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Čtvrtletník ÚSC, říjen 2019

Vážení a milí spoluobčané,
je středa 9. října 2019 odpoledne, tedy den před avizovanou plánovanou uzávěrkou letošního posledního čísla vydání našeho
Informačního zpravodaje, a já píši tento úvodník s aktuálními informacemi pro vás, abyste měli veškeré nejdůležitější informace
z práce Rady obce Zdounky a Zastupitelstva obce Zdounky za poslední tři měsíce od uzávěrky posledního čísla, která byla
10. července tohoto roku.
V tomto mezidobí byla dokončena realizace nové opěrné zdi vedle základní školy na 1. stupni v ul. Kroměřížská, byla
dokončena a zkolaudována stavba s názvem Kulturní dům ve Zdounkách – zastřešení atria, dále proběhla celková dodávka
materiálu a montáž výměny 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. Přes letní prázdniny byla mimo jiné dokončena i
vzduchotechnika na 1. stupni ZŠ ve Zdounkách.
A na čem se fyzicky pracuje nyní?! Je to úprava dnes již veřejné plochy po demolici rodinného domu č. p. 115 v Zákostelí,
dále práce na celkové rekonstrukci „márnice“ na místním hřbitově včetně budoucí nové toalety, ve spolupráci s Povodím Moravy
se začalo s úpravou vodního koryta Kotojedky mezi mosty v ul. Zborovská po most za stavebninami Tradix UH ve Zdounkách,
kterou provádí vítězná firma z výběrového řízení Lesostavby Frýdek-Místek.
A co dalšího se stalo během třetího čtvrtletí roku 2019, tedy v podstatě od poslední schůze Zastupitelstva obce Zdounky,
která proběhla ve čtvrtek 13.6.2019, do Rady obce Zdounky, která byla ve středu 2.10.2019 včetně?
Z
informačně
nejzajímavějších
náležitostí, které rada obce projednala,
schválila či vzala na vědomí vybírám pro
vás tyto níže uvedené:
- žádost Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí
veřejné finanční podpory na činnost pro
rok 2019 ve výši 3.000,- Kč a současně
schvalení
veřejnoprávní
smlouvy
č. 23/2019 o poskytnutí neinvestiční
dotace
- licenční
smlouvu
o
veřejném
provozování hudebních děl s OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, z.s.- 2019_102733
(jedná se o autorskou odměnu ve výši
7.913,- Kč včetně DPH)
- Dodatek č. 13 ke Smlouvě o pronájmu
nádob, odvozu a využití vytříděných
složek z komunálních odpadů uzavřený
dle ust. § 1746 odst. 2 OZ č. 89/2012
v platném znění mezi firmou Biopas,
spol. s r.o., ul. Kaplanova 2959, 767 01
Kroměříž a Obcí Zdounky, platný od
1.7.2019 (1 ks kontejneru 1100 l na
papír do areálu MŠ ve Zdounkách)
- žádost Rallye Zlín, spol. s r.o. o povolení
průjezdu rychlostní zkoušky 49. Barum
Czech Rally Zlín, automobilové soutěže
mistrovství Evropy ve dnech 16.8.18.8.2019, jedná se o sobotu
17.8.2019, RZ 5,9 Kostelany, s cílem u
bývalé ovčí farmy v k. ú. Cvrčovice.
- žádost o Uzavírku a zvláštní užívání
silnic žadatele Ing. Marka Šimíka,
bytem U Rybníčku 374, 533 52 Srch,
v rámci akce I. Rallye Kroměříž,
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která se konala v sobotu 7.9.2019 v čase od
6.00 do 18.00 hod., v našem případě se
jedná o krajské komunikace v k. ú. Zdounky
a v k. ú. Nětčice
Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení
mezi Obcí Zdounky a pí Olgou Lounovou,
předmětem této smlouvy je její hudební
předvánoční vystoupení s kapelou, které
proběhne v neděli 8.12.2019 od 19.00 hod.
v DK ve Zdounkách
žádost nájemníků užívající obecní prostory
na ZS ve Zdounkách ke své živnosti (pí
Lehkoživová, pí Kostihová, pí Tomšejová) o
nový plynový kondenzační kotel a celkovou
stavební úpravu společných prostor včetně
sociálního zařízení na té části zdravotního
střediska, kde provozují svoje živnosti
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a P. Mgr. Radomírem Němečkem – farářem ve
Zdounkách, jedná se o poskytnutí finanční
částky na úhradu nákladů spojených se
stěhováním po 13 letech jeho působení ve
Zdounkách do nové farnosti (výše daru činí
10.000,- Kč)
projektovou dokumentaci pro vydání
stavebního
povolení
na
stavbu:
Rekonstrukce bytového domu č.p. 23
Zdounky – Nětčice včetně výpisů prvků“ dle
obj. č. 11-1901 od firmy PROJEKTinvest,
s.r.o., ze Zlína, tato kompletní projektová dokumentace byla předána k projednání
do OV v Nětčicích
zápis z výrobního výboru č. 1, název akce:
„Silnice III/42825: Zdounky“, jedná se o
projektovou dokumentaci ve stupni DUR, na
kterou bude navazovat PD ve stupni DSP,

která řeší stavební úpravy silnice
III/42825 na průjezdním úseku obcí
Zdounky v celkové délce 0,555 km,
začátek stavby se nachází na začátku
obce Zdounky (ve směru od obce
Zborovice) a konec před křižovatkou
se silnicí II/432 (před pekárnou),
součástí stavby bude kompletní
přestavba mostu ev. č. 42825-4 v km
0,271 (kapacita mostu bude pro
50 letou vodu na potoku Kotojedka),
dále to bude investiční akce SŽDC,
s.p. „Rekonstrukce přejezdu v km
12,438 (P7319) na trati Kroměříž –
Zborovice“ – rekonstrukce stávajícího
zabezpečovacího zařízení včetně
rekonstrukce povrchu přejezdu
Zápis ze zasedání řádné valné
hromady
společníků
obchodní
společnosti DEPOZ, spol. s r.o., se
sídlem Zdounky 27, 768 02, konané
dne 24.6.2019 v 16.00 hod. v sídle
společnosti
3
varianty
možného
řešení
komunikace, navazující na materiál od
Ing. Šárky Vrbové z Těšánek ve věci
řešení povrchu komunikace v osadě
Lebedov – vše bylo předáno
k projednání v OV v Těšánkách
informaci z KÚ ZK, že do výběrového
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,
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se do 30.6.2019 nepřihlásil žádný
uchazeč, tímto bylo výběrové řízení
zrušeno
žádost předsedy ZO ČSCH Zdounky
p. Jiřího Svítila o bezplatný pronájem
travnatého pozemku vedle DCHB ve
Zdounkách za účelem pořádání
tradiční výstavy drobného zvířectva,
která se konala v termínu 17. - 18.
srpna 2019, včetně povolení obce
k pořádání této výstavy
cenovou nabídku zemního plynu od
společnosti Innogy Energie, s.r.o., pro
období
od
1.1.2020
do
31.12.2020 (výše jednosložkové ceny
575,- Kč/MWh, původní cena pro rok
2019 činí 619,- Kč/MWh bez DPH)
cenovou nabídku na odkup dubového
nábytku
z restaurace
U
lva
z Kroměříže od firmy AUTOSHOP
PAULUS, spol. s r.o. z Kroměříže,
jedná se 60 ks židlí, 8 ks malých
stolů, 10 ks velkých stolů a 10 ks
lavic, vše za cenu dohodou 96.000 Kč
bez DPH
Zadávací dokumentaci pro podlimitní
veřejnou zakázku zadávanou v
otevřeném řízení podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek,
ve
znění
pozdějších
předpisů k veřejné zakázce na
stavební práce: „Zdounky – dostavba
kanalizace včetně místních částí l.
etapa“, kde obec Zdounky je
veřejným zadavatelem, zastoupená
firmou TIZZI engineering s.r.o., ul.
Bílanská 1861/81, Kroměříž
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky
a Ing. Alešem Fritscherem, Zlámanka
43, Kroměříž, hlavním organizátorem
festivalu, jedná se o poskytnutí
finanční částky na úhradu nákladů
spojených
s pořádáním
festivalu
blues, country folkového zaměření
v prostorách zdouneckého zámku,
tzv.
Zdounecké
arkády,
který
proběhne v sobotu 10.8.2019 (výše
daru činí 15.000,- Kč)
Certifikát
environmentálního
vyúčtování od firmy Asekol a.s. pro
Obec Zdounky, která za rok 2018
zajistila
sběr
2.299,91
kg
elektrozařízení
dopis přímo na ministra zemědělství
ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc. s
žádostí a prosbou o podporu akce
„Zdounky – dostavba kanalizace
včetně místních částí l. etapa“ dle
Pravidel ČR – MZe č. j. 42090/2018MZe-15131, pro poskytování a
čerpání státní finanční podpory
v rámci programu č. 129 300 –
podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací II

www.zdounky.cz

- Oznámení od firmy Centroprojekt Group
a.s. ze Zlína, že v termínu od 25. –
30.7.2019 proběhly průzkumné inženýrskogeologické práce pro akci „Silnice
III/42825, Zdounky, most ev. č. 42825-4“
v ul. Zborovská ve Zdounkách jako
příprava pro projektanta, v rámci
budoucí stavby nového mostu nabídku
firmy Echoton-CZ s.r.o. na zkvalitnění
rozhlasové komunikace v k. ú. Divoky a
k. ú. Lebedov, jedná se o pořízení
nového převaděče včetně antény a
provedení rekonfigurace celkem 5
přijímačů, vše je z důvodu posílení
signálu v těchto místních částech
(nabídková cena činí 43.550,- Kč, bez
DPH)
- cenovou nabídku od firmy Maldrev
s.r.o., Divoky 54 na demolici RD
v Zákostelí č. p. 115, Zdounky (částka
činí 296.324,- Kč bez DPH)
- cenovou nabídku od firmy T-Madaro
s.r.o. ul. Nádražní 491, 751 01 Tovačov
na celkovou oprava schodiště před
Kulturním domem a památníkem
padlých
v Nětčicích,
vše
formou
kamenného koberce
- Informace ratingové agentury CRIF –
Czech Credit Bureau, a.s. z Prahy ve
věci dosažení Obce Zdounky v roce
2018 druhého nejlepšího ratingového
hodnocení B+, což je stejná hodnota
jako v roce 2017, 2016 i 2015, vynikající
výsledky jsou tedy stabilní
- Návrh ČSOB, a.s. na poskytnutí úrokové
výjimky
(prodloužení
platnosti)
u
spořicího účtu Obce Zdounky č.
236493825/0300, a to pro období od
19.8.2019 do 18.2.2020, navýšení
vyhlašované úrokové sazby o 0,70 % p.
a., navrhovaná úroková sazba je platná
pro celý zůstatek na spořicím účtu
- informace z firmy EKO-KOM, a.s. o
množství odpadů z obalů, které naše
obec vytřídila za 2. čtvrtletí 2019 a
předala k dalšímu využití, celkem se
jednalo o 17,786 t odpadů z obalů za
celkovou odměnu pro naši obec
v částce 46.836,50 Kč
- zrušení Vnitřní organizační směrnice
č.1/2015 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
- Vnitřní organizační směrnici č. 2/2019 o
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
- cenovou nabídku od firmy Maldrev s.r.o.
Divoky 54 na stavební úpravy po
demolici RD v Zákostelí č. p. 115,
Zdounky – opěrná zídka, nový plot a
oprava štítu včetně fasády sousedního
domu (částka činí 225.297,- Kč bez
DPH)
- Smlouvu o zajištění uměleckého pořadu
č. PH/9163 mezi firmou Aura-Pont s.r.o.,
se sídlem Radlická 99, 150 00 Praha 5 a
Obcí Zdounky, předmětem této smlouvy
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je vystoupení Z. Izera s pořadem „Na
plný coole“ – vystoupení proběhne v
pondělí 11.11.2019 od 19.00 hod v DK
ve Zdounkách
dokumentaci po Změně č.1 pro územní
řízení na akci: „Silnice III/43227 –
Cvrčovice – průtah“ od firmy DS projekt,
s.r.o. Těšánky 22, 768 02 Zdounky po
opravě a zapracování připomínek od OV
ve Cvrčovicích včetně „úpravy“ před
domem č. p. 69 (majitelem domu je p.
Jiří Úlehla, 768 01 Jarohněvice 114)
cenu krátkodobého pronájmu nové
kuchyňky v DK ve Zdounkách, a to 250,Kč/akce včetně DPH
žádost pí ředitelky ze ZŠ ve Zdounkách
o projednání přerušení provozu školní
družiny v termínu od 29.10.2019 do
30.10.2019 (podzimní prázdniny), dále
v termínu od 23.12.2019 do 3.1.2020
vánoční prázdniny), 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
Výroční zprávu ZŠ Zdounky, okres
Kroměříž, příspěvková organizace, o
činnosti školy, o hospodaření školy, o
poskytování informací za školní rok
2018/2019
Roční plán práce ZŠ Zdounky, okres
Kroměříž, příspěvková organizace, na
školní rok 2019/2020
přehled počtu žáků ZŠ Zdounky, okres
Kroměříž,
příspěvková
organizace,
v novém školním roce 2019/2020
Pracovní plán MŠ Zdounky, okres
Kroměříž, příspěvková organizace, na
školní rok 2019/2020
poděkování od ředitele Barum Czech
Rally Zlín p. Miloslava Regnera za
dlouhodobou
přízeň
a
podporu
spolupráce při této prestižní soutěži
Zlínského kraje
Zápis č. 3/2019 ze schůze osadního
výboru v Nětčicích konané dne 9.9.2019
Protokol o kontrole č. 624/19/778 OSSZ
Kroměříž, ze dne 10.9.2019, kde
předmětem
kontroly
bylo
plnění
povinností v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní
politiku
zaměstnanosti
za
zaměstnance Obce Zdounky, a to
v období od 1.7.2016 do 31.7.2019,
kontrolou
nebyly
zjištěny
žádné
nedostatky
Rozhodnutí MěÚ Kroměříž o povolení
zvláštního užívání podle § 25 odst. 6
písm.
e)
zákona
o
pozemních
komunikacích s konáním dopravně –
bezpečnostní akce zaměřené na
motorkáře MOTOBESIP „Restart 2019“
v rámci ukončení sezóny SHUTDOWN
2019 v sobotu 12.10.2019 v době od
13.00 do 15.00 hod. – jedná se
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Pokračování ze str. 2
o průjezd konvoje motocyklů obcí a
parkování u fotbalového hřiště ve
Zdounkách, akce se koná bez
doprovodného programu
- Kolaudační
souhlas
stavebního
úřadu ve Zdounkách ze dne
27.9.2019 o povoleném účelu
užívání stavby nazvané „Kulturní
dům ve Zdounkách – zastřešení
atria“
- žádost SVJ, ul. Nádražní č. p. 373,
768 02 Zdounky o převod pozemku
p. č. 379/1 v k. ú. Zdounky z ÚZSVM
na obec Zdounky včetně několika
pozemků pod garážemi za tímto
bytovým domem

-

-

-

-

-

3.
veřejné
zasedání
Zastupitelstva obce Zdounky v r.
2019 se uskutečnilo ve čtvrtek
12.9.2019. Projednalo či schválilo
celou řadu bodů, ze kterých vybírám
pro vás tyto nejdůležitější:
zprávu o činnosti Rady obce
Zdounky od posledního veřejného
zasedání
žádost
na
ÚZSVM
ve
věci
bezúplatného převodu pozemku p. č.
38/2 – 958 m2 – ostatní plocha,
v k. ú. Cvrčovice na obec Zdounky
Smlouvu o nabytí služebnosti mezi
Obcí Zdounky (povinný), Zlínským
krajem (oprávněný) a ŘSZK, p.o.,
povinný, touto smlouvou zřizuje
bezúplatně pozemkovou služebnost
ke služebným pozemkům, a to p. č.
1157 a p. č. 1159/1 v k. ú. Těšánky
(ve vlastnictví obce Zdounky), strpět
ve prospěch každého vlastníka
panující stavby tělesa pozemní
komunikace (silnice II/432 včetně
jejích součástí a příslušenství) mj. i
mostu (ev. č. 432-016) včetně
opevnění koryta toku pod mostem,
pozemková služebnost podle této
smlouvy se nabývá bezúplatně a
zřizuje se na dobu existence panující
stavby tělesa pozemní komunikace
záměr prodeje obecního bytu
v bytovém domě v ul. Farská č. p.
432 ve Zdounkách
ekonomiku obce – plnění rozpočtu
k 31.7.2019 a zůstatky účtů k datu
31.08.2019
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OZNÁMENÍ – nové e-mailové adresy obecního úřadu
STAROSTA

ou.starosta@zdounky.cz

MÍSTOSTAROSTKA

ou.mistostarosta@zdounky.cz

PODATELNA

ou.podatelna@zdounky.cz
ou.administrativa@zdounky.cz

MATRIKA

ou.matrika@zdounky.cz

ÚČETNÍ

ou.ucetni@zdounky.cz

STAVEBNÍ ÚŘAD

su.vedouci@zdounky.cz
su.administrativa@zdounky.cz

DŮM KULTURY

dk@zdounky.cz

KNIHOVNA

knihovna@zdounky.cz

ZPRAVODAJ

zpravodaj@zdounky.cz

VÍCEÚČEL. TĚL. ZAŘÍZENÍ

vutz@zdounky.cz

Obecní kalendář 2020
Opět uběhl téměř rok a v nejbližší době se do rukou našich spoluobčanů dostanou
nové obecní kalendáře. Pro původně zvolené téma se nám nesešlo dostatečné
množství příspěvků, a tak jsme zvolili jiné – Naše spolky. Hned v úvodu je třeba
zmínit, že spolků je v naší obci kolem dvacítky a všechny více či méně ovlivňují
kulturní a sportovní život v naší obci. První z nich začaly vznikat již v druhé polovině
19. století na základě rakousko–uherského spolkového zákona. Mnohé přetrvaly
dodnes. Stojí za velkými společenskými akcemi. Jiné nejsou tolik vidět nebo se jejich
činnost rozmělnila. Odedávna však naplňují touhu lidí se sdružovat a sdílet stejné
zájmy a záliby ve svém volném čase, pro vlastní potěšení a pocit seberealizace
napříč generacemi. A tak hlavními postavami nového obecního kalendáře na rok
2020 jsou naši přátelé, kamarádi, sousedé a známí, se kterými se denně potkáváme.
Je úplně jedno, zda se věnují divadlu, zpívají a hrají na hudební nástroje, honí se za
míčem, šlapou po horách, chovají králíky, pěstují ovoce, včelaří nebo se věnují
myslivosti. Zvláštní zmínku zasluhují hasiči, kteří jsou ve vesnicích mnohdy jedinou
hybnou silou spolkového dění. To ovšem nijak nesnižuje zásluhy ostatních, protože
bez výjimky a do posledního člena si všichni zaslouží upřímný obdiv a poděkování. A
tak až budete mít čas a v ruce kalendář, zalistujte v něm, ať vidíte, co všichni tihle lidé
umějí a čím baví sebe i ostatní. Bez nich a bez sponzorů, díky kterým jsou kalendáře
do každé domácnosti zdarma, by toto dílko nemohlo vzniknout. Všem patří velké
poděkování obecního úřadu.
místostarosta obce
Ing. Jana Raczová

Na závěr si již teď dovolím vám
všem popřát klidný závěr letošního
roku, požehnané svátky vánoční a
do nového roku, roku 2020,
vykročení tou správnou nohou !!!

V úctě váš starosta obce
Ing. Martin Drkula

www.zdounky.cz
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Péče o obecní zeleň
Letošní horké léto se od těch předchozích v mnohém nelišilo. Co na tom, že více
pršelo. Srážky byly mnohdy příliš prudké, než aby se voda dostatečně vsakovala do
půdy, o stavu spodních vod ani nemluvě. Vzhledem k tomu, že naše obec má v péči
velké množství mladých nedávno vysazených stromků, přistoupili jsme k řešení,
které dnes aplikuje stále více obcí. Jak jste si mohli všimnout, v parku a na náměstí
ve Zdounkách jsou od léta instalovány tzv. zavlažovací vaky. Umožňují stromkům
postupné vsakování vody pomocí mikrospor na dně vaků. Každý vak dokáže
pojmout desítky litrů vody, kterou zásobuje stromky několik dní. Je to pro ně
mnohem příznivější než dosud prováděná jednorázová zálivka.
Kromě této letní novinky v péči o naši zeleň také nazrála vhodná doba pro výsadbu
alejí na obecních cestách. Ještě tento rok bude vysazena alej ovocných stromů od
cvrčovské kapličky, podél části hojně užívané polní cesty směrem ke cvrčovskému
potoku. Samotné myšlence předcházela jednání s vlastníky i nájemci pozemků.
Všichni bez výjimky, tak, jak by mělo být pro lidi, žijící v této krajině přirozené,
souhlasili s výsadbou. Ve spolupráci se školkařskou firmou, která se zabývá
pěstováním starých odrůd ovocných stromů, pracovníci obce v průběhu listopadu
vysadí vysokokmeny třešní, které nebudou mít zapěstovanou korunku. Tu si na jaře
příštího roku dotvoříme sami. Naším záměrem je v příštím roce pokračovat
v započaté práci, vytyčit a osadit polní cestu vedoucí od cvrčovské kapličky směrem
ke Světlé, případně propojit cestu se Zákostelím. To vše je záležitostí dalších
jednání s vlastníky, kteří mají v této lokalitě pozemky, a jejich vstřícnosti vůči obci.
Jsem pevně přesvědčena, že shodu určitě najdeme. Možná díky tomu budou jednou
lidé chodit na procházky ze Zákostelí k nově vybudované čtvrti rodinných domků
v lokalitě Cvrčovská podél třešňové aleje. Už teď vím, že pokud se nám to podaří,
vyroste podobná nová alej ovocných stromů v příštím roce i v jedné z našich
místních částí. Každý z nás si jistě umí představit, že tím místo, ve kterém žijeme,
získá další rozměr.
místostarosta obce
Ing. Jana Raczová

Hraje celá rodina 2019
V neděli 20. října 2019 se v 15 hodin konal v Domě
kultury ve Zdounkách již 15. ročník hudebního
zábavného programu „Hraje celá rodina“, který
pořádala ZUŠ ve Zdounkách. Tento koncert se koná
jedenkrát za tři roky a žáci školy se svými rodiči pod
vedením pedagogů školy nacvičí program, se
kterým společně vystoupí pro širokou veřejnost.
V letošním roce vystoupilo celkem 12 rodin a
program byl opravdu pestrý. Postupně se vystřídaly
snad všechny možné žánry od lidovky po jazz,
swing a vážnou hudbu. V programu, který
moderoval Mgr. Jiří Jablunka, se představilo několik
generací muzikantů (těm nejmladším jsou teprve 4
roky), maminky, tatínkové, babičky a dědové. Ti
všichni připravili posluchačům nevšední hudební
zážitek, který byl místy zpestřen i divadelní vsuvkou.
Vzhledem k tomu, že si zdounecká ZUŠ v letošním
roce připomíná 45. výročí založení, byli jsme
poctěni několika vzácnými hosty. Přijeli mezi nás
první dva ředitelé naší ZUŠ pan Jaroslav Prokop a
paní Jana Žabenská. Obec Zdounky reprezentoval
pan starosta Ing. Martin Drkula a myslím, že se
koncert líbil nejen jim, ale i všem rodinným
příslušníkům a divákům, kteří přišli jednotlivé
účinkující svou účastí podpořit. Po koncertě se
konalo společné posezení a myslím, že všichni
odcházeli s pocitem příjemně prožitého nedělního
odpoledne a večera. Děkujeme všem rodinám a
učitelům za příkladný nácvik, odvahu a spolupráci,
moc jsme si to užili. Takže, za tři roky s rodinami
zase na viděnou a slyšenou…
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.
ředitel ZUŠ Zdounky
v
www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách
Zahájení nového
1. stupni ZŠ

školního

roku

na

Po slunečném a teplém létě jsme opět
v krásně vyzdobené škole slavnostně
přivítali všechny naše žáčky. Prvňáčci
dorazili do školy v doprovodu rodičů, vzorně
nachystaní, plni očekávání a s úsměvem na
tváři.
Slavnostně je uvítala paní třídní učitelka
spolu s paní ředitelkou, panem starostou a
paní místostarostkou. Poté se představili
samotní žáci a paní učitelka každému
z nich předala uvítací list na památku a
placku na důkaz toho, že se právě stali
opravdovými
školáky.
Dětem
byla
představena i sovička Rozárka, která si
letošní prvňáčky vybrala a bude dohlížet
nejen na to, aby se pilně učili, ale také na
to, aby se k sobě všichni hezky chovali. Po
slavnostním zahájení ve třídě si prvňáčky
převzala paní vychovatelka, provedla je po
škole a ukázala jim školní družinu.
Prvňáčci zvládli první školní den na
jedničku s hvězdičkou.
Starší žáci návrat do školy zahájili
projektem Prázdninové putování, kde jsme
společně
s dětmi
zavzpomínali
na
prázdniny. Ve výtvarné výchově jsme naše
vzpomínky malovali, starší děti v rámci
slohu vzpomínky sepsaly. Nechyběla ani
výstavka
Prázdninových
deníků,
upomínkových předmětů z cest, pohlednic
a fotografií.
Protože naše škola u dětí rozvíjí čtenářskou
gramotnost a pozitivní vztah ke knihám,
čekala na děti ve čtenářském koutku také
spousta nových knih. I v letošním roce
budeme spolupracovat s místní knihovnou,
s dětmi budeme knihovnu pravidelně každý
měsíc navštěvovat. Měsíc září jsme také
v naší škole zaměřili na dopravní výchovu a
bezpečnost.
V rámci
vycházek
děti
poznávaly dopravní značky a prostředky,
učily se orientovat v dopravních situacích.
I letos chystáme pro všechny naše žáky
řadu školních akcí a projektů. V nejbližší
době nás čeká projekt Chutě a barvy
podzimu, projekt k 30. výročí sametové
revoluce, Vánoční jarmark.
Nový rok bývá vždy plný očekávání, radostí
i starostí. Přejeme našim žákům, aby se jim
ve škole líbilo a chodili do ní spokojeni a
velmi rádi, učitelům samé hodné žáky,
tolerantní a chápající rodiče a široké
veřejnosti krásné a příjemné chvíle
strávené na školních akcích.
Za 1. stupeň
Mgr. Vendula Kovaříková
a Mgr. Martina Štefková

www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Po dvou měsících klidu ožívá i naše školní družina. Na
chodbách se ozývá dětský smích, na pískovišti se stavějí
hrady a děti se těší na společně strávené dny plné her a
zábavy. Léto nahradil podzim a my se s létem loučíme
naší první společnou akcí: Jak jsem potkal ZOO. Děti
kreslily, malovaly zvířátka a my jsme se ocitli
v družinkové ZOO. Soutěžilo se i v různých disciplínách,
např. v pexesu, poznávání zvířátek na obrázcích,
skládání rozstříhaných pohledů a procvičování si paměti
– kolik zvířátek jsme si zapamatovali. ZOO v naší
družince jsme si náramně užili, protože děti byly šikovné
a hodné. Když je pěkné počasí, trávíme čas venku a
hrajeme různé hry. Deštivé odpoledne si zpříjemňujeme
čtením, zpíváním, hraním si s angličtinou a kreativním
tvořením, při kterém se projevuje dětská fantazie a
zručnost. Ke své práci využíváme i přírodní materiály,
např. šišky, kaštany, šípky, kamínky, ulity, ovoce a
zeleninu. Naše výrobky jste mohli vidět i vy na
zahrádkářské výstavě v domě kultury. Příroda si s námi
hraje, tak proč bychom si nepohráli i my s ní. Již nyní se
těšíme na další společnou akci – Bramborování. Podle
názvu můžete poznat, co bude dominantou tohoto
odpoledne... Jsme moc rády, že děti se do družinky těší a
někdy nechtějí jít ani domů. To je pro nás největší
odměnou.
Vychovatelky ŠD
Výstava zahrádkářů
V neděli 29.9.2019 pořádal ČSZ ve Zdounkách již tradiční
podzimní výstavu svých výpěstků. Jako v předchozích
letech, tak i letos se naše škola do výstavy zapojila.
Během celého září děti z 1. i 2. stupně a ŠD nejen
malovaly výkresy s podzimní tematikou, ale také vyráběly
dekorace z rozličných přírodních materiálů (šípků,
kaštanů, větviček, kamínků…). V pondělí pak žáci
společně se svými pedagogy měli možnost výstavu
navštívit. Sladkou tečkou pro ně byla ochutnávka
výborného jablečného moštu. Myslím, že vystavené plody
všechny zúčastněné zaujaly a ve spolupráci budeme
pokračovat i v příštím roce.
Mgr. Jitka Bušová
DVD (Den věřících dětí) 16.9.2019
Stejně jako v předchozích letech, i v tomto školním roce
zahájily děti výuku náboženství velkým společným
setkáním v Kroměříži. Tento krásný den jsme začali mší
svatou v kostele Panny Marie. Měli jsme za úkol připravit
a přednést při ní přímluvy, které se dětem opravdu pěkně
podařily. Hned jak jsme se rozdělili do skupinek a označili
barevnou páskou, vydali jsme se do Sokolského domu na
divadelní představení žáků CZŠ „Z deníku Modroočka“.
Vystoupení se nám náramně líbilo a malé herce jsme
ocenili potleskem a kočičími jazýčky. Pak byla řada na
nás, abychom předvedli svou zručnost, znalost a
dovednost. Na farní a Podzámecké zahradě pro nás byly
připraveny úkoly. Nechyběl ani společný oběd, kdy jsme
si pochutnali na výborném řízku. Sluníčko svítilo a my
jsme se zapojili do dalšího kulturního vystoupení.
Nejstarší děti navštívily různá pracoviště Charity. I pro ně
bylo připraveno divadelní představení „František blázen“.
Společné zakončení celého DVD bylo na Velkém
náměstí, kde jsme všichni dostali požehnání a písní „Na
cestu s námi“ jsme se rozloučili. Cestou na autobus jsme
stihli ještě zmrzlinu a houpačky. Prožili jsme opravdu
překrásný a požehnaný den.
Michaela Skácelová
www.zdounky.cz
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Střípky ze základní školy - 2. stupeň
Školní rok 2019/2020 začal v pondělí 2. září
2019. Žáci se během září aklimatizovali
z prázdninového opojení zpět do pracovního
procesu a školní povinnosti jsou již v plném
proudu. S novým školním rokem jsme přivítali i
nové posily do našeho kantorského týmu, a to
hned pět nových tváří. Přesněji jsou to tři
učitelky druhého stupně, nová zástupkyně
ředitele a jeden asistent pedagoga. Pozice nové
zástupkyně ředitele se ujala Mgr. Jana
Klanicová, učitelka prvního stupně, na místo
učitelské pak nastoupily Mgr. Monika Horáková
s aprobací na zeměpis a přírodopis, Bc.
Veronika Pospíšilová, která učí naše žáky
zejména matematiku a fyziku, a Mgr. Radana
Mejzlíková, učitelka českého jazyka a tělesné
výchovy. Od října k nám přibyl také další
asistent pedagoga Mgr. Kamil Horák.
Ještě nemáme ani měsíc a půl školy za sebou a
už se uskutečnila spousta zajímavých akcí. Dne
20.9.2019 se pod vedením Mgr. Vlastislava
Moudrého konala dějepisná exkurze na
slovanské hroby pro žáky deváté třídy. Exkurze
se vydařila, vyšlo krásné počasí a žáci po celém
dni měli nachozených bezmála 18 kilometrů.
Zůstaneme u žáků devátých tříd, kteří
zorganizovali jako každý rok akci „Den stromů“
pro naše nejmenší žáčky z prvních a druhých
tříd. Tato událost se koná pod záštitou projektu
„Den Země“.
Z kulturních akcí jmenujme výstavu zahrádkářů.
Stoly plné domácích výpěstků jsme mohli vidět
o víkendu v posledních zářijových dnech ve
Zdounkách v tamním domě kultury. Žáci
základní školy se samotné výstavy zúčastnili a
také přispěli zejména výzdobou sálu. Ze
sportovních akcí se uskutečnila prozatím pouze
soutěž v přespolním běhu v Bystřici pod
Hostýnem, kde naši mladší žáci vybojovali
krásné 6. místo, a turnaj v malé kopané pro
žáky osmých a devátých tříd. V týdnu od 7. do
11. října se konal sběr starého papíru, kde
doufáme v ještě lepší umístění oproti minulému
roku. Loni jsme skončili na krásném 12. místě,
tak uvidíme, zda se letos vyšplháme o nějakou
příčku výše.
V říjnu proběhl i adaptační kurz žáků šesté třídy
v rekreačním středisku na Rusavě. Jako každý
rok, tak i ten letošní se naše škola zaměřuje na
prevenci rizikového chování, a tak jsme se
zapojili do projektu s názvem „Divadlo
Slunečnice“. Jedná se o preventivní program
proti závislostem na sociálních sítích. Program
je určen pro žáky čtvrtých až devátých tříd.
V plánu jsou pak florbalové turnaje jak pro starší
žáky, tak pro mladší žáky, ale i jiné. V polovině
listopadu připravujeme projektový den k 30.
výročí „sametové revoluce“, na jeho konci pak
tradiční Vánoční jarmark spojený se Dnem
otevřených dveří v budově 2. stupně. Těšíme se
na vaši návštěvu a děkujeme všem, kteří nás
podporují.
pedagogové 2.st.
www.zdounky.cz
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Výběr z provedených prací obce Zdounky 2019

Poslední hlavní opěrná zídka na hřbitově

Opravená opěrná zeď vedle I. stupně ZŠ ve Zdounkách

Nové prostory zastřešeného atria v Domě kultury ve Zdounkách

Klimatizované přísálí v Domě kultury ve Zdounkách

Výměna celého vstupu do haly na VÚTZ

Nová autobusová zastávka v Lebedově

Z průběhu prací na úpravě koryta Kotojedky ve Zdounkách/Mezi mosty na ul. Zborovská a pod zámkem/Povodím Moravy
vyčištěné koryto Olšinky před Zdounkami
www.zdounky.cz
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Aktivity ČSOP Divoky
Poslední srpnový víkend se Divoky loučily
s obdobím prázdnin. Osadní výbor připravil pro děti
skákací hrad. Odpoledne doplnilo fotbalové utkání
ženatí - svobodní, které nakonec skončilo
nerozhodně. Děti i dospělí si užili krásného
slunečného odpoledne.
Po prázdninové přestávce se členové ZO ČSOP
zúčastnili „Setkání členů a přátel ČSOP“ ve Vanově
nedaleko Telče. Organizátoři ze ZO ČSOP Kněžice
a Chaloupky se postarali o bohatý program.
Krásné počasí nás provázelo podzimní brigádou na
zprůchodnění naučné stezky. Také bychom vás rádi
pozvali na „Pohádkový les 2020“. Krásné podzimní
dny.
J. Š.

Pozvánka na
„Pohádkový les“
23. května 2020

www.zdounky.cz
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Volejbalový turnaj „RIO Divoky“
Již po 4čtvrté jsme se sešli na volejbalovém turnaji v
Divokách. Zúčastnilo se 6 týmů: Divoky, Zaky, ČAK, Brzda,
Opaváci a Lubná. Zápasy byly velmi vyrovnané a bojovalo
se o každý míč. Nakonec skončil na 1. místě team „Zaky“,
na 2. místě „Divoky“ a na 3. místě „Brzda“.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, občerstvení divocký guláš
i výborná brazilská káva byly zajištěny. Byl to zkrátka
příjemně strávený den. Všem týmům děkujeme za účast a
těšíme se na další ročník.

Ohlédnutí za kulturním létem ve Cvrčovicích
Letní prázdniny u nás vždy začínají HODOVOU ZÁBAVOU
první víkend v červenci. K tanci nám hrála kapela DE - TO
Kojetín, připravena byla krásná tombola a všichni si již zvykli, že
je připraven party stan, takže počasí nás nezaskočí. Na dnešní
uspěchanou dobu a malou vesničku přišlo celkem dost diváků,
a i počasí přálo.
Druhou akcí byl začátkem srpna SRAZ HARMONIKÁŘŮ a
zábavné odpoledne pro děti. Vše začalo odpoledne akcí pro
děti - soutěže, sladké odměny, dětská tombola (každé ze
zúčastněných dětí získalo cenu!), udírna se rozšířila o
palačinkárnu a nakonec kamarádi z SDH Zdounky předvedli
svou techniku a udělali obrovskou pěnu! Večer plynule přešel v
další ročník Srazu harmonikářů, letos jich bylo už přes deset!
Rozjeli to pod dvěma párty stany a za střídání hráli, vlastně
nepřetržitě, od 18 hodin až do 2 hodin nad ránem!
Další akcí ve Cvrčovicích byl druhý ročník GULÁŠ FESTU v
září, kterého se zúčastnilo osm soutěžních dvojic. První cenu si
odnesl team Staňa Musil - Franta Neoral, ovšem všechny
guláše byly vynikající! Po vyhodnocení se dál ochutnávalo při
pohárku vína či piva a za krásných melodií harmoniky.
Na všech akcích bylo hojně návštěvníků ze širokého okolí, za
což všem, kteří přišli, moc děkujeme! Velký dík patří
organizátorům, ať již jde o naše hasiče, osadní výbor či všechny
ochotné občany, děkujeme!
To, že se umíme ve Cvrčovicích příjemně bavit, je vidět, umíme
však také přiložit ruku k dílu! Na sobotu 5. října vyhlásil osadní
výbor generální úklid naší bývalé školy, občerstvení zakoupili
naši hasiči. Tady
„smekám klobouk", byli jsme příjemně
překvapeni na cvrčovské poměry
velkou účastí ochotných spoluobčanů!!!
Závěrem chci poděkovat všem, kteří
pomáhali při organizaci a přípravách
na všechny akce, sponzorům za hezké
dary do tomboly a všem občanům,
kteří se přišli bavit do Cvrčovic děláme
to pro vás!!!
Zdeňko Matula
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Základní umělecká škola ve Zdounkách
Vážení čtenáři Zdouneckého zpravodaje,
měsíc říjen se chýlí ke konci a pomalu, ale jistě
se blíží konec kalendářního roku. Dovolte mi,
abych i já napsal pár řádků. Školní rok jsme na
naší ZUŠ zahájili s počtem 180 žáků, a to
v hudebním a výtvarném oboru. Na škole
pracuje 11 pedagogických pracovníků a 3
provozní zaměstnanci. Co se týče personálních
změn, tak některé proběhly i u nás. Od 1.9.2019
vyučuje hru na klavír slečna Sabina Koplová,
absolventka ZUŠ ve Zdounkách a zároveň
studentka Konzervatoře P. J. Vejvanovského
v Kroměříži, která nahradila ve výuce Marii
Drkulovou, ml. jež vyrazila na zkušenou do
světa. Od stejného data došlo také ke změně na
postu zástupkyně ředitele školy. Novou
zástupkyní se stala dlouholetá opora naší školy
paní Šárka Jablunková, která vystřídala ve
funkci paní Marii Drkulovou. K další změně
dojde od 1.11.2019, kdy nastoupí na místo
pedagožky výtvarného oboru Mgr. Veronika
Nováková, která nahradí Mgr. Kateřinu
Zelenkovou,
nastupující
na
mateřskou
dovolenou.
Co se týče akcí naší školy, tak žáci nezaháleli a
mají za sebou první vystoupení u příležitosti
otevření nových prostor ZŠ v Koryčanech, kde
velice hezky zahájili celý program za přítomnosti
hejtmana Jiřího Čunka, radního Zlínského kraje
Petra Gazdíka, představitelů města a cca 200
hostů. Dalším zajímavým projektem byla
výmalba autobusových zastávek Koryčany
autoservis, které si u naší školy objednala Rada
města Koryčany. Žáci si tak mohli pod vedením
Mgr. Kateřiny Zelenkové vyzkoušet práci
v terénu a tvořit společně přímo pod širým
nebem. Další velkou akcí, která nás čeká, je
pořad „Hraje celá rodina“, který naše škola
pořádá jednou za tři roky a patří k velmi
oblíbeným akcím. Bude se konat v neděli 20.
10. 2019 v Domě kultury ve Zdounkách od 15
hod. a vystoupí na něm 11 rodin se svým
programem. Pomalu se také blíží doba adventu,
takže se s našimi žáky můžete postupně setkat
u rozsvěcování vánočních
stromků ve
Zdounkách,
Zástřizlech,
Koryčanech,
Zborovicích, Soběsukách, Střílkách, Blišicích.
Vánoční koncerty proběhnou následovně: 12.
prosince 2019 ve Zdounkách v DK od 16.30 a
v Koryčanech 13. prosince 2019 v kostele sv.
Vavřince od 16 hod.
V letošním školním roce vypsalo tak jako každý
rok MŠMT soutěže pro jednotlivé obory ZUŠ.
Našich žáků a učitelů se budou týkat následující
obory: klavír, smyčcové nástroje, kytara,
dechový orchestr a výtvarný obor. Už teď vám
čtenářům mohu prozradit, že naše škola byla
opět pověřena pořádáním krajského kola ve hře
dechových orchestrů, které se bude konat
v pátek 3. dubna 2020 v Domě kultury ve
Zdounkách. Na všechny výše uvedené akce vás
s celým kolektivem co nejsrdečněji zvu a budu
se těšit na společná setkání. Přeji vám všem
s celým kolektivem pěkný, klidný, barevný
podzim a zdravím ze ZUŠ.
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.,
ředitel školy
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Začátek topné sezony
Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a my stojíme
opět na začátku topné sezony, a opět je zde preventivní
připomenutí, zda už jste všichni zkontrolovali svá topná
tělesa, buď ta plynová anebo na tuhá paliva, a připravili je
tak na plynulý a dlouhodobý provoz. Dále pak připomínáme,
že je nutné mít vymetené a zkontrolované komíny a
kouřovody.
V nařízení vlády 91/2011Sb. je jasně popsáno, že si každý
musí počínat tak, aby při provozu výše uvedených
spotřebičů a zařízení nedošlo ke vzniku požáru. Musí
dodržovat a provádět předepsané kontroly a také samotné
čištění komínů a kouřovodů způsobem a ve lhůtách
stanovených tímto nařízením vlády.
Zkrátka a dobře, nepodceňujte prevenci před a při topné
sezoně. Děláte to sami pro sebe, pro ochranu svého zdraví,
majetku, ale také ostatních občanů.
Podrobný popis nařízení vlády 91/2011Sb. i s dodatky a
mnoho jiných rad najdete na stránkách HZS Zlínského kraje.
www.hzszlk.cz.
Preventisté SDH Zdounky

Kolektiv mladých hasičů ze Zdounek
Protože máme za sebou sportovní
sezonu v požárním sportu, chtěli bychom
vás informovat o soutěžích a akcích,
kterých jsme se zúčastnili a také
uspořádali.
Dne 26.5.2019 jsme se zúčastnili
Soutěže mladých hasičů ve Zdislavicích,
kde jsme se umístili v mladší kategorii na
3. místě a ve starší na 4. místě. Dne
22.6.2019 jsme se zúčastnili soutěže O
pohár starosty SDH v Litenčicích, kde
jsme skončili ve starších na 5. místě a
mladších na 2. místě. Hned na začátku
prázdnin to byla soutěž Memoriál M.
Horáka a J. Pospíšila, která se konala
dne 13. 7.2019 ve Zdounkách. Tam naše
umístění nebylo vůbec úspěšné, protože
bylo poslední. V sobotu 27.7.2019 jsme
se zúčastnili soutěže O pohár starosty
obce Roštín, kde jsme se umístili na 3.
místě ve starších. Dne 11.8.2019 jsme se
zúčastnili soutěže O pohár starosty SDH
Nětčice, kde jsme zabojovali a získali 1.
místo. Dne 28.9.2019 jsme se zúčastnili
Závodu
požární
všestrannosti
v Morkovicích, kde nás reprezentovalo
pět tříčlenných hlídek a nejlepší umístění
bylo na 5. místě, a to v kategorii starších.
Poslední soutěží bylo podzimní kolo hry
Plamen, které se uskutečnilo dne
12.10.2019 v Koryčanech, kde jsme se
ve starších umístili v ZPV na 3. místě a
v Požárním útoku CTIF na 8. místě.
Ze společných akcí to bylo jako první
Spaní ve zbrojnici, které jsme s dětmi
uskutečnili na závěr školního roku, a to
ve dnech 28.–29.6.2019. Odpoledne
jsme strávili malým turistickým výletem
na rozhlednu Zdenička v Těšánkách a po
návratu jsme si na večeři opekli
špekáčky. Na dobrou noc jsme dětem na
plátně promítli kreslený film Robinson
Crusoe. Druhý den ráno si děti sbalily své
věci, posnídaly čerstvou vánočku a
rozešli jsme se domů.
www.zdounky.cz
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Pokračování…
DalšíKspolečnou
akcí bylmého
letní tábor,
který mě
mnoho
nezapomenutelných
zážitků. v posledním
napsání tohoto
zamyšlení
vyprovokoval
článek ČZS Zdounky
vydání Informačního
sezpravodaje.
konal ve dnech
19.–28.8.2019.
Letos
Tímto poděkování
bych chtěla mé
poděkovat
Obsahem
mimo jiné bylo
i veřejné
práce v všem,
činnostikteří
výboru. Ale jak jsem již uvedla, při mém
jsme
se vydali
strávit
deset
dníjá, do
sepatří
podíleli
organizaci
a
vystoupení
na VČS
nejsem
to jen
komu
dík za na
činnost
ČZS, aletábora,
do letošního
roku všem bývalým členům výboru
táborové
základny
TZ Krásná
u Mohyly, štědrým
rodičům který
za jejich
dary dobu
z vlastní
bez rozdílu.
Zejména
patří poděkování
příteli Foltýnovi,
dlouhou
jako předseda zastřešoval naši činnost
která
se nachází
v obci
Krásná
Hlavní
poděkování
patří které
za jsme dělali, organizoval a zajišťoval
navenek,
dále příteli
Horákovi,
kterýpod
byl zahrádky.
vlastně tvůrčí
osobností
všech akcí,
Lysou
horou, programy.
královnouDalšímu
Moravskonemalou
podporu Obecnímu
akce, vymýšlel
člověku,
kterémufinanční
je nutno poděkovat
je přítel Vích, který se staral o finanční rozpočet.
slezských
Beskyd.
Naši jen
celotáborovou
úřadu kteří
ve Zdounkách,
dále za Myslím
finanční
Ale to jsem
vyjmenovala
část členů výboru,
byli nejvíce viditelní.
si, že jsme byli dobrý kolektiv, který táhl
hru
jsme provaz.
letos To,
nazvali
„Robinsonův
podporu
firměvypadala
CORAčímPLUS
s.r.o.,
za jeden
že výstava
ovoce, zeleniny
a květin
dál lépe,
je potřeba poděkovat vám všem, kteří jste
ostrov“
a zahájili
ji již a14
dnů před
Autodopravě
Michal základní
Kupec i mateřská
a firmě škola. Poděkování patří nejen členům
se podíleli
svýmijsme
výpěstky
výrobky.
Na jejím
zdaru se podílela
táborem,
a to tím,
že ale
každýi nečlenům
účastník tak,
Frantabagry.
závěr
musím také
zahrádkářského
svazu,
jak jsem jižNa
uvedla
při posledním
hodnocení výstavy. Je pravdou, že jsem s
dostal
poštou
dopis strávila
od Robinsona,
že obrovskou
finanční
pomocí
propro mě práce, na kterou jsem se vždy
organizací
výstavy
svůj volnýve
časzmínit,
od pátku
až do pondělí,
přesto
to byla
kterém
každého schůzky
poprosils dětmi,
o dovezení
nás jsou
dotace ood
ministerstva
školství
těšila. Pondělní
s jejich zájmem
zejména
včeličky,
byly pro
mě velkým potěšením.
jedné důležité věci pro přežití na pustém mládeže a tělovýchovy, které každoročně
ostrově
připomínal mi
datum
čas, kdy
se čerpáme.
Při tétoa příležitosti
ale adovolte,
abych
se věnovala jinému tématu, který hodně vypovídá o poděkování, vděčnosti a
vyplouvá
do neznáma.
Po myšlenky.
doplutí naJednou
První vzpomíná,
zářijovou sobotu
jsmepomohl
uspořádali
pomoci. Člověku
se vracejí
jak někomu
a na druhé straně, kolik vděčnosti v sobě
ostrov
se trosečníci
rozdělili
do oddílů,
dětský
který
se bydlící
kvůli v Tyršové ulice, veřejně nepoděkovali
cítil, když
pomoc přijímal.
Uvědomila
jsemtradiční
si, že jsme
vlastněden,
ani my
občané,
jejichž
vymysleli.
Wilsoni, povodni
nepřízni2. června
počasí2010.
konal
hasičské
všem,názvy
kteří si
nám
pomohliByli
při tobleskové
Od té vdoby
uběhlo, jak se říká, hodně vody. Proč to
Piraně,
Tygři azrovna
ti naši teď?
nejmenší
Berušky.
Pro děti
jsme
si nachystali
vzpomínám
Postihlo
to 14zbrojnici.
domů, kulturní
dům,
provozovnu
a majetek soukromých podnikatelů, nás
Každý
oddíl siataké
namaloval
vlajku mi
sportovní
disciplíny
na myšlenky
téma Robinsonův
zahrádkáře
další.
A tak ssvou
vděčností
často běží
hlavou
na pomoc Obecního úřadu ve Zdounkách v
a zastoupení
ostrov. Každý
člen dostal
táborové
ostrov.
Na programu
vystoupení
pana starosty
Ing. Martina
Drkuly
a na neúnavný
zájembylo
v té době
místostarosty obce Zdounek pana Františka
tričko
v barvě
svého
oddílu.
hry žongléra
Biela,
na zajistit,
obličej ať již odbornou radou, tak i zajištění
Svobody,
který
několikrát
za Cílem
den obcházel
ulici a Petra
zjišťoval,
comalování
je potřeba
bylo
získat indicie,
oddíl
dovedly
a Poděkování
skákací hrad.
závěr
sepřišli
losovala
kontejnerů
a mnohokteré
dalších
a dalších
věci.
patříNa
všem,
kteří
nejen, jak se říká „na čumendu“, ale podali
k pomocnou
mapě a mapa
pokladu.
o hodnotné
A kdo
měl
hlad dne věnovali bezplatně a finančního
ruku,kjako
děvčataKaždý
ze šicíden
dílnytombola
pracovních
oděvů, ceny.
kteří svůj
čas
jednoho
děti
plnily různéVěřím,
úkoly,že
zana
které
a zapomenout.
chuť, tak vyzkoušel
naše dobroty
ohodnocení.
totozískávaly
se nemůže
Všichni postiženi
povodní stále vnímají dluh vůči hasičům, na
body
a zabyla
nasbírané
body těžké
pak indicie.
z udírny.
nám počasí letos
kterých
tíha veškeré
práce při
vynášeníI přesto,
nábytku,žeelektrospotřebičů
a dalších zaplavených věcí. Bez jejich
Dále
takébych
v průběhu
celého
tábora
opravdu
nepřálo,myslím
tak i na
se našeho
celkem
pomoci,
si, například
já sama,
neporadila.
S vděčností
duchovního pastýře pana faráře. Obešel
sbíraly
zlaté
nugetydomů
a mušle
a jejich
zúčastnilo
54 dětí a iafinančním
jejich rodičů.
všechny
obyvatele
a upřímným
slovem,
rukou podáním
darem nás povzbudil. Při této pohromě jsme
nasbíraný
celkový
na ale
konci
CTH Doufáme,
že si to provázely
všichni užili
a příští
rok ztráta ale i duševní trauma, co bude
totiž nepřišli
jen o počet
majetek,
myšlenky
marného snažení
nejen
finanční
mohl
oddílu
konečné
skóre.
přijdouvěci.
se svými
ratolestmi
znovu. rodinné fotografie, ale i o poslední dopis mé
dál. Tak
jako změnit
mnozí, jsem
i já přišla
o osobní
Velkou
část knihovny,
Každé
vždy rozcvičkou
mámy,ráno
kterýzačínalo
mně napsala
týden před asvou smrtí z mělnické nemocnice. Toto jsou ztráty, které Vás vedou přehodnotit
vědomostním
kvízem.
již se
dětirozhodla ručně vyšít kopiiZa
SDH „Poslední
Zdounky večeře Páně“ od malíře Leonarda da
žebříček svých
hodnot,Poté
protosejsem
obrazu
vrhly
jehož
vedoucí zMH
Hana
Vinci, na
kterýcelodenní
bude takovéprogram,
symbolické
DĚKUJI zástupci, jednomu
těch,
kteříKutrová
mi osobně poskytli pomocnou ruku právě v té
součástí
byly společné
jako např.
jedné z nejtěžší
životníchhry
situacích.
štafetové
běhy
Ztroskotání
Toto je vše,
moji
milí, chtělalodi,
jsemNošení
se jen podělit s vámi se všemi o své myšlenky a popřát všem, kteří pracují pro dobro nás
zásob
z lodi,
Šťouchání
vzkazu
láhvi a hodně a hodně moc úspěchů. Naopak je potřeba s velkou pokorou a vděčností
všech,
bezplatně
a nároků
na vfinance,
Zachraňování
Každý
si ji v pravý čas dávají.
přijímat pomoczvířat.
a podporu
těch, oddíl
kteří nám
vyrobil
svůj
ohniště,
Závěrem
přejiostrov,
novému chatrč,
výboru ČZS
hodně úspěchů v práci a nové nápady v činnosti svazu. Dál táhněte svorně za jeden
zahrádku,
provaz. na které pěstoval bylinky, a
hlavně klec pro králíka o kterého se děti
musely
celou dobu tábora starat, aby
Ing. H.po
Horáková
jim neutekl a neumřel hlady. Skládaly
dopis na záchranu svých životů a ten pak
poslaly v láhvi po vodě. Pekly chleba a
vařily česnečku v kotlíku na ohni. Luštily
zašifrovaný dopis, učily se rozbíjet
kokosový ořech, nacvičovaly tanec
lidojedů, vyráběly pochodeň, učily Pátka
anglicky a také vyráběly loga firem a
organizací, které nás finančně podpořily.
Dále jsme s dětmi podnikli výlet po
ostrově a jeho okolí, kdy měly za úkol
nasbírat předměty dle daného seznamu.
Na celodenní výlet jsme se vypravili do
ZOO Ostrava, kde jsme strávili krásný
den, a hlavně jsme ujeli z ostrova před
menší bouří. Ta se k nám ale vrátila o
několik dní později a s větší intenzitou,
takže jsme museli evakuovat své příbytky
a jednu noc strávit společně pod jednou
střechou.
Závěr celého tábora jsme završili
diskotékou a každý trosečník dostal na
památku diplom, kormidlo s fotografií a
odměnu za umístění v celotáborové hře.
Myslím si, že se nám další ročník
hasičského tábora zdárně vydařil, děti
byly spokojené a z tábora si odnesly
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Lebedovské kulturní léto
V měsíci srpnu proběhlo Lebedovské
kulturní léto 2019, přikládáme několik
fotografií z muzikálu, divadla a promítání
českých filmů.
Počasí ne vždy vyšlo, náladu to nikomu
nepokazilo a všichni se určitě pobavili.
Těšíme se na Lebedovské kulturní léto
2020.
Ve dnech 20. až 22. září proběhlo
v Těšánkách MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY SPŘEŽENÍ za účasti více
jak 40 spřežení a 100 koní.
Velkou účast diváků podpořilo nádherné
počasí. Přiložené fotografie jsou toho
důkazem.
Ze strany závodníků i diváků bylo
mistrovství hodnoceno jako jedno
z nejlepších v historii tohoto sportu.
Ing. Petr Galatík

Mistrovství České republiky SPŘEŽENÍ - Těšánky

www.zdounky.cz
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Vzpomínka na pana Josefa Okáníka
Dne 22.6.2019 zemřel pan Josef
Okáník.
Vzpomeňme na něj jako na zakladatele
novodobého zdouneckého ochotnického
spolku v roce 2012. Jeho původní
myšlenkou tenkrát bylo důstojně oslavit
čtyřsté
výročí
působení
Jana
Sarkandera na zdounecké farnosti. Při
této příležitosti pan Okáník sepsal
vlastní scénář podle již vydaného
románu a začal hledat vhodné herce
z řad farníků i obyvatel Zdounek a okolí.
Nebyl to pro něj lehký úkol, ale on se ho
zhostil
s vlastní
vervou,
pílí
a
houževnatostí. Zajisté viděl před sebou
toto velké dílo a netušil, že bude mít
pokračování. Vzpomínám, jak jsem
tenkrát přišel na první schůzku na faru a
zmocnila se mě i nejistota, zda z toho
něco bude. Pan Okáník se snažil
z herců dostat vždy pečlivou výslovnost
a určitou disciplínu, takže místy v sobě
nezapřel bývalého pedagoga. A nejen
pedagoga, ale i malíře a grafika, neboť
k divadlu vymyslel a vytvořil kulisy. Dílo
se mu bezesporu zdařilo, a tak na
začátku května roku 2013 bylo
odměněno velkým potleskem, gratulací i
poděkováním. Divadlo se pro pana

Okáníka stalo novým posláním a
myšlenkou, pro kterou je třeba žít.
Věnoval mu tolik energie, až mě
udivovalo, kde se v něm ta energie
bere. Divadlo o Janu Sarkanderovi bylo
několikrát reprízováno. Zároveň nám
pan Okáník nabídl nový scénář,
napsaný podle románu J. Š. Baara
s názvem „Holoubek“. Velkou osudovou
ranou se pro pana Okáníka i pro nás
stal květen roku 2014, kdy se vlivem
náhlé nemoci pan Okáník musel
odstěhovat k synovi do Brna. Nebylo to
pro něj jistě lehké, ze dne na den opustit
divadlo a své přátele. Naštěstí jsme se
my ochotníci rozhodli zachovat spolek a
pokračovat v započatém díle. Také v
Brně nezahálel, psal další scénáře, radil
nám, jak „Holoubka“ nastudovat a tím
dotvořit. I když jsme si netroufali žádný
další z jeho scénářů dosud realizovat,
pořád se snažíme pana Okáníka ctít
nejen jako zakladatele, ale i jako
člověka, který nás mnohé naučil.
Pane Josefe Okáníku, děkujeme Vám,
že jste zde zanechal toto dílo,
a nepochybuji, že Vám stejně poděkoval
i přímluvce sv. Jan Sarkander.
Petr Zapletal

Něco málo z TJ Zdounky
Po oslavách postupu do I. B třídy krajské soutěže
se náš tým pečlivě připravil na nadcházející
sezonu. Přišli Honza Veselý z Rakouska a Petr
Horák ze Záhlinic, vrátil se Marek Přibyl ze
Zborovic. Prozatím se nám v soutěži daří až nad
očekávání velmi dobře. V době uzávěrky jsme na
4. místě se ztrátou 2 bodů na místo první.
Pravda, nejtěžší utkání nás ještě čekají, ale i tak
panuje všeobecná spokojenost.
Velkou radost nám udělali mladší přípravkáři,
kteří se probojovali až do 3. kola Ondrášovka
cupu, kde sice obsadili 5. místo, ale již hráli proti
střediskům mládeže, která se specializují na
výchovu fotbalistů, jejichž celky mužů hrají i
I. ligu. Jen posuďte sami např. prohrát se Sigmou
Olomouc 4:2 jistě není ostuda, porazit Slezský FC
Opava a SK Uničov je vynikající, remizovat se
Šumperkem... To jsou skvělé výsledky, za které
kluci v čele s trenérem jistě zaslouží pochvalu.
Dobře si kluci vedou i v okresních soutěžích v
kategoriích žáků, starší i mladší přípravky, kde
okupují přední místa tabulek.
Přes zimní období budeme provádět nábor
nových mladých sportovců ročníků 2014-2011,
které bychom rádi učili nejen fotbalovým
začátkům, ale i všeobecné sportovní a pohybové
aktivitě. Bohužel momentálně máme trenéra s
licencí Martina Adamíka po operaci kolene, ale
jistě se dá do zimy do kupy a rád uvítá nové
sportovce na prvních trénincích v hale ve
Zdounkách. O zahájení kroužku budete
informováni prostřednictvím škol a místních
médií.
Zdeněk Čevela
předseda TJ
www.zdounky.cz
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