Ročník 18/číslo 3/zdarma
Čtvrtletník ÚSC
Červenec 2020

Vážení a milí spoluobčané,
je deštivá sobota 11.července 2020, sedím u počítače a přemýšlím, jak jinak vám podat informace z dění života v naší obci tak, aby
se forma změnila, ale obsah byl pro vás informačně vyčerpávající, tedy napsat úvodní článek jinak než doposud…
Bohužel těch možností není mnoho, jelikož se jedná o strohá fakta, o kterých bylo jednáno a rozhodnuto, a to buď na úrovni Rady
obce Zdounky nebo Zastupitelstva obce Zdounky.
Máme díky pandemii koronaviru po nouzovém stavu. Naštěstí pro naši obec neznamenala v konečném důsledku tak jak v jiných
lokalitách v rámci České republiky žádné zdravotní riziko, za což si vy všichni zasloužíte od nás veliké poděkování, že jste plnili a
dodržovali veškerá ochranná opatření před touto „nemocí“!
Mohu zodpovědně prohlásit, že i pro nás to nebylo jednoduché období, neboť jsme řešili celou řadu věcí, se kterými jsme dodnes
neměli žádné zkušenosti. Nicméně to nejhorší snad máme za sebou, i když koronavirus je pořád mezi námi a určitě nějaký čas
ještě bude, ale myslím si, že s tím jsme se už naučili všichni žít.
Rada obce Zdounky se ve druhém čtvrtletí tohoto roku sešla pouze dvakrát, kdy projednala, schválila či vzala na vědomí tato
nejzajímavější fakta:
- žádost p. ředitelky MŠ ve Zdounkách o – Vážany, IČ: 75784041, předmětem
č. p. 432, závazek založený touto
použití finančních prostředků získaných smlouvy je údržba zeleně u nově smlouvou zaniká převodem finančních
v rámci ročního vyúčtování spotřeby založených výsadeb daná projektem prostředků na účet SVJ, Farská 432 ve
plynu za minulý rok, a to ve výši 38.119,15 „Revitalizace středu obce Zdounky + Zdounkách, IČ: 08989346, číslo účtu je
Kč, na částečnou úhradu nákladů ostatní
vybrané
prvky
zeleně 292858518/0300 ČSOB a.s.
spojených s úpravou kuchyně dle v intravilánu obce“, cena za dílo činí - Rozhodnutí o výběru dodavatele na
požadavku KHS ZK (po kontrole 47.347 Kč včetně DPH, zhotovitel je veřejnou
zakázku
„Rekonstrukce
z hygieny)
povinen zhotovit předmět díla v termínu bytového domu č. p. 23 Zdounky –
- žádost p. ředitelky ZŠ ve Zdounkách o do 31.12.2020
Nětčice“, kterou organizovala pověřená
použití finančních prostředků získaných - smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k osoba, a to f. KM admin s.r.o., Bílany 26,
v rámci ročního
vyúčtování spotřeby podnikání mezi Obcí Zdounky a Kateřinou 767 01 Kroměříž, IČ: 05107521,
plynu za minulý rok, a to ve výši 39.368,27 Huťkovou, bytem Popovice 121, 768 12 oprávněný zástupce – Ing. Josef
Kč, na částečnou úhradu nákladů Rataje, IČ: 69736871, jejímž předmětem Křeháček,
jednatel,
nejvýhodnější
spojených s úpravou kuchyně dle je
pronájem
restaurace
Atrium nabídka je od f. KERAMO D – Dohorák
požadavku KHS ZK (po kontrole nacházející se v objektu Domu kultury ve s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ:
z hygieny)
Zdounkách, a to od 1.12.2019 na dobu 27716104, nabídková cena činí částku
- cenovou nabídku projektanta p. Karla neurčitou včetně Podnájemní smlouvy 8.294.868,22 Kč bez DPH
Zelinky na projekční práce rekonstrukce mezi Kateřinou Huťkovou, IČ: 69736871, - oznámení občanům, že OÚ ve
objektu celého zdravotního střediska ve místem podnikání - Popovice 121, 768 12 Zdounkách jako správce místních
Zdounkách na vytápění, zdravotechniku a Rataje, DIČ:
neplátce DPH - jako poplatků nebude sankcionovat jejich
plynoinstalaci,
celková
cena
činí pronajímatel a Obědy-Huťka s.r.o., se neuhrazení do 60 dnů po lhůtě splatnosti,
95.000 Kč, zhotovitel není plátcem DPH
sídlem Popovice 121, 768 12 Rataje, IČ: a to navýšením dle § 11 odst. 3 zákona o
- cenovou nabídku projektanta p. Karla 04200977 - zapsaná v obchodním místních poplatcích
Malého na projekční práce rekonstrukce rejstříku vedeném Krajským soudem - rozhodnutí o výběru dodavatele na
objektu celého zdravotního střediska ve v Brně pod sp. zn. C 88747 zastoupená veřejnou zakázku „Rekonstrukce MK v
Zdounkách na elektroinstalaci, celková jednatelkou
společnosti
Kateřinou obci Lebedov“, z pěti předložených
cena činí 45.400 Kč, zhotovitel není Huťkovou - jako podnájemce, a to od nabídek je nejvýhodnější nabídka od f.
plátcem DPH
1.12.2019
ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135,
- Smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a Ing. - Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2020 na 767 01 Kroměříž, IČ: 25515608,
Tomášem Vávrou – zakládání a údržba převod finančních prostředků z fondu nabídková cena činí částku 2.454.039,49
zeleně, Požárníků 259, 767 01 Kroměříž oprav bytového domu Zdounky, Farská
Kč bez DPH
výsadeb daného projektem „Revitalizace
středu obce Zdounky + ostatní vybrané
prvky zeleně
v intravilánu obce“,
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- cenovou nabídku f. Dřímal servis, s.r.o.,
Havlíčkova 1272/102, 767 01 Kroměříž,
IČ: 25511203 na rekonstrukci plynové
kotelny na II. stupni ZŠ ve Zdounkách,
nabídková cena činí 561.879,21 Kč bez
DPH
- cenovou nabídku f. Skamba, s.r.o., U
Zimního stadionu 2088, 760 01 Zlín, IČ:
28308522 na výkon činnosti koordinátora
BOZP na staveništi „Zdounky – dostavba
kanalizace včetně místních částí – I.
etapa“, dle požadavku zákona č.
309/2009 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a
Příkazní smlouvy, nabídková cena činí
290.000 Kč bez DPH
- cenovou nabídku f. V okno s.r.o.
Skaštice 149, na výměnu 2 ks sestav –
celého vstupu do VÚTZ a 1 ks dveří u
schodiště uvnitř VÚTZ, nabídková cena
celkem činí 256.348 Kč bez DPH, termín
realizace červen 2020
- žádost p. Silvie Krejčířové, provozovatelky aquacentra ve Zdounkách, pokud
to situace dovolí, o povolení otevření
aquacentra po dobu letních prázdnin, a
to z důvodu náhrady zmeškaných
termínů plaveckých kurzů malých dětí
- žádost Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí
veřejné finanční podpory na činnost pro
rok 2020 ve výši 2.000 Kč
- žádost f. MOPRE s.r.o., 768 23 Břest 79
o vyjádření obce pro územní řízení a
k realizaci stavby „Zdounky, Cvrčovská,
33 RD, obec, VN+TS+NN 1030055475“
- Smlouvu č. 1030055475/003 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
mezi
Obcí
Zdounky
a
E.ON
Distribuce, a.s. na stavbu realizovanou
pod názvem „Zdounky, Cvrčovská, 33
RD, obec, VN+TS+NN“ (jednorázová
náhrada za věcné břemeno činí 49.900
Kč bez DPH)
- dopis od f. Asekol a.s. s Přílohou č. 3
„Sazebník odměn“ pro sběrné dvory
platný od 1.6.2020, odměna za sběr
elektrozařízení spadající do skupiny 1-3
(chlazení, obrazovky, monitory, světelné
zdroje)
činí
0
Kč/kg,
z důvodu
dlouhodobého
nadlimitního
sběru
elektrozařízení
- oznámení
Zeměměřického
úřadu,
odboru geodetických základů, Pod
sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 o
zahájení geodetických prací, a to
v období 14.4. – 15.12.2020 v základním
bodovém poli na území naší obce, práce
jsou prováděny ve veřejném zájmu podle
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví,
výsledkem prací je údržba a obnova
měřických značek, jejich signalizačních a
ochranných zařízení a zřizování nových
bodů
- nabídka spolupráce se dvěmi variantami
od f. ATM Point Cz s.r.o. na umístnění
bankomatu do naší obce (obě nabídky
jsou pro nás finančně nákladné, tedy
nezajímavé)

www.zdounky.cz

- informace od Ing. Markéty Hoškové ze
Zlína,
že
v úterý
dne
5.5.2020
elektronicky podala naši společnou
žádost o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí „Kompostéry pro
občany obce Zdounky – III. etapa“,
žádosti bylo přiřazeno registrační číslo
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012569
- cenovou nabídku f. RIM CZ a.s.,
z Otrokovic na 80 ks židlí jednacích WO
228,
celočalouněných,
materiál
čalounění – látka B 3009 vínová, cena
po slevě 1.800 Kč/ks bez DPH 21 %,
židle jsou určeny do bývalé obecní školy
ve Cvrčovicích dle požadavku OV na rok
2020, a stejných 10 ks židlí do bývalé
obecní školy v Těšánkách pro doplnění
současného stavu
- cenovou nabídku f. ELEKON s.r.o., ul.
Brněnská 411/15, 682 01 Vyškov na
pouliční sloupové kulaté třístranné
hodiny, průměr číselníku 80 cm, typ
číselníku C 13, včetně osvětlení a
sloupu, celková cena činí 75.360 Kč bez
DPH, tyto hodiny budou umístněné na
okraj parku ve středu obce Zdounky
nedaleko autobusové zastávky na
Kroměříž
- cenovou nabídku f. ELEKON s.r.o., ul.
Brněnská 411/15, 682 01 Vyškov na
elektrické
zvonění
na
zvoničce
v Divokách, způsob zvonění je pro
odbíjení na zvon kladívkem, celková
cena činí 45.600 Kč bez DPH
- složení konkursní komise pro konkursní
řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky
Mateřské
školy
Zdounky, okres Kroměříž, komise bude
složená z těchto členů - Ing. Martin
Drkula – předseda komise, Ing. Jana
Raczová – tajemnice konkursní komise,
Mgr. Věra Korcová – určena KÚ
Zlínského kraje, Mgr. Dana Karmasinová
– školní inspektorka ČŠI, Mgr. Zdeňka
Polášková - odbornice určená ČŠI, PhDr.
Ivana Vymětalová – odbornice určená
ČŠI a pí. Miroslava Zbořilová – ředitelka
MŠ Zdounky, okres Kroměříž
- cenovou nabídku f. PAVER s.r.o., Veselá
185, 763 15 Slušovice, IČ: 65277937 na
údržbu umělého trávníku II. generace
našeho multifunkčního hřiště v areálu TJ
Zdounky, jedná se o celoplošné strojní
provzdušnění (dekomprese) umělého
trávníku, revizi spojů a celoplošné
postupné
doplnění
nového
křemičitého
písku
ST
03/08
a
zapracování do struktury travního
koberce, celková cena činí bez DPH
31.157 Kč, termín realizace - do konce
měsíce června 2020
- žádost p. ředitelky ZŠ ve Zdounkách o
použití
finančních
prostředků
z rezervního fondu školy na
úhradu
opravy náhle zjištěné závady na střeše
školní jídelny (předpokládaná výše činí
79.860 Kč)

- oznámení o konání dvou letních
skautských táborů DIVOKY 2020 na p. č.
533/1 v k. ú. Divoky ve dnech
1.7. – 12.7.2020 a 13.7. - 25.7.2020,
organizátorem tábora je Junák – český
skaut,
středisko
Psohlavci
Uherské Hradiště, z.s., kterého se
zúčastní cca 42 dětí do 15 let a cca 15
osob starších 15 let, vedoucím
tábora bude Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.,
druhý turnus tábora povede vedoucí Vít
Rosůlek v počtu cca 28 dětí a 8
vedoucích
- Zápis č. 1/2020 ze dne 27.5.2020
z jednání
kontrolního
výboru
Zastupitelstva obce Zdounky, bez
výhrad
- Osvědčení o úspoře emisí pro obec
Zdounky od f. EKO-KOM, a.s. za rok
2019, díky množství odpadu, který naše
obec vytřídila a předala v roce 2019
k dalšímu využití, celkem se jednalo o
63,778, obec za toto množství obdržela
finanční částku 180.774 Kč
- vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
k 30.4.2020 – obec Zdounky má
v evidenci ÚP 48 občanů, podíl
nezaměstnanosti je 2,95 %

-

-

-

-

-

-

Zastupitelstvo
obce
Zdounky
se
uskutečnilo ve čtvrtek 11.června 2020, a
projednalo či schválilo celou řadu bodů,
ze kterých vybírám pro vás tyto
nejdůležitější:
zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od
posledního veřejného zasedání
závěrečný účet obce Zdounky za rok
2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, zároveň
vyslovuje
souhlas
s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
účetní závěrku obce Zdounky za rok
2019; součástí schválení je Protokol o
schvalování účetní závěrky za rok 2019
(viz příloha)
nově předpokládané daňové výnosy naší
obce pro rok 2020 po koronavirové
pandemii a s tím souvisejících omezení
ekonomických
činností
včetně
zapracování dopadu tzv. kompenzačního
bonusu a daňového balíčku, v případě
naší obce se jedná o celkový propad
příjmů ve výši - 9.428.169 Kč (- 28,3 %),
čas ukáže, jaká bude
nakonec
skutečnost …
obdržení
Rozhodnutí
z ministerstva
zemědělství o poskytnutí dotace na akci
129D303004107 „Zdounky – dostavba
kanalizace včetně místních částí –
1. etapa“ ve výši 36.878.000 Kč, což
představuje 60 % z celkové vysoutěžené
ceny díla včetně DPH
termínovník obecních rad a veřejných
zasedání Zastupitelstva obce Zdounky
ve 2. pololetí roku 2020
poděkování Římskokatolické farnosti
Zdounky za finanční příspěvek ve výši
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280.000 Kč pro rok 2020 na výmalbu kostela
- ekonomiku obce – plnění rozpočtu k datu
30.4.2020 a zůstatky účtů k datu 31.5.2020
Na závěr tohoto přehledu nejdůležitějších faktů
práce obce Zdounky ve druhém čtvrtletí roku 2020
si dovolím vyzdvihnout právě probíhající největší
investice, a to stavbu „Zdounky – dostavba
kanalizace včetně místních částí – 1. etapa“, která
byla v měsíci červnu zahájena v místní části
Nětčice, dále je to akce s názvem „Rekonstrukce
místní komunikace v osadě Lebedov“, kde
v intravilánu je již provedena dlažba a
v extravilánu bude nový asfaltový povrch až ke
krajské silnici II/432, probíhá také první etapa
stavby s názvem „Úprava a rekonstrukce tribuny
obce na hřišti TJ Zdounky“, která letos řeší
veškeré venkovní části tribuny, a v neposlední
řadě je to stavba s názvem „Rekonstrukce
bytového domu č. p. 23 Zdounky – Nětčice“.
Všem, kteří se jakkoliv podílejí nebo podíleli i na
menších věcech či opravách během celého
prvního pololetí, patří mé veliké poděkování,
neboť dosavadní průběh tohoto roku není pro
většinu z nás vůbec jednoduchý!!! Užívejte léta a
sluníčka plnými doušky…
V úctě váš starosta obce
Ing. Martin Drkula

Rozlosování muži podzim 2020
Datum a čas

Kolo Domácí

Hosté

Hřiště

NE

16.08.2020 17:00

2 Zdounky

Ostrožská Nová Ves Zdounky

SO

22.08.2020 16:30

3 Ořechov

Zdounky

Ořechov

NE

30.08.2020 16:30

4 Zdounky

Slavkov

Zdounky

SO

5.09..2020 16:00

5 Staré Město

Zdounky

Širůch -UH

NE

13.09.2020 16:00

6 Zdounky

Malenovice

Zdounky

NE

20.09.2020 15:30

7 Velký Ořechov

Zdounky

Velký Ořechov

NE

27.09.2020 15:30

8 Zdounky

Uherský Ostroh

Zdounky

NE

04.10.2020 15:00

9 Tlumačov

Zdounky

Tlumačov

NE

11.10.2020 15:00

10 Zdounky

Jankovice

Zdounky

NE

18.10.2020 14:30

11 Slovácko C

Zdounky

Sady-UH

NE

25.10.2020 14:30

12 Zdounky

Vlčnov

Zdounky

NE

01.11.2020 13:30

13 Morkovice B

Zdounky

Morkovice B

NE

08.11.2020 13:30

Topolná

Zdounky

www.zdounky.cz

1 Zdounky

Autobus
odj.
14:45

os.auty

13:30

os.auty

os.auty

os.auty
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Rekonstrukce bývalé školy v Nětčicích
Budova bývalé základní školy je spolu s kaplí Matky Boží
Bolestné, Boží muky, kříže a zvonice jednou
z historických staveb v obci. Školství se v Nětčicích datuje
k roku 1805, kdy zde byla v místní hospodě zřízena škola
výpomocná. Až v září 1869 byla započata stavba nové
školy. V květnu roku 1870 byla výstavba dokončena.
Předtím, od roku 1805, se žáci z Nětčic vzdělávali ve
škole ve Zdounkách. A v roce 1967 padlo rozhodnutí
místního národního výboru o uzavření školy z důvodu
nízkého počtu žáků.
Od dostavby „nové“ školy uplynulo přesně 150 let, a tak je
na čase, aby se tato budova podrobila důkladné
rekonstrukci a i nadále sloužila občanům Nětčic. Protože
se zde již 53 let nevyučuje, byl schválen návrh osadního
výboru Nětčice, aby se zde vybudovaly nové bytové
jednotky. Tento návrh prošel jak Zastupitelstvem obce
Zdounky, tak Radou obce Zdounky, a nic tedy nebránilo
tomu, aby začátkem června začala dlouho očekávaná
rekonstrukce budovy bývalé školy v Nětčicích.

Dětský den v Nětčicích
I když letošní červnové počasí nepřálo uspořádání Dětského dne v běžném datu, našel se náhradní termín, počasí bylo
objednané a všichni organizátoři maximálně přichystaní. Děti si u startu vyzvedly kartičky, kde za splněné úkoly dostávaly
razítka a sladké odměny. Na stanovištích si vyzkoušely, jak se loví ryby, přechází lano, střílí z luku, chodí na chůdách a
mnoho dalších dovedností. U mnoha dětí vítězila jízda na koních a u dospělých, kteří se na chvilku vrátili do dětských let,
zase střelba ze vzduchovky.
Děkujeme všem pořadatelům!
Mgr. Barbora Pospíšilová Dis.

Nová hasičská stěna na hřišti v Nětčicích

www.zdounky.cz
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Poděkování paní ředitelce Zbořilové a paní učitelce Havránkové
Ne nadarmo se říká, že paní učitelky ve školce bývají
druhými maminkami. Přece kdo jiný, kromě rodiny,
tráví s dětmi tolik času… A to o vás, paní ředitelko a
paní učitelko, platí dvojnásob.
Nesmírně si vážíme toho, že právě vy jste byly paními
učitelkami našich dětí. Každý den nás vítáte
s úsměvem na tváři a pozitivní energií, která z vás
vyzařuje. Jsme moc rádi, že jste si pro svou životní
cestu vybraly právě vzdělávání a výchovu
předškolních dětí. Jste obě plné optimismu, jde vidět,
že vás práce baví a těší – zkrátka empatičtí
profesionálové na svém místě.
Jistě se všichni shodneme, že práce je to nelehká, ale
o to víc si vážíme vašeho profesionálního a zároveň
lidského přístupu. Vždyť jen začátek školního roku,
kdy do školičky přichází řada nových dětí, je
psychicky náročný jak pro nováčky, tak i pro učitele.
Každý den ty naše poklady pochováte, utěšíte
vlídným slovem a pohlazením. Vždyť kolik odřených
kolínek jste už pofoukaly a kolik slziček s láskou
setřely… Nesčetněkrát jste seděly v ložničce na lůžku
u malého drobečka, kterému bylo smutno, a
chlácholily ho do usnutí.
Naše děti jste naučily mnoho věcí, nejen ty, které se
od předškolního vzdělávání očekávají, ale hlavně jste
naše děti naučily, jak se chovat ve velkém kolektivu.
Máte perfektně stanovená pravidla ve třídě, každé
dítko se zde dokáže realizovat a děti se zde cítí
bezpečně. Zvládáte řešit všechny dětské problémy a
nasměrovat děti na správnou cestu. Jste pro ně nejen
učitelkami, průvodci a mentory, ale i vzorem. Věřím,
že tak jako na vás nezapomeneme my rodiče,
nezapomenou na vás ani naše děti.
Děkujeme vám za péči a starostlivost, s jakou
dennodenně přistupujete k našim dětem. Do dalších
let vám přejeme především hodně zdraví, pohody a
životního elánu. Budeme na vás s láskou vzpomínat.
Za všechny spokojené rodiče
Barbora Pospíšilová
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Aktivity ZUŠ Zdounky
Vážení čtenáři zdouneckého zpravodaje,
před několika dny děti opustily školu a začaly
prázdniny. Zhodnotit vše, co máme všichni za sebou,
asi není úplně jednoduché, a ve všech z nás vyvstává
spousta otázek, odpovědí, námětů. Co je ale pro nás
podstatné? Zvládli jsme první kolo boje s malým
neviditelným nepřítelem, který dokázal ovlivnit úplně
všechno. Každý z nás se musel se situací vyrovnat po
svém a určitě jsme získali spoustu nových podnětů a
nápadů, kam výuku posunout a jak se s novým
způsobem vzdělávání vyrovnat. Přesto se ale v tomto
období podařilo kromě výuky realizovat důležité věci.
Na tomto místě bych rád poděkoval vedení Obecního
úřadu ve Zdounkách v čele se starostou Ing. Martinem
Drkulou za investiční dotaci ve výši 180.000 Kč, která
byla použita na nákup dvou nových akordeonů a
elektronických kláves, které budou sloužit k výuce a
koncertování našich žáků. Pořízení těchto nástrojů nás
velmi potěšilo.
Dále mám radost z toho, že po obnovení výuky dne
11. května jsme byli schopni celý školní rok dovést do
úspěšného konce. Proběhly přijímací zkoušky (do
konce srpna se ještě uskuteční 2. kolo přijímání žáků
do výtvarného oboru), postupové zkoušky jsme zvládli
díky závěrečným třídním besídkám a v posledním
červnovém týdnu se konaly dva absolventské koncerty
hudebního oboru. Chtěl bych poděkovat všem
absolventům a jejich pedagogům za přípravu a
zvládnutí celé situace. Jedinou akcí, kterou jsme
nestihli, byla absolventská vernisáž žáků výtvarného
oboru, ale nic se neděje, protože tato vernisáž
proběhne v druhé polovině měsíce září. Vzhledem
k tomu, že všechny kulturní akce byly zrušeny nebo
omezeny, mě potěšilo vystoupení žáků naší ZUŠ při
Noci kostelů dne 12. června 2020 v kostele sv.
Bartoloměje
ve
Zborovicích,
které
připravili
pedagogové Šárka a Jiří Jablunkovi.
Ještě před samotným uzavřením škol stihli žáci
hudební nauky mimo jiné připravit dvě představení pro
předškoláky, a to minioperky O Budulínkovi a Červená
karkulka. Na oplátku jsme navštívili děti v MŠ i my a
představili jim některé vyučované hudební nástroje.
Těšíme se, že se s některými z nich v dalších letech
potkáme coby s žáky naší školy.
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům ZUŠ
Zdounky za odvedenou práci v uplynulém školním
roce. Věřím, že si přes prázdniny všichni odpočineme a
budeme se těšit na nový školní rok. Přeji nám všem
krásné léto plné pěkných zážitků a odpočinku, dětem
pěkné prázdniny a budu se těšit na společná setkání
na některé z akcí naší školy.
MgA. Norbert Svačina, Ph.D.
ředitel ZUŠ Zdounky

www.zdounky.cz
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ZŠ Zdounky
VIDEOZÁPIS
Doba nás naučila improvizovat, poradit si a využít všechny možnosti,
abychom co nejvíc zachovali alespoň zdání normálního běhu věcí.
Zvlášť pro naše děti uděláme cokoliv, jen aby neměly pocit, že o něco
přicházejí.
Zápis do školy je pro předškoláčka důležitý den. Těší se na něj,
s maminkou a ve školce připravuje básničku nebo písničku, učí se
představit se a odpovídat na důležité otázky, opakuje si barvy, čísla,
geometrické tvary… Má prostě spoustu práce, aby se co nejlépe
předvedl. A když do školy na zápis nemůže, musí škola za ním. A to
se povedlo díky moderním technologiím budoucí třídní učitelce paní
Mgr. Daně Bayerové a budoucí paní vychovatelce Michaele
Skácelové on-line. Všichni si tuto formu zápisu do I. třídy pochvalovali,
ale stejně se shodneme na tom, že osobní setkání nic nepředčí.
Mgr. Jana Klanicová
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Dne 7. února 2020 proběhlo školní kolo Biologické olympiády
kategorie C i D. Téma letošního ročníku soutěže je: Těžký život ve
vodě.
Školního kola kategorie C se zúčastnilo celkem 7 žáků a všichni jsou
ze VI. třídy. Školního kola kategorie D se zúčastnila jedna žákyně
ze IX. třídy.
Ve školním kole všichni soutěžící řešili testové otázky na dané téma,
tedy se zaměřením na vodní organismy, a poznávali celkem třicet
přírodnin – rostliny, živočichy, houby, prvoky i horniny. Nedílnou
součástí byla i laboratorní práce. V kategorii D žáci zkoumali
povrchové napětí vody a v kategorii C mech rašeliník. Do dalšího, tedy
okresního, kola měly postoupit dvě žákyně ze VI. třídy a žákyně z
IX. třídy, ale vzhledem k mimořádné situaci kvůli pandemii koronaviru
byla tento školní rok postupová kola zrušena.
Dne 7. června 2020 však letošní ročník Biologické olympiády všech
kategorií přece jenom vyvrcholil, a to formou dobrovolného
jednokolového on-line testu pro všechny postupující žáky z celé ČR,
při kterém bylo využito Informačního systému Masarykovy univerzity.
Všechny naše postupující žákyně se tohoto kola BiO zúčastnily
a reprezentovaly naši školu touto neobvyklou formou.
Mgr. Bc. Jana Smažilová
SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ DEVÁŤÁKŮ
I přes naprosto nestandardní podmínky, v jakých končil tento školní
rok, jsme se snažili alespoň nějakou formou nahradit tradiční a
zavedené zvyky, které patří k deváťákům. Vytvořili jsme jim tablo,
vydali školní časopis Školík, který popisuje život této třídy, zařídili jsme
jednotné mikiny a tradiční focení. Musíme poděkovat samotným
deváťákům, kteří se o mnohé postarali sami, protože škola měla jen
velmi omezené možnosti. Slavnostní vyřazení se uskutečnilo
25.června 2020 v Domě kultury ve Zdounkách. Nezúčastnili se ho sice
všichni žáci, ale i tak bylo rozloučení dojemné a důstojné. Paní
ředitelka i pan starosta popřáli deváťákům do nové etapy života hodně
štěstí a bilancovali uplynulých devět let. Takže, vzpomínejte na nás
v dobrém a nezapomeňte, že dveře naší školy jsou pro vás vždy
otevřené!
Mgr. Jana Klanicová, zástupkyně ředitelky
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Rádi bychom poděkovali našemu zřizovateli za velmi krásný a
hodnotný dar - nové hřiště v naší školní družince. Děkujeme všem,
kteří se jakoukoliv prací podíleli na tomto díle. Naše děti se mohou
nyní vydovádět na trampolínách, postavit něco krásného na novém
pískovišti, pohoupat se na houpačce a namalovat barevný obrázek
v altánku. Svou sílu, zručnost a nápaditost mohou předvést v lanovém
centru. Nechybí ani opěrná zeď, kde se můžou děti posadit a povídat
si o svých tajemstvích. Všechny nové prvky jsou i krásně sladěné.
Bohužel jsme se celá družinka již společně nesešli, ale věříme, že
v září bude vše v pořádku a nové hřiště si budeme užívat všichni
společně.
Milé děti, přejeme vám prázdniny plné krásných zážitků prozářených
sluníčkem. V novém školním roce se na vás těšíme.
Vaše paní vychovatelky
www.zdounky.cz
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Slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice v Divokách
V sobotu 14. června 2020 se sešli členové Sboru
dobrovolných hasičů Divoky, aby společně se svými
spoluobčany oslavili otevření nově zrekonstruované zbrojnice
SDH Divoky. Hlavního slova se ujal starosta SDH Divoky, pan
Jiří Pektor. Společně s ním promluvila paní místostarostka Ing.
Jana Raczová.
Po přestřižení slavnostní stuhy čekalo na návštěvníky malé
občerstvení. Kromě vepřového kotlíku a dobře vychlazeného
piva v horkém červnovém dnu nechyběla ani zmrzlina pro děti.
Občerstvení zajistili členové a členky SDH Divoky. Zatímco
děti skotačily na skákacím hradu, ostatní návštěvníci si mohli
prohlédnout nově opravený interiér hasičské zbrojnice.
Sbor dobrovolných hasičů Divoky byl založen 6. července
1945. Stáří samotné budovy hasičské zbrojnice je
odhadováno na 63 let. Nová rekonstrukce interiéru zbrojnice
byla zahájena 18. května a dokončena 5. června 2020.
Stavební úpravy ve zbrojnici provedla firma Maldrev s.r.o.
Simona Pektorová

Další ročník srazu harmonikářů ve Cvrčovicích
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Pozvánky na akce
ZO ČSCH ZDOUNKY
pořádá ve dnech 15.-16. srpna 2020
v chovatelském areálu ve Zdounkách

VÝSTAVU DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
(drůbeže, králíků a holubů)
s expozicí českého strakáče
SOBOTA
12.00 - 18.00 hod.
od 14.00 hod. ZÁVODY V KRÁLIČÍM
HOPU (lehká a střední třída)
NEDĚLE
8.00-14.00 hod.
Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.
Srdečně zvou pořadatelé.
Jednatelka Taťána Brablcová

www.zdounky.cz
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FOTBALOVÉ ZMĚNY
Polovina loňského ročníku, po postupu do krajské
soutěže, se nám nad očekávání povedla. V platnosti
zůstaly výsledky ve zkrácené sezoně, a tak bereme
3. místo, pouhé dva body od možnosti postupu, kterou
využily první Těšnovice. V době „korony“ a uvolnění
opatření se nám podařilo náš úzký kádr hodně zajímavě
doplnit a tím i posílit. Za Zdounky myslím, že podruhé v
historii nastoupí hráč, který má zkušenosti s I. fotbalovou
ligou a zároveň náš trenér mládeže Jirka Klabal. Dalším
nováčkem bude Kuba Ledina a malý otazník visí nad
Davidem Moravcem. Odešel pouze Jiří Rampas do
Roštína.
Sezona začne dvěma pohárovými utkáními 2. a 9. srpna a
16. srpna prvním kolem doma Ostrožskou Novou Vsí.
Rozlosování viz str. 3. Přijďte náš tým povzbudit, máte se
na co těšit.
Vedení TJ Zdounky a Zborovice se rozhodlo sdružit
týmy ml. žáků a ml. a st. přípravky. V těchto kategoriích
budeme hrát společně za tým Zdounky - Zborovice. Již
jsme si zvykli na změny, které nastaly, společné přátelské
zápasy. Společný úterní trénink je ve Zdounkách a
páteční ve Zborovicích. Soutěžní utkání st. a ml. přípravky
se budou hrát ve Zborovicích a ml. žáků ve Zdounkách.
Po polovině soutěže se pak týmy prohodí a odehrají
zápasy naopak.
Věříme, že toto společné rozhodnutí vedení klubů přinese
v budoucnu své ovoce a naše děti budou moct hrávat
pravidelně až do věku dospělých za kategorii, která
přísluší jejich věku. Jednoduše řečeno, vyhneme se tak
tomu, že některé děti by musely s fotbalem končit z
důvodu malého počtu hráčů (příp. hrát za úplně jiný klub)
nebo hrát proti soupeři, který má i o čtyři roky starší hráče.
Sloučením klubů tak do budoucna očekáváme především:
•

zvýšení zdravé konkurence v jednotlivých
týmech, která by s sebou měla přinést i lepší
možnosti rozvoje každého hráče

•

zkvalitnění práce trenérů, početnější trenérské
týmy u družstev - vždy minimálně dva u každé
kategorie

•

provázanost mezi ročníky a lepší návaznost při
přechodu z jednotlivých kategorií

Bylo to prakticky nezbytné, bez sloučení by 10 kluků
mladších žáků muselo skončit s fotbalem. A proč tříštit
zdroje v 3 kilometry od sebe vzdálených vesnicích?
Sportování našich dětí tak již s úspěchem probíhá v
novém společném družstvu Zdounky - Zborovice.
Kategorii starších žáků ponecháváme prozatím pod
hlavičkou TJ Zdounky.
Nově byla založena kategorie školičky, která se teprve
seznamuje s fotbalovými dovednostmi. V ní trénují děti od
4 do 7 let pod vedením trenérů Karlíka, Pektora a Rokose.
Trénink je každý pátek od 17 hodin na hřišti ve
Zdounkách. Další nováčci, kteří by chtěli s fotbalem začít,
jsou vítáni.
Takže rodičové, neváhejte a přiveďte své ratolesti
ochutnat nejen základy fotbalu, ale i pohybových
dovedností.

FOTBALOVÁ KONČENÁ DĚTÍ
V sobotu 13.května proběhlo za účasti mladých fotbalistů
kategorie žáků, přípravek a jejich trenérů společně s rodiči
ukončení „koronavirové" sezóny. Po dramatickém utkání
maminek proti mladší přípravce nastoupili tatínci proti starší
přípravce, a když měla nastoupit esa tatínků proti žákům,
spustily se kroupy. Esa tatínků to však odradilo a souboj
vzdali. Naopak děti si déšť užívaly a zahrály si fotbal ještě
mezi sebou, i když to místy vypadalo na vodní pólo.
Přikládám z této akce i foto maminek, protože vypadaly
skvěle - posuďte sami...
Týden před touhle akcí se někteří starší fotbalisté vrátili
věkem o pár let zpátky, aby znova zažili derby Zdounky vs.
Zborovice (staří páni). Zpočátku se našim nedařilo a
prohrávali, ale zlom v utkání přišel po nekompromisním a
správném rozhodnutí rozhodčího (našeho) p. Jelínka po
faulu na jeho syna, kdy se kopala penalta. Utkání se hrálo v
klidu bez emocí a v přátelském duchu a poslední branky
stály za to. Nejprve udělal slalom Peťa Ančinec a zvýšil
vedení. Poslední minuta patřila jinak nevýraznému Honzovi
Šprňovi, který krásně na prsa zpracoval centr za obranu a
střelou do šibenice ukončil utkání. O výsledek nešlo a v
přátelském duchu proběhla i dlouhá pozápasová tisková
konference (hlavně na téma poslední branky... to jsme
poslouchali celý večer), se slibem zopakovat utkání
tentokráte ve Zborovicích.
Zdeněk Čevela, předseda

Ing. Zdeněk Čevela
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Další informace z TJ Zdounky
Naše obec v rychlosti pomohla při koupi nové sekačky na
hřiště – patří jí velké poděkování!

ČAK BAGR OPEN
V téměř letní květnovou sobotu jsme ve spolupráci s naší
obcí pořádali venkovní volejbalový turnaj na hřišti ve
Zdounkách. Z počtu 6 týmů (viz foto 1) zvítězil ZAKI Team
poskládaný z rodiny Zakravačových (viz foto 2). Nešlo ani
tak o vítězství, ale potkat se, chvíli zapomenout na roušky
a ve zdraví si zahrát. Jenže, nejprve jsem zválcoval
spoluhráčku Jitku Vaďurovou tak, že si zahrála jen 10
minut. O pět minut později, po vysokém bloku, se zamotal
do sítě její manžel a po těžkém dopadu skončil v roli
diváka taky. Přes tyhle velké ztráty se team ČAKu umístil
na příčce třetí, hned za BRZDA teamem. Turnaj odehraný
ve skvělé pohodě pak ukončil náš pan starosta a rozešli
jsme se spokojeně k domovům.
Ředitel turnaje Ing. Zdeněk Čevela

Družstvo mužů vyhrálo turnaj v Lubné.

Začal trénovat dlouhodobě zraněný David Rokos a zdá
se, že je ve formě.
Rozlosován krajský pohár: 1. kolo - Tlumačov 2.8.2020,
17.30 hod.

www.zdounky.cz
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Oprava Zdeničky
Čas běží nejen nám lidem, ale i stavbám. Dne 17. března 2012 byla
slavnostně uvedena do provozu rozhledna Zdenička. Za dobu více jak
osm let umožnila z výšky 15 m mnoha lidem krásný pohled do krajiny,
stala se místem častých výletů i setkávání.
Základním materiálem rozhledny je dřevo, které podléhá stárnutí více než
jiné materiály.
Za osm let byla rozhledna již dvakrát natřena a částečně opravována.
Důvodem není jen stárnutí, ale i lidská hloupost. Rozbité okno a dveře,
hrubě poškozené zábradlí a posprejované vnitřní stěny hovoří vše. Letos
před prázdninami došlo k takovému poškození, že jsem uvažoval o
uzavření Zdeničky. Vytrhané zábradlí v nejvyšším patře a vyházené ven
z rozhledny nebo i odnesené, to je pro zavření Zdeničky dostatečný
důvod.
Proč to někdo dělá? Je to hloupost, závist, reakce na dnešní divokou
dobu? Asi všechno dohromady.
Ale jak řekl klasik: S hloupostí se musí bojovat. Nedá se sice vyhrát, ale
musíme se o to pokusit.
Na začátku července jsme se pustili do opravy, bylo vyrobeno a osazeno
nové zábradlí, zpevněna podlaha ve dvou horních patrech, napnuty
výztužné tyče, doplněny matice, zamalovány posprejované vnitřní plochy,
natřeny schody, vnitřní opláštění, v přízemí i opláštění vnější, umístili
jsme novou mapu okolí. Všechny tyto práce provedli zaměstnanci firmy
G3. Ještě je nutno natřít vnější plášť, ale to už musí udělat odborná firma.
Do konce července by mělo být hotovo.
Na Zdeničce jsme strávili bezmála týden, během toho přišla spousta lidí,
děti z tábora z Bučovic, rodiče s dětmi, senioři, cyklisti, turisti, ale i
motorkáři. Uzavřít rozhlednu by byla určitě škoda.
Do dalšího období přeji ze Zdeničky krásný pohled na naši malebnou
krajinu.
Petr Galatík

Lebedovské kulturní léto 2020

Lebedovské kulturní léto 2020
proběhne v termínu

20. až 23. 8. 2020.
V těchto dnech budou promítány filmy
a v sobotu

22. 8. v 17. hod.
bude divadelní představení

LÁSKYPLNÁ OPERETA.
Bližší informace na plakátech.
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Ukončení roku v mateřské škole
Letošní školní rok značně ovlivnila mimořádná situace způsobená
virovou epidemií Covid-19. Od poloviny března se dveře mateřské
školy pro děti uzavřely v zájmu ochrany zdraví všech. Bylo to velmi
smutné období, jak pro zaměstnance školky, tak i pro děti a jejich
rodiče. Všechny plány, které paní učitelky pro děti měly, se najednou
rozplynuly. Nemohli jsme si společně prožít divadelní představení,
připravit besídku pro maminky, uspořádat karneval, navštívit ZOO
Lešná, oslavit den dětí apod.
I zápis do MŠ probíhal poprvé bez dětí a s omezeným přístupem
rodičů, kteří přinášeli vyplněné tiskopisy jen ke dveřím. V celé
budově bylo zvláštní ticho a hlavně smutno.
Život se do naší mateřské školy vrátil až 25. května, ale pouze
částečně s omezeným režimem a přísným dodržováním
hygienických opatření. Pomalu se blížil konec školního roku a
budoucím prvňáčkům zbývalo už jen pár dnů na rozloučení se
školkou. Přesto, že nechodily všechny předškolní děti, podařilo se
nám je vyfotografovat v krojích a vyřadit z mateřské školy. Za to, že
jsme vše společně zvládli, patří velké poděkování jejich rodičům i
zaměstnancům školy.

Vážení rodiče,
jménem svým i jménem všech zaměstnanců Mateřské
školy Zdounky Vám chci poděkovat za celoroční
spolupráci. Přeji Vám i dětem pěkné prázdniny plné
sluníčka, pohody, zdraví a budoucím prvňáčkům
úspěšné vykročení do nového školního roku.
Velké poděkování patří vedení Obecního úřadu ve
Zdounkách a jeho zaměstnancům za vstřícnost a
pěknou spolupráci s MŠ.
Miroslava Zbořilová
MŠ Zdounky

PODĚKOVÁNÍ
Dne 1.8.2020 odchází po mnoha letech
působení ve školství do zaslouženého
důchodu ředitelka MŠ Zdounky,

paní
MIROSLAVA ZBOŘILOVÁ
Vedení obce Zdounky, jako zřizovatel jí
nejen touto cestou děkuje za příkladnou
a obětavou práci, zkušenosti a
vědomosti, které našim dětem během
své pracovní kariéry předala, za vysoce
profesionální
přístup
při
řešení
problémů, ať už byly jakékoli a
v neposlední řadě za to, že ke své
funkci vždy přistupovala s mimořádnou
zodpovědností, pokorou a úctou ženy
s laskavým srdcem.
Naše velké poděkování patří také její
dlouholeté zástupkyni, paní učitelce
Sylvě Havránkové, která rovněž
k 1.8.2020
odchází
do
řádného
důchodu.
Za OÚ ve Zdounkách
Ing. Jana Raczová

Měli jsme se všichni rádi,
byli jsme tu kamarádi.
Teď se spolu rozloučíme,
ve škole se uvidíme.
Měj se krásné školičko,
zasteskne se maličko…
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Investice, které jsou realizovány v našich obcích

Lebedov - cesta před rekonstrukcí a po ní.

Rekonstrukce tribuny na hřišti TJ ve Zdounkách.

Nové dláždění komunikace v intravilánu
naší osady Lebedov.

Výměna celého vstupu na VÚTZ ve Zdounkách.

První provedené kroky výstavby nové kanalizace v místní části Nětčice
z dotace ministerstva zemědělství.
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