událostí nešel ani lépe vymyslet. Hra o
všechno v posledním kole, oslabená sestava,
bouře před utkáním. Nakonec fantastická
atmosféra, vynikající roztleskávačky a drama až
do konce.
Komentář k rozhodujícímu utkání: Tak tenhle
zápas byl pro nás svátkem. I přes nepřízeň
počasí přilákal na náš fotbalový stánek rekordní
počet fanoušků, kteří vytvořili neskutečnou
atmosféru. Věděli jsme, že v této sestavě
nemůžeme hrát útočný fotbal. Hráli jsme
odpovědně zezadu a trpělivě čekali na chybu
soupeře. Ta přišla po půlhodině hry a využil ji
Kyrcz. Vedení mohl navýšit Červík, ale
samostatný nájezd neproměnil. Hosté rovněž
kousali, ale v koncovce byli nepřesní nebo to s
přehledem řešil Rampas. Ihned po obrátce
jsme znova zahrozili Kyrczem a dorážku do
odkryté brány nedal Buša. Pak přišel místy až
drtivý tlak hostů a my jsme se doslova nemohli
dostat z vlastní půle, ale k vyloženým šancím
jsme soupeře nepouštěli. Až čerstvý Hrabal
propálil z blízka naši tvrz. Schylovalo se k
penaltám, ale Červík se po rohovém kopu
pověsil do vzduchu a hlavou utkání rozhodl.
Jsem na naše kluky hrdý, i slza ukápla. Musím
uznat, že soupeř byl jistě fotbalovější a měl více
ze hry, my jsme však byli nebezpečnější.
Poděkování patří i fanouškům obou táborů,
kteří vytvořili úžasnou atmosféru po celý zápas.
Tohle utkání si budu dlouho pamatovat. Těžko
vyzvedávat jednotlivce, protože pracujeme jako
tým... Tým, který reprezentuje Zdounky.
Nesmírně si vážím všech hráčů, ale vyzvednout
musím Karlíka, Fojtu a Rokose, kteří svojí
výkonností dalece převyšují hranice okresního
přeboru a za svůj klub přesto hráli. Po podzimu
jsme se netajili postupovými ambicemi a ono to
konečně pod taktovkou trenéra Andrýska i
vyšlo. I když měl přebor svá kouzla v častých
derby, tak ho opouštíme a jdeme o stupínek
výš do I. B třídy krajské soutěže. Rozhodně
nezahálely ani další týmy, mladší žáci pod
vedením Petra Bíbra obsadili 2. místo,
přípravka Jirky Klabala místo 3. a školička,
která hraje jen mimosoutěžní utkání, pravidelně
rozdávala soupeřům dvojciferný příděl. Jelikož
každoročně doplňujeme tým školičky, kdy ti
nejmenší si zkoušejí své fotbalové dovednosti,
tak rádi uvítáme další nové zájemce o fotbal, a
to především v kategorii ročníků narozených
2014-2011. Informace můžete získat u trenéra
Petra Bíbra tel.739 364 295, příp. pana Čevely
tel. 736 631 555 .
Osobně jsem rád, že můžu šéfovat takovému
týmu lidí, takže nejen jim, ale i ostatním, co mají
něco společného se zdouneckým fotbalem,
tímto děkuji.
Ing. Zdeněk Čevela
www.zdounky.cz

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ PODZIM 2019
Muži - krajská soutěž
Soupeř

Kolo

Datum

Začátek

Autobus
odj.

2.

Doma

Uh. Ostroh

Ne 11. 8.

17:00

3.

Venku

Březolupy

So 17. 8.

15:00 13.00

4.

Doma

Ořechov

Ne 25. 8.

16:30

5.

Venku

Havřice

Ne 1. 9.

16:00 14.15

6.

Doma

Jankovice

Ne 8. 9.

16:00

7.

Venku

Slavkov

So 14. 9.

16:00 14.00

8.

Doma

Ludkovice

Ne 22. 9.

15:30

9.

Venku

Těšnovice

Ne 29. 9.

15:30 os. auty

10.

Doma

St. Město

Ne 6. 10.

15:00

11.

Venku

Morkovice B

Ne 13. 10.

15:00 os. auty

12.

Venku

Nedakonice

Ne 20. 10.

14:30 12.45

13.

Doma

Tlumačov

Ne 27. 10.

14:00

1.

Venku

FC Slovácko C

Ne 3. 11.

13:30 os. auty

Odjezd z nám. Zdounky
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ZDOUNECKÉ HODY 2019

Letošní rok připadl termín zdouneckých hodů
na víkend 15.-16. června 2019. Tradiční
hodová zábava se konala v Domě kultury ve
Zdounkách. I přes velmi teplé počasí a velké
množství akcí pořádaných v okolí, se nás
večer
sešlo
hodně.
Zábavu
v rytmu
Zdounečanky a Panorama bandu z Brna jsme
si všichni moc užili.
Tombola byla velmi bohatá a všem výhercům
moc gratulujeme. Zároveň děkujeme všem, co
do tomboly přispěli a také těm, co se jakkoli
podíleli na organizaci hodů.

90 let SDH Těšánky
Dne 15. června proběhly oslavy 90. výročí SDH Těšánky. Všem sborům a občanům, kteří se těchto oslav zúčastnili,
děkujeme.
Za SDH Těšánky, místostarosta sboru

3. Festival Miroslava Nauče ve Zdounkách
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