Ročník 18/číslo 2/zdarma
Čtvrtletník ÚSC
Duben 2020

Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní druhé číslo Informačního zpravodaje naší obce, které píšeme a dáváme dohromady pro vás
v období velikonočních svátků a v týdnu těsně po nich. Chci se v tomto článku věnovat opravdu jen aktuálnímu životu v naší
obci, vědomě se chci vyhnout všem zprávám a informacím, především kvůli pandemii koronaviru, které se na nás valí ze všech
stran…
Dá se tedy říci, že vám chceme podat úplné informace z práce obce především před vyhlášením „nouzového stavu“, tedy
v podstatě za téměř celé první čtvrtletí roku 2020.
Rada obce Zdounky se letos sešla zatím jen třikrát. Projednala, schválila či vzala na vědomí tyto informačně nejdůležitější
záležitosti:
- cenovou nabídku od fy. Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02
na vypracování projektové dokumentace
pro obecní objekty (opěrná zeď, vjezd do
areálu fy. MPO Trade, provizorní lávka
pro pěší u budoucího nového mostu a dvě
parkovací stání – vše v ul. Zborovská ve Zdounkách),
nabídková
cena
za
kompletní PD činí 125.000 Kč bez DPH
- cenovou nabídku na výkon Technického
dozoru stavebníka (TDS) a výkon
Koordinátora BOZP na staveništi pro stavbu: „Úprava a rekonstrukce tribuny
obce na hřišti TJ Zdounky“ mezi obcí
Zdounky a Ing. Milanem Černíkem –
CERCO Zlín, vše za cenu dohodou
termín celé realizace je ve dvou etapách,
a to v průběhu roku 2020 a 2021 ve výši
162.000 Kč bez DPH,
předpokládaný
termín celé realizace je ve dvou etapách,
a to v průběhu roku 2020 a 2021
- cenovou nabídku od fy. Maldrev s.r.o.,
Divoky 54 na vybudování parkoviště po
demolici RD
v Zákostelí č. p. 115,
Zdounky, částka činí 355.623,- Kč bez DPH
- Smlouvu o reklamě č. 2/20 mezi fy
PROMPT
SERVIS,
spol.
s r.o.
z Kroměříže a Obcí Zdounky, realizace
reklamy obce Zdounky (kulturní akce
během
celého
roku
2020)
prostřednictvím
novin
Týdeníku
Kroměřížska (odměna za reklamu činí
částku 20.000,- Kč bez DPH)

žádost SDH ze Zdounek ve věci o zadávání veřejných zakázek, ve znění
spolupráce
obce
Zdounky
při pozdějších předpisů, cenová nabídka činí
organizování
tradičního
masopustu 20.000,- Kč bez DPH
s voděním medvěda obcí a večerní - žádost pí ředitelky ze ZŠ ve Zdounkách o
Ostatkové zábavy s pochováváním basy projednání přerušení provozu školní
v sobotu dne 22.2.2020
družiny v termínu 31.1.2020 (pololetní
žádost SDH ze Zdounek ve věci prázdniny), ve dnech od 2.3.2020 do
spolupráce
obce
Zdounky
při 8.3.2020 (jarní prázdniny), 9.4.2020
organizování volební výroční okrskové (velikonoční prázdniny), a od 1.7.2020 do
valné hromady okrsků Zdounky a 31.8.2020 (hlavní prázdniny), a to na
Zborovice, a to v neděli dne 26.1.2020
základě § 8 odst. 2 vyhlášky 74/2005 Sb.,
cenovou nabídku na organizační zajištění o zájmovém vzdělávání, ve znění
zadávacího řízení na dodavatele stavby pozdějších předpisů, z důvodu čerpání
k VZ „Rekonstrukce bytového domu č. p. dovolené pedagogických pracovníků
23 Zdounky – Nětčice“, pověřená osoba, - cenovou nabídku od fy. HRAS – zařízení
kterou je fy. KM admin s.r.o., Bílany 26, hřišť, s.r.o., z Havířova–Datyně na herní
767 01 Kroměříž, IČ: 05107521, prvky pro dětské hřiště pro školní družinu
oprávněný zástupce – Ing. Josef ZŠ ve Zdounkách včetně terénních úprav
Křeháček, jednatel, bude postupovat dle před vlastní instalací
požadavků zadavatele a v souladu se - k původní žádosti ze dne 30.10.2019 od
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání fy MOPRE s.r.o. 768 23 Břest 79,
veřejných zakázek, ve znění pozdějších o vyjádření Obce Zdounky pro územní
předpisů, cenová nabídka činí částku souhlas a pro provádění stavby Zdounky,
40.000,- Kč bez DPH
u
nádraží,
SŽDC,
smyčka
NN
cenovou nabídku na organizační zajištění 1030055177, připojení bude provedeno
zadávacího řízení na dodavatele stavby zasmyčkováním stávajícího kabelu AYKY
k VZ „Úprava a rekonstrukce tribuny obce 3x120+70 mm2 pomocí 2 ks nových
na hřišti TJ Zdounky – I. etapa“, pověřená kabelů NAYY 4x150 mm2 do nového
osoba, kterou je fy. KM admin s.r.o., kabelového pilíře SS100 v ul. Nádražní,
Bílany 26, 767 01 Kroměříž, IČ: ve Zdounkách, investorem bude fy E.ON
05107521, oprávněný zástupce – Ing. Distribuce, a.s., jsme obdrželi novou
Josef
Křeháček,
jednatel,
bude žádost o posun trasy z důvodu vlastnictví
postupovat dle požadavků zadavatele a pozemků, jednorázová náhrada za věcné
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
břemeno činí 1.000,- Kč bez DPH
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- dopis od p ředitelky Soni Petráškové
z Linky bezpečí, z.s. s poděkováním za
podporu
- Zápis o zapečetění 9 kusů pokladniček
pro Tříkrálovou sbírku 2020
- Oznámení Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, KP Kroměříž o konání
revize
údajů katastru
nemovitostí
v katastrálním území obce Zdounky
v souladu údajů se skutečným stavem
v terénu, revize potrvá v období od
16.3.2020 přibližně do 30.9.2021
- Zápis o otevření pokladniček Tříkrálové
sbírky 2020, výsledek Tříkrálové sbírky
v našich obcích v roce 2020 činí celkem
48.060,- Kč (loni bylo vybráno 30.893,Kč, předloni 26.988,- Kč)
- vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
k 31.12.2019 – obec Zdounky má
v evidenci ÚP 53 občanů, podíl
nezaměstnanosti je 3,30 %, v rámci
bývalého okresu Kroměříž jsme se
umístili na 15 místě, v rámci kraje jsme
skončili na 42. místě
- ceník služeb fy. Biopas spol. s r.o., ul.
Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž,
odvozu a odstranění komunálních
odpadů platný od 1.1.2020
- Smlouvu o spolupráci při realizaci
koncertu Pajky Pajk uzavřenou mezi
Zástupcem Dashy, nova-Art s.r.o., se
sídlem Ringhofferova 975, 251 68
Kamenice a Obcí Zdounky, účelem této
smlouvy je úprava práv a povinností
smluvních stran v rámci jejich spolupráce
při přípravě a realizaci koncertu Pajky
Pajk s Dashou ve čtvrtek 10.12.2020 od
19.00 hod v DK ve Zdounkách
- cenovou nabídku od fy. ČAK CZ s.r.o.,
ul. Havlíčkova 2788/135, 767 01
Kroměříž na kompletní opravu márnice
včetně zřízení nového WC na hřbitově ve
Zdounkách, částka činí 555.285,37 Kč
bez DPH
- cenovou nabídku od fy. ČAK CZ s.r.o.,
ul. Havlíčkova 2788/135, 767 01
Kroměříž na úpravu parkovací plochy u
č. p. 432, ul. Farská, ve Zdounkách,
vznikne zde 11 nových parkovacích míst,
částka činí 457.160,- Kč bez DPH
- seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni
k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu stavby: „Úprava a
rekonstrukce tribuny obce na hřišti TJ
Zdounky“, jsou to tito dodavatelé –
Rovina, a. s. z Hulína, IČ: 64508510,
Moravastav Kroměříž, spol. s r.o.
z Kroměříže, IČ: 18189407 a Stav
consult, s.r.o. z Kroměříže, IČ: 25321030
- návrh od p. Petra Káni – Ateliér
umělecko–řemeslného
malířství,
Návojná 64, 763 32 Nedašov na
restaurování křížků a obrázků v katastru
obce Zdounky, včetně místních částí,
jedná se o šest zastavení, celková
navržená cena za všech šest zastavení
činí 60.000,- Kč
- smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a fy.
Servis 3xD spol. s r.o. z Olomouce na
www.zdounky.cz
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deratizaci obce Zdounky včetně místních
částí a obecních budov, deratizace
proběhne 2x za rok, a to v měsících únor
- březen a srpen - září (roční cena činí
26.000,- Kč bez DPH)
smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a fy.
OSA STERA spol. s r.o. se sídlem
Zeyerova 15, 779 00 Olomouc, IČ:
60320044, kde předmětem smlouvy je
komplexní
provedení
ozdravných
protiradonových opatření v budově ZŠ ve
Zdounkách, ul. Kroměřížská 237 (l.
stupeň), celková cena je dohodou
stanovena pevnou částkou ve výši
411.046,10 Kč bez DPH, nejvýše však
ve výši dotace poskytnuté ze státního
rozpočtu dle ust. § 103 zákona č.
263/2016 Sb., atomového zákona
cenovou
nabídku
na
zpracování
projektových prací a inženýrských
činností při zabezpečení pro realizaci
stavby:
„Nová
hasičská
stěna
v Nětčicích“ mezi Obcí Zdounky a Ing.
Milanem Černíkem – CERCO Zlín, vše
za cenu dohodou ve výši 24.000,- Kč bez
DPH, předpokládaný termín realizace je
v průběhu měsíců květen a červen 2020
Smlouvu o dílo č. 5/2020 dle OZ č.
89/2012 Sb. mezi Obcí Zdounky a Ing.
Markétou Hoškovou ze Zlína, kde
předmětem díla je zpracování žádosti o
dotaci z Operačního programu Životní
prostředí a komunikace se SFŽP k
projektu: „Kompostéry pro občany obce
Zdounky – III. etapa“, cena díla je
sjednána dohodou ve výši 20.000,- Kč
bez DPH
cenovou nabídku fy. Desacon Zlín, s.r.o.,
Zádveřice 185, 763 12 Vizovice na
vypracování
„Analýzy
potencionálu
produkce odpadů v zájmové oblasti a
materiálových
toků“,
vypracování
„Projektu“, vypracování „Kumulativního
rozpočtu“ a zajištění publicity projektu dle
manuálu SFŽP ČR, vše v souvislosti
s poptávkou k akci „Kompostéry pro
občany obce Zdounky – III. etapa“, cena
díla je sjednána dohodou ve výši celkem
17.000,- Kč bez DPH
objednávka mezi Obcí Zdounky a fy.
REALKA – Rubíček plus s.r.o.,
Masarykovo náměstí 9/5, 767 01
Kroměříž na výkon technické pomoci při
zpracování žádosti o evidenci akce a o
registraci akce pro stavbu „Zdounky –
dostavba kanalizace včetně místních
částí - l. etapa“, dle požadavku MZe ČR
OVK, po rozhodnutí meziresortní komise
a dle příloh č. 3 a 4 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 ( odměna činí 75.600,- Kč,
dodavatel není plátce DPH )
poděkování Sociálních služeb města
Kroměříže za poskytnutí dotace na rok
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2020 pro jejich uživatele, kteří jsou
občany naší obce a nyní využívají služeb
a péče v DOZP Barborka v rámci
Sociálních služeb města Kroměříže
změnu názvu organizace, a to ze Správy
železniční
dopravní
cesty,
státní
organizace, na nový název Správa
železnic, státní organizace, a to
s účinností od 1.1.2020, v daném
případě
se
nejedná
o
právní
nástupnictví, totožnost subjektu zůstává
zachována
dopis od ředitelky oddělení regionálního
provozu z fy. EKO-KOM, a.s. ve věci
seznámení starostek a starostů obcí a
měst v ČR se současnou situací na trhu
s papírem a opatřeními, která je
autorizovaná obalová společnost EKOKOM připravena realizovat
Protokol o výsledku kontroly vykonané
v souladu s ustanovením § 4 odst. 1
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících
zákonů,
kontrola
pracovnicemi MěÚ KM Mgr. Kateřinou
Lučanovou a Petrou Smékalovou, která
proběhla dne 7.11.2019, kontrolované
období: 1.1.2019 – 7.11.2019, nebyla
uložena žádná opatření k nápravě
žádost
osadního
výboru
z Nětčic
o zajištění výsadby ovocných stromů
okolo polní cesty od objektu bývalého
vepřína směrem na Šelešovice, rádi by
tímto krokem zapojili občany místní části
a zvýšili by tak zájem obyvatel o
prostředí, ve kterém žijí
dopis od Ing. Pavla Botka – náměstka
hejtmana pro dopravu ve věci informací
spuštění plného integrovaného systému
Zlínského kraje k 1.1.2021
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č.
7721022790
mezi
Kooperativa
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance
Group se sídlem, Pobřežní 665/21, 186
00 Praha 8, a Obcí Zdounky, kterým se
k výročnímu dni (1.2.2020) aktualizuje
pojistná částka souboru nemovitého
obecního majetku (navýšení na 215 mil.
Kč – zhodnocení DK ve Zdounkách o
nové atrium), podařilo se získat vyšší
obchodní slevu pro celou původní
smlouvu, tedy ačkoliv byla pojistná
částka navýšena, celkové roční pojistné
bude nižší (78.333,- Kč, původně bylo
81.323,- Kč)
převod
kladného
hospodářského
výsledku MŠ Zdounky za r. 2019 ve výši
2.052,02 Kč a to do rezervního fondu
v poměru 50 % ze zisku (1.026,02 Kč) a
50 % ze zisku (1.026,- Kč) do fondu
odměn (což je v souladu s §30 a §32,
z. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
převod
kladného
hospodářského
výsledku ZŠ Zdounky za r. 2019 ve výši
Kč 30.184,53, a to do rezervního fondu
v poměru 50 % ze zisku (15.092,53 Kč)
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a 50 % ze zisku (15.092,- Kč) do fondu
odměn (což je v souladu s § 30 a § 32,
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)
vyhlášení konkursu na pracovní místo
ředitele/ředitelky
Mateřské
školy
Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková
organizace s předpokládaným nástupem
na pracovní místo 1. 8. 2020
cenovou nabídku od fy. Maldrev s.r.o.,
Divoky 54 na opravy vnitřních prostor
(omítky a podlahy) hasičské zbrojnice
v Divokách, částka činí 108.903,- Kč bez
DPH
cenovou nabídku od fy. Pozemní
stavitelství Zlín a.s. na zakázku „Nová
hasičská
stěna
Zdounky
–
Nětčice“, částka činí 221.308,- Kč bez
DPH
cenovou nabídku od fy. ČAK CZ, s.r.o.
na zakázku „Jednotná kanalizace
Lebedov“, částka činí 482.787,- Kč, bez
DPH
seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni
k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu stavby: „Rekonstrukce
MK v obci Lebedov“, jsou to tito
dodavatelé – Komunikace.CZ, s.r.o.,
SÚS Kroměřížska, s.r.o., Edma s.r.o.,
ČAK CZ, s.r.o. a PORR, a.s.
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
pí Pavlou Šrahulkovou, jedná se o
poskytnutí finanční částky na úhradu
nákladů
spojených
s pořádáním
charitativní akce s názvem „Charitativní
běh Zdounky 2020“, která se bude konat
v sobotu dne 30.5.2020 od 13.00 hod
(výše daru činí 15.000,- Kč), výtěžek celé
akce
půjde
na
podporu
dětí
s onkologickým
onemocněním
ve
Fakultní nemocnice Brno
ve spolupráci s fy. Innogy, a.s. cenovou
nabídku
fy.
M.I.S.
spol.
s r.o.
z Protivanova na likvidaci 6 ks plynových
přípojek po demolici rodinných domů ve
Zdounkách, částka činí 54.669,- Kč bez
DPH
žádost pí Miroslavy Zbořilové o uvolnění
z funkce ředitelky MŠ Zdounky k datu
31.7.2020 z důvodu jejího blížícího se
důchodového věku
stanovisko KHS ZK ke stanovení tlecí
doby veřejného pohřebiště Zdounky na
základě
aktualizovaného
hydrogeologického posudku, KHS ZK se
sídlem ve Zlíně s navrženou tlecí dobou
v délce 12 let pro celý prostor veřejného
pohřebiště obce Zdounky souhlasí
oznámení od fy. Spálovský a.s., že
v období od 1.3. do 30.4.2020 se bude
v areálu jejich firmy na adrese ul.
Nádražní 329, Zdounky provádět celková
oprava komunikací a zpevněných ploch,
z těchto důvodů bude na příjezdových
komunikacích do firmy zvýšený pohyb
stavebních strojů
výzvu obyvatelům a institucím ZK od
KHS ZK vzhledem k aktuálnímu vývoji

www.zdounky.cz

epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění novým koronavirem v ČR
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DPH, obec si nebude pro financování
stavby uplatňovat odpočet DPH
Inventarizační zprávu za rok 2019
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na dodavatele, a to ze tří
předložených cenových nabídek na
veřejnou
zakázku
„Úprava
a
rekonstrukce tribuny obce na hřišti TJ
Zdounky
–
I.
etapa“,
cenově
nejvýhodnější
je
nabídka
fy.
MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.,
která činí 3.675.932,17 Kč, bez DPH,
nabídka fy. Stav consult, s.r.o.
z Kroměříže činí 3.754.879,77 Kč bez
DPH a nabídka fy. Rovina stavební,
a.s. z Hulína je 3.881.262,- Kč bez
DPH
ekonomiku obce – plnění rozpočtu a
zůstatky účtů k 29.2.2020
aktuální
mimořádná
opatření
ministerstva zdravotnictví k ochraně
obyvatel a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření
onemocnění
COVID-19
způsobené novým koronavirem SARSCoV-2

Zastupitelstvo obce Zdounky se letos uskutečnilo již dvakrát, a to jednou řádně
v termínu ve čtvrtek 12.3.2020 a jednou
mimořádně, a to již na konci ledna 2020.
Projednalo či schválilo celou řadu bodů,
ze kterých vybírám pro vás tyto
nejdůležitější:
vyloučení
dodavatele
„Společnost
Zdounky kanalizace“ (vedoucí účastník:
fy. Váhostav - CZ, organizační složka,
další účastník: fy. Combin Bánská
Štiavnica, s.r.o.) z účasti v zadávacím
řízení veřejné zakázky „Zdounky –
dostavba kanalizace včetně místních
částí – I. etapa“
výběr dodavatele fy. ČAK CZ, s.r.o.
v rámci veřejné zakázky „Zdounky – dostavba
kanalizace
včetně
místních částí – I. etapa“ a pověřuje
starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo
s tímto dodavatelem v rámci veřejné
zakázky „Zdounky – dostavba kanalizace
včetně místních částí – I. etapa“
Závěrem tohoto úvodního článku si
zprávu z matriky o stavu obyvatelstva
obce Zdounky k datu 1.1.2020 včetně dovolím krátce zrekapitulovat naši
práci.
Pro
splnění
vývoje stárnutí našich spoluobčanů dosavadní
stanovených priorit letošního roku jsme
v obci Zdounky za posledních pět let
bezpečnostní zprávu od Policie ČR, udělali během prvního čtvrtletí opravdu
Krajského ředitelství policie Zlínského mnoho, nicméně situace s pandemií
kraje, Územního odboru Kroměříž, koronaviru nás všechny přibrzdila, ale
Obvodního oddělení policie Morkovice– nazastavila… Stále se na všem pro
vás pracuje, a věřte, že i nadále se
Slížany za rok 2019
prodej obecního pozemku p. č. 387/5 – pracovat bude, a to s intenzitou, kterou
406 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, nám epidemie dovolí!!!
v k. ú. Zdounky, žadatelem je firma
Závěrem nesmíme zapomenout na
ADRAS REALITY s.r.o., IČ: 28561325 se
sídlem Sokolská 576/21, 779 00 naše veliké poděkování všem, kteří se
Olomouc,
důvodem
je
narovnání jakkoliv zapojili v naší obci do práce
majetkoprávních
vztahů po
koupi „s bojem proti šíření koronavirové
nemovitosti, která stojí na tomto pandemie“ díky, díky vám všem za
pozemku, za cenu odhadní, která činí dle nezištnou pomoc a spolupráci!!!
Znaleckého posudku č. 4348-23/20 za
Věřte, že velikonoční svátky jako
m2 395,43 Kč, tedy celkem 160.540,- Kč
Dohodu o společném postupu přípravy a symbol jara a nového života nám všem
pomohou
s očekáváním
realizace stavby „Silnice III/43227: mentálně
Cvrčovice“, č. sml./0034//20 uzavřenou brzkého návratu k životu dle našich
mezi stranami, kterými jsou: ŘSZK, p.o. přání a představ, bez jakýchkoliv
se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín a restrikcí a omezení!!!
Obcí Zdounky
zrušení účtu fondu oprav bytového domu
V úctě váš starosta obce
v ulici Farská č. p. 432, Zdounky, na
Ing. Martin Drkula
který si 20 let nájemníci domu spořili na
budoucí opravy tohoto domu, jedná se o
číslo účtu 159 504 833/0300 vedeného u
ČSOB a.s., pobočka Kroměříž, a převod
těchto peněz na nový účet, který bude
založený SVJ Farská 432
zařazení stavby „Zdounky - dostavba
kanalizace včetně místních částí - I.
etapa" do investičních akcí roku 2020 a
2021, se zahájením stavby v termínu od
05/2020, dle předaného harmonogramu
zhotovitele a v objemu prostavěnosti pro
rok 2020 ve výši 26,910 mil. Kč včetně
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Seznam poskytnutých dotací
Seznam poskytnutých neinvestičních dotací během ledna a února 2020 OÚ ve Zdounkách, a to především našim
spolkům a sdružením na činnost v roce 2020:
- neinvestiční dotace ve výši 45.000,- Kč Mysliveckému spolku Jaro Zdounky na činnost pro rok 2020
- neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč Mysliveckému spolku Dubina Nětčice na činnost pro rok 2020
- neinvestiční dotace ve výši 15.000,- Kč Mysliveckému spolku Lípa Soběsuky na činnost pro rok 2020
- neinvestiční dotace ve výši 40.000,- Kč ZO ČSCH Zdounky na činnost pro rok 2020
- neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč ZO ČSV Zdounky na činnost pro rok 2020
- neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč ZO ČZS Zdounky na činnost pro rok 2020
- neinvestiční dotace ve výši 9.000,- Kč Sociálním službám Uherské Hradiště, p.o. DZP Zborovice na činnost pro rok
2020
- neinvestiční dotace ve výši 15.000,- Kč Sociálním službám města Kroměříže, p.o., na činnost pro rok 2020 neinvestiční
dotace ve výši 10.000,- Kč Kroměřížské dráze, z.s. na zajištění jízd zvláštních vlaků na akci Pohádkový les v Divokách
v roce 2020
- neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč Spolku rodičů a přátel ZŠ ve Zdounkách na činnost pro rok 2020
- neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč SDH Zdounky na letní tábor mladých hasičů pro rok 2020
- neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč SDH Zdounky na preventivně výchovnou činnost pro rok 2020
- neinvestiční dotace ve výši 36.000,- Kč SDH Divoky na činnost pro rok 2020
- neinvestiční dotace ve výši 40.000,- Kč Zdounečance, z.s. na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním Festivalu
dechových hudeb v roce 2020

-

neinvestiční dotace ve výši 12.000,- Kč SDH Zdounky na dětský den – rozloučení s prázdninami a lampionový průvod
v roce 2020

-

neinvestiční dotace ve výši 80.000,- Kč ZO ČSOP Divoky na činnost v roce 2020 a 40. výročí od založení ZO ČSOP
Divoky

-

neinvestiční dotace ve výši 220.000,- Kč TJ Zdounky, z.s. na činnost a reprezentaci v roce 2020

-

investiční dotace ve výši 180.000,- Kč ZUŠ Zdounky, na nákup nových hudebních nástrojů v roce 2020

-

neinvestiční dotace ve výši 3.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. na činnost pro rok 2020

neinvestiční dotace ve výši 50.000,- Kč Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z.s. na zajištění akcí a činnosti žáků
ZUŠ v roce 2020
neinvestiční dotace ve výši 280.000,- Kč Římskokatolické farnosti Zdounky na restaurování kněžiště a presbytáře
kostela Nejsvětější Trojice ve Zdounkách v roce 2020

Všem, kteří budou aktivně využívat tyto poskytnuté finanční prostředky Obcí Zdounky, přejeme, aby pomohly dobré věci a
rozvoji činnosti všech spolků. Předsedy, starosty, ředitele spolků a organizací pak prosíme, aby tyto finance vyúčtovali
nejpozději k datu 30.11.2020. Pokud ale nastane situace že finanční prostředky nebudou moci být čerpány, a to díky
zrušení akcí kvůli pandemii koronaviru, dejte včas vědět, budeme tyto věci s vámi řešit individuálně!!!
Ing. Martin Drkula – starosta obce

Informace o provozu
Knihovna Zdounky

Sběrný dvůr Zdounky

výpůjčka knih s donáškou

opět otevřen

do domu

Oznamujeme
občanům,
že
s
platností od středy 8. 4. 2020 je opět
otevřen Sběrný dvůr ve Zdounkách
s obvyklou otevírací dobou:

Oznamujeme občanům, že knihovna
zahájila službu výpůjčky knih s
donáškou do domu.
Knihy si můžete objednat telefonicky
na čísle 722 365 558 nebo e-mailem
na: knihovna@zdounky.cz.
Objednané knihy se budou rozvážet
každou středu.

www.zdounky.cz

ST
SO

16.00 – 19.00 hod.
7.00 – 12.00 hod.

Žádáme občany, kteří sběrný dvůr
navštíví, aby dodržovali pokyny
obsluhy, které vyplývají z aktuálního
nouzového stavu.
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Doba roušková
Dlouho jsem přemýšlela, jak nazvat svůj jarní
příspěvek do zpravodaje. Události posledních týdnů
si tento název vynutily samy. Přišlo to nečekaně,
nikdo to nezažil a nikdo si to nepřál. Covid–19.
Nebudu se zmiňovat o počátcích i průběhu
pandemie, kterou už máme všichni dopodrobna
nastudovanou z internetu, televize i rádia. Nebudu
psát o tom, jak příjemně mě a předpokládám i
každého rozumného člověka překvapila rychlá
reakce čelních zastupitelů státu, ať to byl Andrej
Babiš či Jan Hamáček. Že si Roman Prymula
zaslouží státní vyznamenání za boj s koronavirem je
bez debat. Opomíjím negativní reakce a kritiku za
jejich činy, protože kritizovat je snadné, ale najít
opravdu optimální řešení v této věci je nesmírně
těžké. Teprve čas ukáže, zda všechno, co bylo
v rámci opatření zavedeno a jak a kdy to bylo zavedeno, byla trefa do černého. Zatím je nezpochybnitelné, že ČR patří mezi
země, které boj s koronavirem zvládají nejlépe, ať už se to týká množství nakažených i zemřelých.
Od první chvíle, kdy Covid–19 vstoupil do naší země (1.3.2020), jsme bedlivě celou situaci sledovali i my, na obecním úřadě
ve Zdounkách. Promysleli jsme řadu opatření a nespoléhali na nikoho. Od 18.3.2020 vláda nařídila mimo jiné povinné nošení
roušek. Bylo evidentní, že při katastrofálním nedostatku ochranných prostředků od státu nic nedostaneme, že si musíme
pomoci sami. Mezitím se v obci vyprofilovala skupina žen, o kterých
jsem věděla, že začínají šít roušky pro své známé. Oslovila jsem je a
ony bez výhrad a naprosto samozřejmě souhlasily s dodávkou roušek
pro všechny naše spoluobčany. První roušky šly mezi občany již ten
samý den. K dnešnímu dni (13.4.2020) nám prošlo rukama víc jak
2000 roušek, které jsme připravovali po dvou kusech a balili do obálek.
Řekli jsme si, že nebude nikdo, kdo by od nás roušky na požádání
nedostal, a svému slovu jsme plně dostáli. Dále byla zavedena
donášková služba nákupu potravin a léků hlavně pro naše seniory tak,
aby nemuseli opouštět bezpečí svých domovů. Paní knihovnice přišla
s návrhem, že bychom mohli, za dodržení určitých hygienických
podmínek, zavést donášku knih, když je nyní knihovna uzavřená. A tak
jsme začali rozvážet i knihy. Dne 7.4.2020 bylo nařízením Vlády ČR
umožněno znovuotevření sběrných dvorů, tím pádem i náš sběrný
dvůr, byť s přísným dodržováním nařízených pravidel, již k velké
radosti spoluobčanů opět funguje. Ve čtvrtek (9.4.2020) jsme po
několika urgencích na Městský úřad Kroměříž i Krajský úřad Zlínského
kraje dovezli první dávku dezinfekce, která se okamžitě začala zdarma
rozvážet všem spoluobčanům, kteří projevili zájem a dodali si vlastní
nádoby. Ve chvíli, kdy se začnou opatření proti Covid–19 více
rozvolňovat, bude prováděna pravidelná dezinfekce autobusových
zastávek, laviček i dětských hřišť. A tak bych mohla pokračovat dál…
V běhu všech událostí, kdy se situace mění každým dnem, děkujeme
všem, kteří nezištně v této těžké době podali pomocnou ruku svým
sousedům, přátelům a známým. Mé osobní poděkování patří všem
šičkám v naší „rouškové manufaktuře“. Paní Petra, Zdeňka, Lenka, Světlana, Jarmila, Alena a další, které šily pro místní části.
Bolavá záda, všude nitě, zbytky látek a šití do noci. Buď zadarmo nebo jen za symbolický peníz. Děláte to, protože je to
potřeba, jste rády, že můžete pomoci. To jsou vaše nejčastější odpovědi. V hloubi duše víte, že pomoc bližnímu je víc nežli
všechny peníze celého světa… Dámy, máte můj velký obdiv, protože díky vám máme dostatek roušek pro všechny a já jsem
přesvědčena, že když by bylo třeba, půjdete do toho znovu s plným nasazením. Doba roušková totiž tak rychle neskončí.
A protože jsme všichni byli postaveni před naprosto
neznámou situaci, o které do dnešních dnů nevíme,
jak bude pokračovat, nezbývá než doufat, že vše
dobře dopadne. Že vyjdeme ze svých domovů se
strachem i velkou touhou se znovu potkávat. A
budeme vědět, že šít roušky je někdy víc nežli šaty
podle poslední módy a že učitelé to s našimi
ratolestmi nemají vůbec jednoduché. Budeme si
pamatovat, že lékaři, pečovatelé, prodavačky, hasiči,
policisté, vojáci, zemědělci, potravináři i popeláři si
zaslouží víc potlesku než nejlepší sportovci světa. A
že některé situace zvládneme jen společně…
Místostarosta obce
Ing. Jana Raczová

www.zdounky.cz
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Aktivity ZUŠ Zdounky
Vážení čtenáři Informačního zdouneckého zpravodaje,
dovolte, abych vás všechny pozdravil v tomto čase
jménem svým i všech zaměstnanců ZUŠ Zdounky.
Tento článek píši během nejkrásnějších svátků v roce –
Velikonoc. Asi jako každému z vás se i mně
momentálně hlavou honí spousta myšlenek. Co bude
dál? Jak to všechno bude dlouho trvat? Půjdou děti a
učitelé tento školní rok vůbec ještě do školy? Nabízí se
několik variant a každý den se můžeme dočíst něco
nového. Jak to nakonec bude, kdo ví. Faktem je, že
jsme všichni postavení do nových rolí - děti, rodiče,
učitelé. Výuka probíhá různými metodami, a tak se
učíme vlastně všichni. Způsob, kterým naše školství
léta fungovalo, poznává a využívá nové možnosti
vzdělávání, cožn je určitě dobře. Je jasné, že osobní
kontakt učitele s žákem je specifický a nenahraditelný,
ale i tak můžeme všude sledovat snahu se s
neosobním kontaktem při výuce vyrovnat. Důležité ale
je, že školy a vzdělávací instituce fungují a nabízejí
žákům a rodičům adekvátní náhradu. Jsem
přesvědčen, že až bude po všem, budeme na tohle
období vzpomínat jako na něco specifického a zároveň
budeme vědět, že výuka může v budoucnu dostát
určitých významných změn.
Rád bych vás na tomto místě krátce informoval, co se
na naší ZUŠ odehrálo před vypuknutím problému
Covid-19. Po Novém roce byly zahájeny soutěže, které
pravidelně vyhlašuje MŠMT. V okresních kolech
proběhly pouze soutěže ve hře na housle a kytaru. Obě
se konaly v Kroměříži. Po dlouhém období vyrazili na
soutěž nejmladší houslisté ze třídy Bc. Ivy Bubeníčkové
a umístili se následovně: Viola Sedláčková získala 2.
místo, Eliška Borovičková 3. místo a Alexander Vrška
také 3. místo. Hned další den proběhla soutěž ve hře
na kytaru, kde nás reprezentovali Viktor Nikl a Elena
Vrbová ze třídy Martina Štrublíka. Oba ve svých
kategoriích zabojovali a získali 1. místo. Elenka Vrbová
navíc s postupem do krajského kola, které se mělo
konat ve Slavičíně. Chtěl bych všem jmenovaným
poděkovat za příkladnou reprezentaci školy, udělali
nám velkou radost. Ostatní soutěže (hra na klavír, hra
dechových orchestrů, výtvarný obor), kterých se měli
naši žáci zúčastnit, už bohužel neproběhly z důvodů
nařízení vlády o uzavření škol. I tady bych ale chtěl
moc poděkovat pedagogům Marii Drkulové, Mgr.
Monice Selucké, Mgr. art. Jiřímu Horváthovi a Mgr.
Veronice Novákové za to, že do poslední chvíle
systematicky a obětavě své žáky na soutěžní
vystoupení připravovali.
Během uzavření škol a distančního vzdělávání byly obě
budovy naší školy (Zdounky, Koryčany) vymalovány
panem Vladimírem Šrahulkem. Společnými silami jsme
přestěhovali spisovnu a sklad nástrojů do nových
prostor, proběhl úklid a za pomoci zaměstnanců obce a
pana starosty Ing. Martina Drkuly byl nepotřebný
inventář převezen do sběrného dvora. Vznikly nám tak
prostory nové, které můžeme využít k dalšímu
vzdělávání.
Vážení čtenáři, přeji nám všem, abychom se společně
přes tohle období dokázali přenést. Berme je jako
možnost sebereflexe, zamyšlení a úvahu, co můžeme
udělat jinak, co můžeme změnit k lepšímu. Držím nám
všem palce, ať z toho vyjdeme jako vítězové….
S úctou
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.,
ředitel ZUŠ Zdounky

www.zdounky.cz
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ZŠ Zdounky
Škola bez žáků? Možná si říkáte: „Jak to může fungovat?“ Funguje, stačilo chtít a něco nového se naučit. Ale začněme
pěkně od začátku.
Dopoledne 10. března obletěla celou republiku zpráva, že od zítřka nesmí být ve školách přítomen ani jeden žák. Mnozí žáci
to přivítali s velkým nadšením. Z úst některých se ozývalo: „Hurá, budou prázdniny.“ Opak se však stal pravdou. Žádné
prázdniny, nýbrž novinka ve formě distanční výuky za pomoci digitálních technologií. Pro učitele se stala velkou výzvou.
Začalo to zadáváním úkolů prostřednictvím e-mailových zpráv a informací pro žáky na webových stránkách školy. No, jo,
jenže jen plnit zadané úkoly a pak je posílat ke kontrole se po několika dnech začalo jevit jako ne moc „zábavné“. Navíc to
bylo, zejména u těch mladších žáků, velmi náročné i pro rodiče, kteří se najednou museli vrátit do svých školních let a „lovit“
v paměti vědomosti z několika předmětů. „Jak bychom mohli rodičům alespoň částečně ulevit a zároveň plnit naše poslání?“
běželo v hlavách nám učitelům.
A právě v některých těch hlavách se zrodil nápad: „Začneme s video výukou!“ Nejprve se to podařilo uskutečnit v několika
třídách na 1. stupni, kde se na realizaci této formy výuky podíleli také rodiče, kteří svým malým školákům pomohli se
zvládnutím videohovorů. Někteří pořídili i patřičné vybavení, a za to jim patří opravdu dík, neboť jedině společnými silami se
nám tento počin podařil.
U těch větších žáků to trvalo o něco déle, neboť zpočátku měli někteří pocit, že spolupráci s pedagogy, natož být s nimi v
nějakém užším kontaktu, nepotřebují, protože úkoly zvládnou plnit sami a poslat je dokážou také. Nicméně ani učitelé
2. stupně to nevzdali a nakonec třetí týden od vyhlášení zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole už probíhala videovýuka ve
všech ročnících a v několika předmětech. Zaměřili jsme se především na český jazyk, matematiku, anglický jazyk a německý
jazyk, tady jsme zvolili vícehodinovou týdenní časovou dotaci, pak také hodinu týdně realizujeme vlastivědu, přírodovědu,
dějepis, zeměpis, fyziku, chemii a přírodopis. Občas nás sice trochu zazlobí technika, ale věříme, že se nám bude dařit hodin
videovýuky realizovat stále více a více. Ostatní vyučovací hodiny nahrazuje prozatím plnění zadaných úkolů, nebo on-line
cvičení.
Nezapomínáme ani na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují naši podporu o to více, a tak probíhají i
videointervence, videovýuka předmětů speciálněpedagogické péče i spolupráce s asistenty pedagoga. Rady a pomoc
poskytují rovněž pracovnice našeho školního poradenského pracoviště.
Mnozí žáci nás v této době také překvapují svými netradičními nápady a předvádějí schopnosti, o nichž jsme někdy neměli
ani tušení. Máme mezi nimi nadějné televizní reportéry, kameramany, akademické malíře, výtvarníky, sportovce a spoustu
dalších. Jsme rádi, že jsou takto činorodí, děkujeme jim za to a těšíme se na další milá překvapení či výkony.
Aby to nebylo stále jen o učení, nezahálejí ani naše paní vychovatelky ze školní družiny, jejíž provoz musel být také
přerušen, a pravidelně na webových stránkách školy zveřejňují nejen náměty na tvořivé činnosti, ale také hry pro volný čas.
Plánovaná rekonstrukce hřiště u školní družiny však zrušena ani přerušena nebyla, takže už zbývá jen několik menších
úprav a hřiště bude netrpělivě očekávat své první návštěvníky.
Co ale nedokážeme ovlivnit je realizace školních akcí, zájezdů a podobných aktivit, kterých jsme měli naplánovaných
opravdu hodně. Bohužel jsme je museli z důvodu nařízení, která v ČR nyní platí, a v rámci ochrany zdraví našich žáků zrušit.
Přesto se nám jedna věc podařila, i když v omezené míře, a to zápis. Dne 18. března vyšlo nařízení MŠMT, že zápis bude
bez dětí. My jsme to však úplně nezavrhli a pro ty, kteří projevili zájem, jsme připravili „videozápis“.
Jediné, co v rámci školy zůstalo v provozu, byla školní jídelna, kde paní kuchařky za zvýšených hygienických podmínek a
plnění platných nařízení vaří pro cizí strávníky a zaměstnance školy. O tom už ale více v jednom z našich článků.
Protože je nám ve škole blízká také vzájemná solidarita, není nám lhostejné, jak se mají lidé kolem nás, k čemuž se snažíme
vést i naše žáky. Ty z nás, které vládnou uměním práce se šicím strojem, se zapojily do šití roušek. Několik desítek jsme jich
poskytli občanům Zdounek a také novorozeneckému oddělení Kroměřížské nemocnice a. s.
Říká se: „Když se chce, všechno jde!“ A já si myslím, že jsme to ve škole za těchto mimořádných okolností dokázali.
Zasloužil se o to skvělý tým pedagogů ve spolupráci s úžasnými žáky a také jejich bezva rodiči, od nichž se nám dostává
především pozitivních ohlasů, čehož si v těchto dnech velmi vážíme, poněvadž, když víte, že vaši práci někdo ocení a vnímá
ji kladně, je to „hnací motor“ k tomu, abychom pracovali s o to větším nasazením. Věřím, že společnými silami budeme
zvládat i nadále, neboť zatím nikdo neví, kdy toto náročné období skončí. Všichni však doufáme, že to bude brzy a my zase
přivítáme naše žáky na půdě školy.
Dovolte mi všem popřát hodně trpělivosti, sil a především zdraví. A pokud chcete vědět, jak se nám ve škole daří a co je
nového, sledujte naše webové stránky: www.zszdounky.cz
Mgr. Lenka Beranová,
ředitelka školy

www.zdounky.cz
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Podporujeme talent a zájem našich žáků
Každý školní rok po Vánocích je ideální příležitostí porovnat své znalosti a
schopnosti s vrstevníky, zasoutěžit si v oborech, které žáky baví, a setkat
se s kamarády, které zajímají stejné věci. Pořádají se olympiády, soutěže
a konference od školních přes okresní až po celostátní.
Ve škole jsme organizovali recitační soutěž pro žáky 2. stupně, na které
předvedli nejen dobrou paměť, ale i talent pro přednes. Také ve školním
kole biologické olympiády na téma Těžký život ve vodě ověřovali žáci své
schopnosti při mikroskopickém pozorování, v poznávací části a při
pokusech ohledně povrchového napětí vody.
Naši žáci 2. stupně se stihli zúčastnit okresního kola fyzikální soutěže
v Kroměříži, kde nás reprezentovali tři deváťáci, a okresního kola
olympiád v českém jazyce a dějepise. V češtině si dva naši deváťáci
pochvalovali hlavně výbornou organizaci kroměřížského gymnázia.
Vsetínský zámek a muzeum byly organizátory konference a zeměpisné
soutěže Valašský cestovatel. Naši školu reprezentovali tři chlapci z
osmého ročníku a o pouhé dva body skončili v soutěžní části na úžasném
2. místě.
Všem našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a všem
vyučujícím za jejich přípravu.
Mgr. Jana Klanicová,
zástupkyně ředitelky
Naše školní jídelna
Stravování ve školní jídelně ZŠ Zdounky už funguje spoustu let, přesto se
neustále vlivem změny životního stylu a vlivem vývoje společnosti mění.
Jedná se však o změny směrem k lepšímu, které jsou znát díky pozitivní
zpětné vazbě nejen od žáků, ale i od ostatních strávníků.
Školní jídelna má snahu vytvářet jídelníček, který je pestrý, vyvážený a
splňuje všechna výživová doporučení a zároveň i spotřební koš. Zařazuje
do jídelníčku jak klasická česká, tak i moderní jídla. Pracuje tedy jak
se známými druhy potravin, tak i s moderními. Trend univerzálních
hnědých omáček je už dávno pryč. Nedílnou součást pestré stravy tvoří
míchané ovocné a zeleninové saláty a vždy čerstvá zelenina a ovoce.
Předností školní jídelny je nabídka svačin pro žáky a zaměstnance školy,
pro kterou je opět zásadní vyváženost a pestrost. Mimo jiné zajišťuje
školní jídelna i stravování pro cizí strávníky, kteří mají možnost se
stravovat přímo v jídelně nebo mohou využít rozvážkové služby. Cizí
strávníci tak mohou ušetřit čas a zabezpečit si zdravé, rozmanité a
vyvážené jídlo.
Školní jídelna si klade za cíl nejen zasytit strávníky, ale také nenásilnou
formou vychovávat ke zdravým stravovacím návykům a slušnému chování
při jídle. Kolektiv kuchařek v čele s vedoucí školní jídelny považuje za
důležité i vytváření příjemného prostředí, ve kterém hraje úsměv na rtech
důležitou roli. Příjemné prostředí a dobré jídlo dělá přece každý den
krásným!
Marcela Říkovská
vedoucí ŠJ Zdounky
Masopustní průvod
Měsíc únor je spojen s obdobím masopustu. Je to jeden z mála lidových
zvyků, který se dodnes zachoval.
My jsme se rozhodli, že letos uspořádáme průvod masek. Celý měsíc
únor byl věnován této tradici. Starší děti z páté třídy shromažďovaly
informace, které se týkaly původu masopustu, menší děti se učily
básničky, písničky a tanečky. Všichni si ve výtvarné výchově a pracovních
činnostech zhotovili masky. A konečně nadešel 20. únor, na který se
všichni už moc těšili. V průvodu nechyběla maska medvěda, kobyly,
kominíka, smrtky nebo řemeslníků. Za doprovodu rytmických nástrojů se
masopustní průvod vydal na svou první obchůzku se zastávkami v
mateřské škole, obecním úřadě, budově druhého stupně a místním
obchodě COOP. Poslední zastávkou byla školní jídelna. Krátký program
sestavený z písniček, básniček a tanečků sklidil u přihlížejících velký
potlesk a úsměv.
Všichni jsme měli radost, že se naše premiéra Masopustu vydařila.
Za 1. stupeň
Mgr. Ondová Blanka
www.zdounky.cz
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PŘEHAZOVANÁ
Jako každoročně na naší škole (1.stupeň) jsou měsíce leden a únor
věnovány sportovním aktivitám a soutěžím.
Letos jsme se rozhodli uspořádat turnaj v přehazované. V lednu nejdříve
proběhla třídní kola a byli vybraní nejlepší hráči, kteří ve školním kole svou
třídu reprezentovali. Potom se 27.1. proti sobě postavily týmy ze IV. a V.
třídy. Fyzicky i psychicky odolnější tým z V. třídy vyhrál oba zápasy. Dne
13.2. sehrály zápas týmy ze III. třídy a IV. třídy. Byla to opravdu nervy,
drásající utkání. Protože obě skončila remízou, o výhře rozhodl třetí zápas,
ve kterém vyhrál tým ze III. třídy o dva body.
Všem zúčastněným patří poděkování za bojovnost, odhodlání a týmového
ducha.
1. místo - V. třída: J. Kubíček, M. Trněný, V. Mrhálek, S. Gašicová,
S. Žurmanová, R. Nakládalová
2. místo - III. třída: A.Štefek, A. Chaloupka, A. Nezdařil, F. Vlasák,
N. Sanislová, J. Zedníčková
3. místo - IV. třída: R. Herodek, A. Doležal, K. Ludlová, T. Večerková,
S. Navrátilová, E. Zubálová
Mgr. Blanka Ondová
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Ve dnech 25.-30. ledna se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro žáky
2. stupně. Probíhal v krásném horském prostředí nacházející se v Chráněné
krajinné oblasti Beskydy. Ski areál Kohútka poskytoval mnohé možnosti jak
pro lyžaře, tak pro snowboardisty. Žáci byli ubytováni na Horské chatě
Javorka ve výšce 910 m n. m. Z oken pokojů jsme se dívali přímo na
sjezdovku. Komfort ve formě ubytování na svahu doplnil i výborný
jídelníček. Pan kuchař připravil žákům i vyhlášené kynuté knedlíky
s borůvkami a tvarohem. Počasí si Zdounky předem objednaly. Kromě
jednoho dne jsme si společně užívali slunečného počasí. Celý týden
panovala na kurzu dobrá nálada. Přes den jsme pilovali techniku
sjezdového lyžování a snažili se o první obloučky na snowboardu, večer
jsme hráli společenské hry a užili si tak spoustu zábavy. Nechyběla ani
večerní procházka po stopách medvěda. Poslední den žáci dokonce zvládli
pěšky trasu k vlaku dlouhou 7,5 km. Návrat domů proběhl bez zranění a bez
jakéhokoli onemocnění. Děti si, doufám, užily pobyt stejně tak dobře jako
my učitelé a odvezly si nejen krásné zážitky, ale také se naučily lyžovat a ve
svých nabytých dovednostech budou dále pokračovat.
Mgr. Radana Mejzlíková
Projekt Českého rozhlasu Zlín Moravské děti
Základní škola ve Zdounkách se zapojila do projektu Českého rozhlasu Zlín
Moravské děti. Žáci páté a druhé třídy si nachystali pásmo pěti moravských
lidových písní a říkadel. Písničky si připravili páťáci a nahráli je za
doprovodu klavíru, kytary a houslí. Druháci každou písničku uvedli lidovým
říkadlem. Byla to pro nás zajímavá zkušenost a jsme rádi za možnost
představit naši školu na rozhlasových vlnách.
Mgr. Dana Bayerová
AKCE Školní družina
MISS PYŽAMÁK
V úterý 28. ledna odpoledne jsme v tělocvičně uspořádali Pyžamovou párty.
Sešla se všechna oddělení naší školní družiny, a přestože jsme byli všichni
v pyžamu, párty rozhodně ospalá nebyla. Díky pomoci chlapců z 9. třídy
jsme měli tělocvičnu dokonale ozvučenou a s pomocí mikrofonu jsme se
dokázali domluvit i v tak velkém počtu. Tentokrát jsme nesoutěžili, ale hráli
si a bavili se jako kamarádi všichni společně. Všechny zajímavé modely
spolu s našimi oblíbenými plyšáky jsme zhlédli na naší módní přehlídce a
potleskem ohodnotili všechny zúčastněné. V této soutěži nebylo vítěze ani
poraženého, protože se nám líbili úplně všichni. Odpoledne se vydařilo a
domů si každý odnášel sladkou medaili.
MALÍ ZDRAVOTNÍCI
Příjemné odpoledne jsme společně prožili 18. února, kdy jsme se všichni
stali malými zdravotníky. Navštívila nás zdravotní sestřička Dáša, která
s námi zopakovala základy lidského těla. Vysvětlila základní principy první
pomoci, včetně resuscitace. Nechyběl ani malý testík znalostí a sladká
odměna. Na závěr jsme si prakticky vyzkoušeli probírané postupy. Beseda
nám všem byla velkým přínosem a sestřičce Dáši tímto děkujeme.
Vychovatelky ŠD
www.zdounky.cz
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Něco málo z TJ Zdounky
Tak jako všechna odvětví i nás zasáhl koronavirus naplno. Po tvrdé zimní přípravě jsme byli nachystáni ve všech věkových
kategoriích na jarní sezónu. Trávník vyčesaný, nahnojený, závlaha zprovozněna, hospůdka s novým provozním
vymalována. Provedena byla výměna branek za bezpečné a jejich posunutí o 1,5 m směrem ke středu hřiště, dle nařízení z
krajského fotbalového svazu. Už jen začít novou sezónu. Nejprve došlo ke zrušení prvního kola, následně i druhého a
nakonec přišel zákaz kolektivního sportování na neurčito. Areál však úplnou prázdnotou nezeje a na trávníku jde vidět, že
někteří kluci to bez fotbalu prostě nevydrží a v počtu několika jedinců si jdou občas disciplinovaně zakopat. Na podzim
letošního roku mělo dojít k zahájení I. etapy rekonstrukce fotbalové tribuny společností Moravastav a my využili této nucené
přestávky v posunu zahájení stavebních prací již na měsíc duben.
Pevně věřím, že naši fanoušci si sednou na nové sedačky pod novou střechou tribuny oblečené v novém modrobílém
kabátě se sklenicí výborného piva a táckem s klobásou v ruce na začátku nové sezóny již v srpnu tohoto roku.
Snad to nebude jen mé zbožné přání...
Ing. Zdeněk Čevala

Müller pingpong 2020
Jedno krásné zimní sobotní odpoledne se konal
pravidelný turnaj ve stolní tenise v hale ve
Zdounkách. Vítězem turnaje jsem se stal po
těžkých bojích já osobně. Měl jsem to však
jednodušší, loňský vítěz Stanislav Malina byl
unaven po zabíjačce, předloňský vítěz Vratislav
Zajíček st. a Nezdařil Vlastimil (oba po operaci
kyčle) seděli jen na lavičce náhradníků a náš pan
starosta byl řádně omluven. Tentokráte se to
obešlo bez protestů věčně nespokojeného p.
Pošťáka. Nemusela vůbec zasedat jury a vše
proběhlo regulérně. V tomto turnaji také hodně
záleželo na dodržování pitného i stravovacího
režimu, s kterým měli někteří hráči problém, a to
se postupně projevilo na jejich výkonnosti.
Sportovně-kulturní odpoledne splnilo očekávání a
po vyhlášení vítězů, spokojeně unavení ze
sportovních výkonů, jsme se rozešli k domovům.
Jen Milouš Adamík šel opět domů se sklopenou
hlavou a smutný... Po náročném a hlavně
drahém postupu již opět sestoupil do nižší
záhumenkové ligy. Ještě že jsme to stihli, než
vypukla karanténa a epidemie koronaviru, která
snad brzy odezní a budeme se všichni moct
společně potkávat, bavit se, sportovat a žít ještě
kvalitnějším společenským životem, tak jak to
ještě
nedávno pro nás všechny bylo
samozřejmostí.

Zdounečtí ochotníci

Když jsem před lety psal scénář k divadelní hře „U nás v Lebedově“, řekl
jsem si, že v dohledné době nic dalšího psát nebudu. Uběhlo pár let a
nastala nouze o dobrý scénář. Zkrátka jsme chtěli hned v listopadu
nacvičovat, jenže scénář prostě nebyl. Tedy po pravdě řečeno, scénářů
je na trhu v nabídce dost, ale ty licence k nim jsou drahé. Co s tím?
Rejža bude muset vstoupit do téže řeky a napsat něco nového. Všichni
mu důvěřují. Není problém, takový krásný námět mám v hlavě, jen ho
hodit na papír a udělat z něj hru. A v tom mi musí pomoct trochu i herci,
jsme přece kolektiv. Tak si každý vymyslel svou roli a já jsem to tedy
Zdeněk Čevela napsal. Začal jsem koncem listopadu a skončil druhý týden v lednu.
pořád ředitel turnaje Nedočkaví herci se sešli, společně jsme si to přečetli a na závěr byl i
potlesk. Se zpožděním, ale přece, začínáme nacvičovat až v půli ledna,
ale scházíme se pravidelně. Těžko odhadovat co bude, ale chceme
ČSOP Divoky
novou hru s názvem „Kde to jsme?“ zahrát letos v listopadu. O čem je
tato hra vám neprozradím. Nečekejte ani nic podobného hře „U nás
Rok 2020 jsme zahájili hodnocením roku v Lebedově“. Je to naše první hra situovaná do současnosti a o humor
předchozího na výroční členské schůzi ČSOP a v ní není nouze.
také spoustou plánů pro rok další. Naplánovali
Petr Zapletal
jsme brigády, „Otvírání studánek“, „Pohádkový
les“… První brigády se nám podařilo realizovat,
společně jsme se zúčastnili tradičního pochodu
„Okolo Břestecké skály“ až na Buchlov. V našich
plánech nás zastavil „koronavirus“, který vyžaduje
opatření, jež všichni musíme dodržovat. Proto se
letos neuvidíme ani na „Otvírání studánek“ a
„Pohádkovém lese“, museli jsme také zrušit
tradiční „Velikonoční dílnu“. Pokud se situace
zlepší, sejdeme se snad na některé podzimní akci,
kterou včas připomeneme. Co více si v této době
přát, snad hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Za ZO ČSOP DIVOKY
Jarmila Šoltísová
www.zdounky.cz
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Nětčice
Hasičský ples v Nětčicích
Rok se s rokem sešel a v Nětčicích se v sobotu 18. ledna
konal již devátý ročník plesu, který je spjat se SDH
Nětčice. Mnoho dní (možná i týdnů) před plesem bylo ve
znamení obíhání obchodů a prohlížení e-shopů, aby ten
dress code nebyl faux pas. Různé peelingy, hydratace,
nehty, silonky, šperky a účesy se v plné síle ukázaly okolo
20 h. A opravdu to všem moc slušelo a snaha se vyplatila.
Ale nejdůležitější bylo, že se opravdu všichni bavili.
Neustále plný parket se vylidnil pouze při ukázce
standardních a latinskoamerických tanců dospělých i dětí.
Určitě bych vyzdvihla výkon člena místního sboru
dobrovolných hasičů Vaška Mrhálka, který je evidentně
všestranně nadaný. Byla to opravdu krásná podívaná.
Ples se stává sváteční událostí, na kterou se mnoho
místních i přespolních těší. Této akci samozřejmě
předcházely velké přípravy členů SDH a za to jim moc
děkujeme. Všichni vytvořili naprosto parádní atmosféru,
která trvala do brzkých ranních hodin. A samozřejmě už se
těšíme na příští rok!
Vodění medvěda
Masopustní průvod ohlašuje konec masopustního
bujarého a veselého období s hojností jídla, které trvá od
Tří králů do Popeleční středy. Čtvrtou únorovou sobotu se
tak vydal masopustní průvod v čele s medvědem navštívit
všechny domy v Nětčicích. Členové místního SDH a
příznivci této tradice se v nejrůznějších maskách vydali na
obchůzku celé vesnice. A masky byly opravdu různorodé a
vtipné. V každém domě si medvěd zatančil s paní domu,
aby jim zajistil hojnost a plodnost. Během roku se
dozvíme, jestli tanec s medvědem byl úspěšný.
Karneval
V sobotu 15. února se nětčický kulturní dům naplnil
smíchem a zábavou všech dětí. Na zdejší karneval přišli
vojáci, policisté, hasiči, princezny, indiáni, čarodějnice,
čerti a mnoho dalších masek. Zábavu a program
zajišťoval, již tradičně, místní sbor dobrovolných hasičů.
Každý rok se nejen děti, ale i my dospělí těšíme, s jakým
tématem se představí. Celé tři hodiny byla zábava v plném
proudu, tančilo se, soutěžilo a hlavně, úplně každý získal
hodnotný balíček, ze kterého měly všechny děti radost.
Děkujeme za organizaci!
Výroční schůze MS Dubina
Poslední únorový den tohoto roku se členové
Mysliveckého spolku Dubina Nětčice, přátelé a příznivci
myslivosti setkali na výroční schůzi, aby se ohlédli za
minulým mysliveckým rokem a zhodnotili jej. Předseda
spolku a myslivecký hospodář všechny přítomné seznámili
se svými zprávami za loňský i letošní rok. A protože to
byla slavnostní výroční schůze, nechybělo ani občerstvení.
Výborný oběd zajistila paní Jana Pluhařová a jako tradičně
každá manželka myslivce přinesla něco sladkého ke kávě.
Úklid místní skládky
Bohužel ani Nětčicím se nevyhnul velký vítr. Okolí místní
skládky vypadalo opravdu příšerně. Proto vedoucí skládky
požádal o pomoc při úklidu místní SDH. Po krátké
organizaci bylo rozhodnuto, že brigáda se uskuteční
v neděli 8. března. Zdatnější řezali stromy, ostatní uklízeli
celé okolí skládky. Celá akce představovala skoro osm
hodin práce mnoha lidí. Doufáme, že když už jsme celé
okolí takto uklidili, že to k něčemu bude a tento stav budou
zaměstnanci skládky udržovat i nadále.

www.zdounky.cz
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Vážení čtenáři zdouneckého zpravodaje,
dovolte mi seznámit vás s činností Základní
Organizace Českého zahrádkářského svazu
Zdounky za uplynulé období, kdy jsme
uspořádali košt slivovice a výroční schůzi.
Košt slivovice proběhl dne 1.2.2020 v sále
Domu kultury ve Zdounkách. Přišlo 46
návštěvníků, kteří přinesli 36 vzorků. Letos jsme
se rozhodli pro menší inovaci a místo tradičního
rozdělení na tři kategorie, tedy švestky,
meruňky, různé - směs, jsme vzorky rozdělili do
dvou kategorií takto: peckoviny (švestka,
špendlík, meruňka, třešeň, broskev) a jádroviny
(jablko, hruška, jahoda, hrozny, směs). Ne
každé semínko vždycky vzejde, byť o něj bylo
pečováno, a tak nám nezbývá než doufat, že
byli nakonec spokojeni i ti, kteří s naším
rozdělením nesouhlasili. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří přišli, a členům organizace, kteří nás
podpořili donesením vzorku a zúčastnili se
hodnocení.
1) Peckoviny (26 vzorků)
1. Pavel Valenta (meruňka)
2. Zdeněk Solanský (švestka)
3. Jiří Láník (špendlík)
2) Jádroviny (10 vzorků)
1. František Nezdařil (jahoda)
2. Bohumil Valenta (jablko)
3. Antonín Horák ml. (jablko)
Poděkování právem patří všem členům
organizace, kteří se ve svém volném čase celé
přípravě a hladkému průběhu opět věnovali.
Na výroční schůzi byli přítomní členové
seznámeni s činností za uplynulé období roku
2019 a plánem práce na rok 2020. Schůze se
zúčastnila velká část členů ZO ČZS.
Během schůze proběhl slavnostní akt, kdy jsem
měl jako stávající předseda tu čest předat
čestné uznání od republikové rady ČZS příteli
Josefu Foltýnovi, který je členem od roku 1966
a v letech 1982–2019 byl předsedou. Dále se
nám podařilo přijmout tři nové mladé členy a já
pevně doufám, že se jim u nás bude líbit a
společné dílo dařit.

Závěrem mi dovolte popřát nejen všem
čtenářům, ale i ostatním lidem v této nelehké
době kolem nás hlavně pevné zdraví a brzké
lepší časy.
Předseda ZO ČZS Pavel Valenta
www.zdounky.cz

Letošní jarní stříhání ovocných stromků v obecních sadech pod
odborným vedením p. Novákové z Divok.
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SDH Zdounky
Ani jsme se nenadáli a prvního čtvrt roku máme za sebou.
Dovolte mi krátce se ohlédnout za naší činností.
Letošní rok jsme svou činnost zahájili již tradičně
výšlapem na Brdo, který proběhl v sobotu 25.1.2020 a byl
to 16. ročník.
V neděli 26.1.2020 jsme ve Zdounkách pořádali výroční
valnou hromadu sborů dobrovolných hasičů okrsku
Zdounky a Zborovice, kde se hodnotil předešlý rok a volilo
se nové vedení okrsků na následující pětileté období.
Naši mladí hasiči zahájili svou sezonu, a to v sobotu
29. února na zimním branném závodu v Trávníku. Naše
družstva mladých hasičů si dovezla krásné 3. a 14. místo
z celkem třiceti konkurenčních hlídek, což je velice dobré
umístění.
V sobotu 22.2.2020 se konalo tradiční vodění medvěda a
Ostatková zábava s pochováváním basy. Do kroku
masopustnímu průvodu vyhrávala dechová hudba
Zdounečanka a zdárně jsme obešli celou obec. Večer na
zábavě proběhlo tradiční pochovávání basy, které
doplnilo vystoupení členů naší ZJ - letos na téma
Zdounecká tvář má známý hlas 2. Doufáme, že se tento
náš program líbil a zdárně jsme splnili naši tradici. K tanci
a poslechu nám celý večer vyhrávala již zmiňovaná
Zdounečanka a také skupina Millenium.
Velké poděkování patří všem sponzorům naší zábavy za
pěkné ceny do tomboly. Další velké poděkování si
zaslouží obecní úřad za pomoc při pořádání a vzájemnou
spolupráci. Třetí velké poděkování patří všem příznivcům
a všem občanům, kteří nám pomáhají v této dlouholeté
tradici stále pokračovat a stále ji zdokonalovat a přetvářet
do dnešní doby.
Ještě jednou všem moc děkujeme.
Pak nám začal březen a místo abychom si užívali
začínající jaro a pořádali naplánované akce, tak nastalo
něco, co nikdo z nás nečekal, co nikdo předtím nezažil a
co nám všem změnilo dosavadní zažité standardy.
Tato agresivní nemoc Covid-19 ukazuje svou zákeřnost
napříč republikou a také celým světem. Musíme doufat,
že se vše v dobré obrátí a budeme se moci vrátit
k nějakému „normálnímu stavu“. Do té doby, co se týče
akcí, které jako sbor pořádáme ať už ve spolupráci
s obecním úřadem nebo jinými organizacemi, jsou do
odvolání přerušeny a zatím neplánujeme jejich pořádání,
navíc to v tomto mimořádném stavu není možné.
Uvidíme, popřípadě budou odloženy do druhé poloviny
roku nebo na období, kdy bude vše v „normálu“. To vše
ukáže čas, jakým směrem se vše bude posunovat. Naše
zásahová jednotka musí plnit zpřísněná nařízení, která
nařizuje HZS ZL. Kr. výjezdy k mimořádným událostem
musíme zajišťovat ve sníženém počtu 1+3. Dále musí
probíhat kompletní dezinfekce, a to jak prostor zbrojnice,
tak samotné techniky, výstroje a výzbroje.
Vše je
zodpovědně plněno a dodržováno, abychom byli i v tuto
dobu akce schopni a v případě potřeby nápomocni
obecnímu úřadu.
Závěrem mi dovolte vyslovit přání, abychom vše ve zdraví
zvládli a abychom se dokázali co nejvíce přizpůsobit
všemu, co budeme muset pro zdárné zvládnutí
podstoupit. Věřím, že to vše dobře dopadne a pak se
zase všichni potkáme na nějaké tradiční akci, kterou
budeme moci uspořádat.
Dále bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu ve
Zdounkách za zajištění všeho potřebného pro občany a
celkové zvládnutí této mimořádné situace.
Všem přejeme pevné zdraví.
Za vedení SDH Zdounky
Marek Sýkora
www.zdounky.cz

VYPALOVÁNÍ TRÁVY TROCHA KAŽDOROČNÍ JARNÍ PREVENCE
Vážení čtenáři, tento článek berte jako opakování všeho, co už
určitě všichni víte, znáte a jistě i dodržujete.
I zdánlivě bezpečně vypadající činnost, jakou je spalování
shrabaných porostů a klestí, může skončit nebezpečným
hazardem, který ohrozí své okolí. Oheň se na otevřeném
prostranství může velice snadno vymknout kontrole a suchý
jarní porost v kombinaci s větrem dokáže své. Pak vznikají
závažné ekonomické škody, je ohroženo zdraví a životy osob a
může být nevratně poškozen biotop. Stačí jen neopatrnost,
trocha nepozornosti nebo zbytečná panika.
Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika
zákony, především zákonem o požární ochraně, zákonem o
ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší.
PLOŠNÉ
VYPALOVÁNÍ
POROSTŮ
JE
ZAKÁZÁNO
CELOROČNĚ. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, občanům pokuta až ve výši 25 tisíc a
firmám nebo podnikajícím osobám sankce až do výše 500 tisíc
korun.
Při spalování klestu na volném prostranství zákon o požární
ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti
vzniku a šíření, jinak řečeno zabezpečit vše tak, aby se
spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. A další
důležitá povinnost je nahlásit každé spalování na krajské
operační středisko hasičů, kde se vyplní formulář, který vaše
spalování eviduje. Když toto vaše spalování uvidí nějaký
“uvědomělý“ občan a zavolá hasiče, tak dané operační
středisko zavolá vám, jestli máte vše pod kontrolou a jestli jste
na místě.
Pokud své spalování nenahlásíte, a to se ani nemusí to
spalování vymknout kontrole, a zavolá někdo hasiče, kteří musí
vyjet ke každé nahlášené události, tak se vám toto spalování
může pěkně prodražit.
Samotné pálení však není jediným způsobem, jak se zbavit
biologického odpadu. Kromě kompostování vás rádi uvítají ve
sběrném dvoře, kde můžete svůj odpad odevzdat.
A v neposlední řadě určitě nemusíme připomínat, že rodiče jsou
zodpovědní za chování svých dětí, proto by je neměli
zapomenout poučit, aby jejich nevinné hraní na louce nebo
v parku pak nezatížilo rodinný rozpočet na řadu let.
A proto znovu upozorňujeme:
VYPALOVÁNÍ SUCHÉ TRÁVY A POROSTŮ JE ZAKÁZÁNO!
A PAMATUJTE, ŽE ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!!!
Referenti prevence SDH Zdounky.
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Ostatková zábava

Je dobře, že nám ani v této době neschází humor – postavičky s rouškami v Debři
v Nětčicích
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