Vážení spoluobčané, milí Zdounečáci,
je sobota 10.10.2020, tedy termín pro další uzávěrku příspěvků do nového čísla Informačního zpravodaje naší obce. Máme po
dvou svatbách v tomto týdnu, které nám ale celkově co se týká počtů již opět prořídly, stejně jako na jaře… Aktuální koronavirová
situace, ať si o tom všem myslí každý co chce, není opravdu dobrá a ještě určitě brzy dobrá nebude?!
Nicméně, chci všechny spoluobčany ujistit, že vedení Obecního úřadu ve Zdounkách dělá vše pro to, abychom společně tímto
ne zrovna příznivým obdobím prošli všichni co možná nejlépe a nejklidněji..., proto si vás všechny opět dovolím poprosit o
dodržování všeho, co je v souvislosti s touto pandemií nařízeno „seshora“, i když vím, že v mnoha případech jsou to opravdu
hodně nepopulární opatření!!!
Obecní úřad, i když má nařízenou omezenou otevírací dobu pro veřejnost, ale zatím pracuje bez jakýchkoliv omezení a plní
všechny požadované úkoly a úkony. Tedy i Rada obce Zdounky pracovala ve 3. čtvrtletí tohoto roku bez výjimek, sešla se
celkem čtyřikrát dle stanoveného termínovníku a projednala, schválila či vzala na vědomí tyto záležitosti:
- objednávku na f. KLMN, spol. s r.o., U
Letiště 1782, 765 02 Otrokovice pro
realizaci odvětrání místností kuchyně
ŠJ ZŠ ve Zdounkách na I. stupni
(celková cena díla činí cca 60.000,- Kč
bez DPH), tato realizace je prováděna
za účelem odstranění nedostatků
zjištěných kontrolou KHS ZK, pracoviště
Kroměříž, která proběhla letos na jaře
− Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
Kroměřížskou
nemocnicí
a.s.,
Havlíčkova
660/69,
767
01Kroměříž
na
částečné
pokrytí
zvýšených
nákladů
spojených
s opatřeními k zamezení šíření nákazy
COVID-19, finanční prostředky budou
použity k nákupu plazmové čističky
vzduchu DEFEND 1050, která bude
umístněná na centrálních operačníchsálech (výše daru činí 20.000,- Kč)
− Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
Ing. Alešem Fritscherem, Zlámanka 43,
Kroměříž,
hlavním
organizátorem
festivalu, jedná se o poskytnutí finanční
částky na úhradu nákladů spojených
s pořádáním festivalu blues, country
folkového
zaměření
v prostorách
zdouneckého zámku, tzv. Zdounecké
arkády (4. ročník), který proběhl
v sobotu 8.8.2020 (výše daru činí15.000,- Kč)
− Dohodu o provedení záchranného
archeologického výzkumu mezi Obcí

Zdounky a Ústavem archeologické
památkové péče Brno, veřejná výzkumná
instituce, při stavbě „Zdounky – dostavba
kanalizace včetně místních částí – l.
etapa“, cena za dílo činí – 1. etapa dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znění - jednorázově 35.000,- Kč bez DPH
+ 2. etapa – cena je stanovena dle
rozsahu archeologických nálezů a
rozsahu závěrečné zprávy v hodinových
sazbách pracovníků zhotovitele
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
p. Antonem Tonhauserem, Cvrčovice 35,
768 02 Zdounky na zabezpečení
kulturně–společenské akce „4. ročník
Srazu harmonikářů ve Cvrčovicích“,
konané
v sobotu 8.8.2020 (výše daru
činí 10.000,- Kč)
projektovou dokumentaci ke společnému
územnímu a stavebnímu povolení stavby
areálové čerpací
stanice na motorovou
naftu o objemu 5000 litrů v areálu
zemědělského družstva ve Cvrčovicích,
kde provozovatelem je Ing. Marian
Sedlář, bytem Jarohněvice 47, 768 01, stavba je určena výhradně pro
potřeby osobního vozového parku
investora, není určena pro komerční
účely, tedy pro veřejný prodej
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
TJ Zdounky, z.s., Cvrčovská 435, 768 02 Zdounky jako mimořádnou pomoc při
řešení havarijního stavu, a to pořízením

nové sekačky (zahradního traktoru
XHXY 240 se sběrem trávy) na sečení
fotbalového hřiště (výše daru činí
120.000,- Kč)
zápis ze společného jednání zástupců
SŽ, s.o., oblastní ředitelství Olomouc a
Obcí Zdounky ze dne 6.5.2020 ve věci
opravy nákladiště vedle železniční
stanice a návrhu řešení, co s nádražní
budovou ve Zdounkách
dopis od ředitele Centra služeb a podpory
Zlín, o.p.s., Horizont Kroměříž o možné
spolupráci ve věci pomoci s řešením osob
v
obci,
které
vykazují
známky
psychického onemocnění a mohou být
nebezpečné samy sobě či svému okolí,
jedná se o novou terénní službu
jmenování do funkce nové ředitelky
Mateřské školy Zdounky, okres Kroměříž,
s účinností od 1.8.2020, na doporučení
výběrové komise Mgr. Julii Zrnovou, DiS.,
bytem Zákostelí 276, 768 02 Zdounky, a
s tím související podání žádosti o změnu
ve školském rejstříku
žádost na f. AQUATIS a.s., Botanická
834/56, 602 00 Brno o cenovou nabídku
na projekční práce pro územní řízení na
možné návrhy protipovodňových opatření
ke snížení povodňového rizika v obci
Zdounky (Q 100)
žádost předsedy ZO ČSCH Zdounky
Jiřího Svítila o bezplatný pronájem
travnatého pozemku vedle DCHB
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včetně travnatého hřiště ve Zdounkách
za účelem pořádání tradiční výstavy
drobného zvířectva, která se konala v
termínu 15.-16. 8. 2020, včetně povolení
obce k pořádání této výstavy
− žádost
Zdouneckých
ochotníků
o
bezplatný pronájem hlavního sálu v DK
ve Zdounkách v rozsahu 30 hodin (10 x
3 hodiny) pro nazkoušení jejich druhé
autorské divadelní hry s názvem „Kde to
jsme?“ v měsících září - listopad 2020, a
to pouze ve volných termínech v DK
Zdounky
− dopis z ministerstva financí, že bere na
vědomí
žádost
Krajského
úřadu
Zlínského kraje na odradonování objektu
Základní školy Zdounky, Kroměřížská
237,
768
02
Zdounky,
jehož
vlastníkem je Obec Zdounky, žádost
obsahuje
vyhláškou
předepsané
náležitosti, dotace bude poskytnuta
maximálně do výše 498.069,- Kč (tedy
100 % na uhrazení nákladů)
− záznam z korespondenčního jednání
k projednání návrhů možných protipovodňových
opatření
v rámci
akce „Analýzy oblastí s významným
povodňovým
rizikem
v územní
působnosti státního podniku Povodí
Moravy
včetně
návrhů
možných
protipovodňových opatření jako podkladu
pro Plán pro zvládání povodňových rizik
v povodí Dunaje“
− dopis z Českého statistického úřadu
s prosbou o spolupráci při přípravě
nadcházejícího sčítání lidu, domů a bytů,
které se uskuteční na jaře roku 2021,
cílem ČSÚ je, aby sčítání 2021 probíhalo
primárně on-line
− cenovou nabídku f. FORNAX, spol.
s r.o., ul. Veselská, 696 62 Strážnice na
výrobu nového stavidlového uzávěru na
Divocký potok do Divok (částka cca do
150 000 Kč bez DPH, nejsou
naceněny zednické práce, technika pro
usazení zvedacího zařízení a náklady na
dopravu)
− cenovou nabídku od f. Maldrev s.r.o.,
Divoky
54
na
opravu
kapličky
v Lebedově (nátěr plechové střechy,
oprava fasády, klempířské práce), částka
89.880,- Kč bez DPH
− Řád veřejného pohřebiště obce Zdounky
− souhlas KÚ ZK s návrhem Řádu
veřejného pohřebiště a provozováním
veřejného pohřebiště Obce Zdounky
umístěného
na
pozemcích
v obci
Zdounky, p. č. 5, 6, 7 a 8/2, vše v k. ú.
Zdounky, stanovená tlecí doba Krajskou

www.zdounky.cz

hygienickou stanicí Zlínského kraje je 12
let (č. j. KHSZL 02915/2020 ze dne
17.2.2020)
− dopis z KÚ ZK ve věci převodu do
rozpočtu
obce
jednorázového
nenávratného příspěvku na rok 2020
podle zákona č. 159/2020 Sb., o
kompenzačním bonusu v souvislosti
s krizovými
opatřeními
s výskytem
koronaviru SARS Cov-2, ve znění
pozdějších předpisů, výše příspěvku pro
každou obec vychází z částky 1.250,- Kč
a počtu obyvatel k 1.1.2020, naše obec
obdrží částku 2.656.250,- Kč
− žádost pí. Miroslavy Brázdilové, bytem
Zákostelí 184, 768 02 Zdounky o zřízení
dětského hřiště v části obce Zdounky –
Zákostelí (k této žádosti je přiložena
„petice na podporu“ s cca 110 jmény a
podpisy našich spoluobčanů, a to nejen
ze Zákostelí)
− informace z f. EKO-KOM, a.s. o množství
odpadů z obalů, které naše obec vytřídila
za 2. čtvrtletí 2020 a předala k dalšímu
využití, celkem se jednalo o 21,806 t
odpadů z obalů za celkovou odměnu pro
naši obec v částce 50.024,77 Kč
− Certifikát environmentálního vyúčtování
od f. ASEKOL a.s., pro Obec Zdounky,
která za rok 2019 zajistila sběr 7198 kg
elektrospotřebičů
− žádost paní ředitelky ze Základní školy
ve
Zdounkách,
okres
Kroměříž,
příspěvková organizace, Zdounky 59,
768 02 Zdounky o navýšení rozpočtu na
rok 2020 v závazných ukazatelích
z důvodu úhrady zvýšených nákladů
vynaložených na nákup čisticích a
desinfekčních prostředků a ochranných
pomůcek pro zaměstnance na období
září – listopad 2020 (výše příspěvku na
provoz činí 20.000,- Kč)
− cenovou nabídku od f Maldrev s.r.o.
z Divok na demolici domu č.p. 43 v k. ú.
Cvrčovice
(nabídková
cena
činí
318.147,- Kč bez DPH)
− na základě oznámení od MUDr. Evy
Ganjuškinové – praktické lékařky pro
dospělé, EMEDUS s.r.o., ul. Nádražní
395, 768 02 Zdounky, že s účinností ke
dni
1.11.2020
ruší
ordinaci
ve
Zdounkách, bylo ve spolupráci s KÚZK
vyhlášeno výběrové řízení na obsazení
jejího místa novým nástupcem
− stanovisko
Státního
pozemkového
úřadu, pobočka Kroměříž, že komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Těšánky byly
zařazeny do plánu pro rok 2021
− přílohu Protokolu o výsledku revize údajů

katastru
nemovitostí
č.
314,
v katastrálním území Zdounky, dle §
43 odst. 8 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška)
− Zápis o odevzdání a převzetí díla –
stavby – „Úprava a rekonstrukce
tribuny obce na hřišti TJ Zdounky – I.
etapa“ ze dne 10.9.2020
− oznámení ČIŽP, Oblastní inspektorát
Brno, o zahájení kontroly v souladu
s ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č.
255/2012 Sb., o kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, u právnické
osoby – Obec Zdounky zaměřená na
plnění povinností dle zákona o
odpadech a zákona o ochraně ovzduší
− dvě zprávy o výsledku hospodaření od
nezávislé auditorky Ing. Pavlíny
Frajtové z Kroměříže, které se týkají
Mateřské školy ve Zdounkách a
Základní školy ve Zdounkách za rok
2019, bez výhrad
− vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském
kraji k 31.8.2020 – obec Zdounky má
v evidenci ÚP 53 občanů, podíl
nezaměstnanosti je 3,40 %
Zastupitelstvo obce Zdounky se
uskutečnilo ve čtvrtek 3.9.2020 a
projednalo či schválilo celou řadu
bodů, ze kterých vybírám pro vás tyto
nejdůležitější:
− Zprávu o činnosti Rady obce Zdounky
od posledního veřejného zasedání
− zařazení území obce Zdounky do
územní působnosti Místní akční
skupiny Hříběcí hory, z.s. na
programové období 2021-2027
− ekonomiku obce – plnění rozpočtu
k datu 31.7.2020 a zůstatky účtů
k datu 31.8.2020
− informace z aktuálně probíhajících
investičních akcí v obci Zdounky
včetně místních částí, a to:
- „Úprava a rekonstrukce tribuny
obce na hřišti TJ Zdounky“
- Rekonstrukce bytového domu č. p.
23 Zdounky – Nětčice“
- „Zdounky – dostavba kanalizace
včetně místních částí I. etapa“
- „Odradonování
části
budovy
1. stupně Základní školy ve
Zdounkách“
- „Zpevnění břehů a rozšíření koryta
potoka Kotojedky ve Zdounkách“
- „Přestavba silničního mostu ev. č.
43227-1 mezi Cvrčovicemi a
Milovicemi“
- „Výstavba nového nákladiště pro
ČD Cargo ve Zdounkách“
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- neméně důležitý byl opět bod, který se týkal prodeje
a koupě pozemků, více se můžete dozvědět na
webových stránkách obce www.zdounky.cz.
Závěrem tohoto úvodníku nového Informačního
zpravodaje, který se vám právě dostává do rukou,
chci moc, moc poděkovat všem, kteří se v této
nelehké době denně ve svých firmách, obchodech a
organizacích starají o to, že můžeme všichni
vykonávat svá povolání a žít v našich obcích pořád
„normální“ život, na který jsme byli všichni donedávna
zvyklí, a vlastně jsme si nic jiného ani nepřipouštěli…
Držme se a vydržme to prosím!!!
Ing. Martin Drkula,
starosta obce

Výsadba ovocných alejí
V loňském roce obec Zdounky provedla výsadbu
ovocné aleje podél polní cesty u cvrčovské kapličky. Na
podzim zde bylo vysázeno na dvě desítky třešní, a to
čtyř starých odrůd. Vzhledem k tomu, že se tato akce
setkala s velkým ohlasem ze strany veřejnosti a
zazněly požadavky na další výsadbu, byly vybrány další
dvě lokality, kde by mělo dojít letos na podzim
k výsadbě. První z nich je pokračováním započaté
výsadby a bude spojovat cvrčovskou kapličku se
Zákostelím. Na této polní cestě, která je nyní zaměřena
a nachází se přesně na hranici dvou katastrů –
zdouneckého a cvrčovského, bude vysázeno cca 55
ovocných stromů v široké škále starých odrůd třešní,
jabloní, švestek i hrušní. Další lokalitou, kde proběhne
výsadba, je polní cesta, která spojuje Nětčice a Rataje.
Po zaměření a vytýčení je nová cesta ve spolupráci
s firmou Salix Morava již kompletně připravena
k výsadbě. Také tady bude vysazeno víc jak 50 kusů
ovocných stromů.
Opět po poradě s panem Radimem Peškem z ovocné
školky v Bojkovicích, který se pěstování starých odrůd
dlouhodobě věnuje a mimo jiné spolupracuje v této věci
s Mendelovou
zemědělskou
univerzitou
v Brně,
budeme volit tzv. špičáky – stromy, u kterých si výšku
korunky budeme vytvářet sami. Ke starým odrůdám se
vracíme ne proto, že je to dnes módní a že se o nich
hodně mluví, ale především z praktického hlediska.
Jsou velmi odolné a je možno je pěstovat i bez
chemického ošetření. Lépe odolávají povětrnostním
podmínkám na extrémních stanovištích, kterými polní
cesty uprostřed velkých lánů polí bezesporu jsou, dobře
v půdě zakořeňují, lépe si hledají vodu i živiny.
Životnost těchto odrůd se dá měřit desítkami let a
mohou dát ovoce několika generacím, pokud se o ně
lidé budou alespoň trochu starat. A to se už vůbec
nebavím o jejich nesporném vlivu na okolní krajinu
z hlediska zadržování vody i půdní eroze, jejich
prospěchu pro hmyz, ptactvo i polní zvěř.
V každém ovocném druhu jsme vybrali několikero
odrůd tak, aby ovoce dozrávalo od brzkého léta až do
pozdního podzimu. Naši předkové z něho kdysi dávno
většinu zpracovali. Vařila se povidla, sušily křížaly,
pekly štrúdly, buchty, vyráběly marmelády, lisoval se
mošt a pálila slivovice. My se dnes výsadbou starých
odrůd, pěstovaných v době první republiky nebo
rakouského mocnářství, snažíme zachovat nejen je, ale
i kus historie země, ve které žijeme.
Ing. Jana Raczová,
místostarosta obce
www.zdounky.cz

Nový obecní kalendář 2021
Protože čas běží jako voda, ať se nám to líbí nebo ne, od července
jsme opět zahájili práce na novém obecním kalendáři pro rok 2021.
Aby byla změna, rozhodli jsme se i s vědomím, že příprava zabere
daleko více času pro kalendář týdenní. Jeho tématem je propojení
minulosti a současnosti. Ukážeme vám v něm známá místa, kolem
kterých chodíme denně a možná právě proto máme pocit, že jejich
stav je neměnný. A protože se letos, vzhledem k proticovidovým
opatřením nemohlo moc cestovat, náš nový kalendář má zvláštní
kouzlo – nabídne vám cestování v čase. Každý týden zobrazuje jednu
lokalitu na dvou snímcích, které od sebe dělí desítky let. Při jeho
tvorbě jsme věnovali spoustu hodin výběru lokalit a příslušných fotek.
Protože léto bylo hodně deštivé, někdy i týden jsme čekali na tu
správnou chvíli a na ten správný snímek, který by spojil minulost se
současností. Nafotili jsme stovky fotek a dlouho u počítače pak
diskutovali nad tím, které dát přednost. Pátrali jsme v kronikách a
oslovili starousedlíky. Přiznávám, že některé fotky se nám časově
zařadit nepodařilo, nicméně to jejich hodnotu nijak nesnižuje. Jak už
jsem zmínila, kalendář je týdenní. Všichni už si zvykli, že v něm
uvádíme přesné informace, které se týkají chodu obce a vztahu obce
k občanům v tom praktickém smyslu slova – vývozy popelnic ve
Zdounkách i v místních částech, změny v provozních hodinách
sběrného dvora, termíny rozvozu kontejnerů na tříděný odpad do
místních částí a v neposlední řadě také informace o spolkových
akcích pro veřejnost (pokud nám byly od spolků předány). Ve chvíli,
kdy píšu tyto řádky, je kalendář připraven do tiskárny. Do vašich
poštovních schránek bude doručován, jako tradičně, v průběhu
posledních dvou měsíců tohoto roku. Věřím, že vám přinese radost,
vzpomínky na to, jak to u nás dříve vypadalo a těm, kteří zde nebydlí
dlouho, aspoň přiblíží historii místa, kde společně žijeme.
Než úplně uzavřu toto téma, dovolím si poděkovat všem místním
firmám, které se přípravy kalendáře na rok 2021 zúčastnily a díky
kterým se nyní toto malé praktické dílko dostane do každé
domácnosti zcela zdarma. Mé další a zároveň poslední poděkování
patří paní Petře Horákové, pracovnici našeho kulturního domu, za její
invenci, nadšení i nápady, se kterými k tomuto kreativnímu projektu
přistupovala.
Ing. Jana Raczová,
místostarosta obce

Strana 3

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 18/číslo 4

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. a 3.10.2020

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Zdounky – souhrnné informace
Okrsky
celkem zpr.
v%
5
5 100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 699

640

37,67

640

633

98,91

Výsledky hlasování za územní celky
Okrsek 1 – Zdounky
Kandidátní listina
číslo
název
50
ANO 2011
45
Česká str. sociálně demokrat.
19
Česká pirátská strana

Platné hlasy
celkem
115
105
99

v%
18,16
16,58
15,63

Platné hlasy
celkem
6
6
6

v%
15,38
15,38
15,38

Okrsek: 2 Cvrčovice
Kandidátní listina
číslo název
12
KDU-ČSL
50
ANO 2011
63
Komunistická str. Čech a Moravy
Okrsek 3 Divoky
Kandidátní listina
číslo název
19
Česká pirátská strana
45
Česká str. sociálně demokrat.
33
Občanská demokratická strana

Platné hlasy
celkem
12
7
4

v%
34,28
20,00
11,42

Platné hlasy
celkem
21
17
13

v%
23,07
18,68
14,28

Platné hlasy
celkem
13
10
8
8

v%
22,41
17,24
13,79
13,79

Okrsek: 4 Nětčice
Kandidátní listina
číslo název
19
Česká pirátská strana
45
Česká str. sociálně demokrat.
7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Okrsek: 5 Těšánky
Kandidátní listina
číslo název
19
Česká pirátská strana
12
KDU-ČSL
45
Česká str. sociálně demokrat.
50
ANO 2011

www.zdounky.cz
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OPĚT VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH
Během letních prázdnin jsme naši školu připravovali na návrat žáků a tajně jsme doufali, že se v září vrátíme nejen my
učitelé, ale i naši žáci do školy alespoň za podmínek podobných těm, které jsme měli před 10. březnem tohoto roku.
Jako každoročně se zvládla během července a srpna spousta práce. Byla dokončena rekonstrukce kotelny na 2. stupni. Ve
školní kuchyni bylo doděláno odvětrávání z některých jejich částí a zabudováno speciální výsuvné okno mezi přípravnou
hrubé zeleniny a kuchyní. Školní jídelnu jsme zkrášlili novými stoly, stejné pak doplnily i jídelnu ve cvičné kuchyňce pro
žáky. Nezapomněli jsme ani na každoroční výmalbu školní kuchyně, jídelny a přilehlých prostor, ale také na opravy
výmalby v budovách školy. Ke konci prázdnin byla započata realizace protiradonových opatření pod budovou 1. stupně,
jež byla během měsíce září dokončena a nyní se již jen čeká na terénní úpravy. Vše výše uvedené jsme mohli uskutečnit
díky štědrosti a podpoře našeho zřizovatele OÚ Zdounky, jíž si velmi vážíme a děkujeme za ni.
Naše škola se ve spolupráci se ZŠ a MŠ Střílky zapojila do projektu „Robot Future School“, byly nám dodány dvě dotykové
obrazovky, šest počítačů „all in one“ a šest robotických stavebnic. Prostřednictvím tohoto projektu budeme u našich žáků
rozvíjet informační gramotnost a dělat výuku zase o něco zajímavější.
V polovině srpna byl do škol doručen „Manuál MŠMT“ týkající se zahájení nového školního roku. Naše přípravy na návrat
žáků doplnilo plánování protiepidemických opatření a nákup opravdu spousty desinfekčních a čisticích prostředků.
A nadešlo úterý 1. září. Všichni účastníci vzdělávacího procesu se vrátili do školních lavic, a i když se žáci i pedagogové
na tento den opravdu těšili, věděli, že už to nebude stejné jako dřív. Přestože bychom si to ve škole sami přáli jinak, již
samotný začátek školního roku byl oproti těm předešlým odlišný. Z důvodu protiepidemických opatření jsme prvňáčky
přivítali ve venkovních prostorách nově zrekonstruovaného hřiště u školní družiny. Také pro ostatní ročníky byl první den
poněkud neobvyklý, neboť již ve škole všichni „seděli“ celé dopoledne, abychom co nejdříve mohli začít „dohánět“, co jsme
nestihli na jaře.
Neznamená to však, že by naši pedagogové začali hned zhurta a nekompromisně, právě naopak, žákům byl dán prostor
pro adaptaci, jednotliví učitelé zjišťovali úroveň vědomostí a znalostí konkrétních žáků a tomu pak přizpůsobili samotnou
výuku. Protiepidemická opatření se dotkla i samotné výuky a s ní spojených aktivit. Akce bylo potřeba naplánovat tak, aby
byly více individualizovány pro jednotlivé ročníky. Náš kvalitní pedagogický tým se tohoto ujal s nasazením sobě vlastním a
připravil mnoho zajímavého pro žáky na celý školní rok. K realizaci daných aktivit nám velmi dobře poslouží třídnické
hodiny, jež jsou v každém ročníku již několikátý rok zařazeny jednu hodinu týdně.
Rádi bychom uskutečnili lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně, pobyty v přírodě pro žáky 1. stupně, Den rodiny se školou,
Den Země, Den dětí, další projektové dny umožňující rozvíjení kompetencí žáků, různé programy zaměřené na prevenci
rizikového chování, zahraniční výjezdy apod. Chceme se zapojit i do různých soutěží a olympiád. Stejně jako na jaře se
nebráníme ani on-line účasti v nich.
Jedním z úkolů, který byl na začátku školního roku před nás postaven, byla také příprava na případné distanční
vzdělávání. Zjišťovali jsme tedy technické možnosti jednotlivých žáků, objednali jsme zařízení a výukové programy, které
by nám s tímto úkolem rovněž mohly pomoci. V případě potřeby připravujeme i zprovoznění elektronické žákovské knížky,
v jejímž používání bychom pak pokračovali i v dalších letech.
Na jaře mělo naše pojetí distanční výuky, tedy nejen zadávání úkolů, ale i realizace videovýuky, on-line konzultací
s pedagogy, velmi pozitivní ohlasy jak ze strany žáků, tak ze strany zákonných zástupců, čehož se velmi vážíme, jsme za
to rádi a díky čemuž věříme, že kdyby se tato situace opravdu i nyní na podzim opakovala, že ji ve spolupráci s našimi
skvělými žáky a jejich rodiči opět zvládneme, a možná i lépe. Ve škole pro to určitě uděláme maximum.
Každá výzva je pro člověka možností posunout se někam dále a ani ve škole tomu není jinak. Cílem nás všech, kteří ve
škole pracujeme, je právě takovéto posouvání školy „kupředu“ a nalézání nových možností rozvoje naší školy.
Pro informace o dění ve škole, zavádění/přijímání mimořádných opatření apod. sledujte naše webové stránky
www.zszdounky.cz .
Mgr. Lenka Beranová,
ředitelka školy

Adaptační kurz
Jako každý rok proběhl i letos adaptační kurz 6. ročníku. Bohužel
se však jako vždy nekonal v přírodě v Rusavě, ale ve sportovní
hale ve Zdounkách.
Virová situace tomu chtěla, abychom neopustili „školní prostory“,
a my se tak vrhli na posilování kolektivu tam, kde bude probíhat
po zbytek školních let.
Adaptační kurz trval dva dny, které byly pro většinu z nás velmi
krátké, ale plné radosti. Během kurzu jsme vystřídali několik
sportovních aktivit, ale hlavně aktivity, ve kterých se žáci lépe
poznávali a více komunikovali. Žáci si zkusili roli reportérů, kdy
zpovídali jejich novou třídní učitelku, pak tvořili kruh „důvěry“, ve
kterém vylezlo na povrch hned několik nevyřčených tajemství,
nebo společně splétali pavučinu o tom, čeho si váží na druhém.
Celé dva dny se nesly v duchu zábavy a přátelství, což bylo na
konci náležitě oceněno hned dvěma hrami, které třída dostala.
Společně jsme se také jednoznačně shodli, že jakmile to situace
dovolí, zkusíme vyjet na nějaký výlet a pokračovat v tom, co jsme
na adaptačním kurzu začali.
Mgr. Monika Horáková
www.zdounky.cz
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Vítání prvňáčků ve Zdounkách
I ve zdounecké základní škole začal nový školní rok
slavnostně. Hned ráno z obecního rozhlasu zněly
oblíbené pohádkové písničky, které dětem zpříjemnily
cestu do školy. Ty ale brzy vystřídalo bubnování
dešťových kapek o střechu stanu, pod kterým se
konalo slavnostní shromáždění malých školáků, jejich
rodičů a všech, kteří je doprovodili. K dětem promluvili
zástupci obecního úřadu a paní ředitelka. Paní
vychovatelka jim ukázala družinu a s paní učitelkou si
prohlédly svoji novou třídu. Každý se posadil do lavice
a představil se svým spolužákům. Ze školy si děti
odnášely aktovku plnou pracovních sešitů a drobných
dárečků, ale také nový pocit z toho, že už jsou z nich
opravdoví školáci. Snad nám všem a hlavně našim 26
novým prvňáčkům pršelo štěstí.
Mgr. Dana Bayerová

Babí léto ve školní družince
Nový školní rok začal i u nás v družince. Přivítali jsme
prvňáčky a po dlouhé době také všechny ostatní děti.
Aby se děti více sbližovaly, připravujeme pro ně různé
zábavné akce. První se jmenovala Babí léto v ŠD a
uskutečnila se 15. září. Při ní jsme si ještě naposledy
v tomto roce připomněli léto. Děti si přinesly nafukovací
kruhy, rukávky, potápěčské a sluneční brýle a
kloboučky. Sešli jsme se v areálu, kde jsme se rozdělili
do skupin a plnili různé letní úkoly, např. lovení mušlí,
chůzi po horkém plážovém písku na chůdách i
imaginární plavbu v moři s kruhem. Celé odpoledne
hřálo sluníčko a děti si soutěže krásně užily.
Upomínkou všem byla medaile a duhové lízátko.

www.zdounky.cz
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Zahájení školního roku v Mateřské škole Zdounky
Každý školní rok přináší vždy začátek něčeho
nového. Pro školní rok 2020/2021 to v Mateřské
škole ve Zdounkách platí dvojnásob. Po dlouhých
letech, které poctivě a s láskou věnovaly dětem,
odešly do zaslouženého pedagogického důchodu
p. ředitelka Miroslava Zbořilová a p. učitelka
Sylva Havránková. Vedení školy převzala Mgr.
Julie Zrnová a pedagogický tým doplnila p.
učitelka Mgr. Denisa Kunová.
K 1. září 2020 je v mateřské škole zapsáno
celkem 75 dětí, z toho 25 letos nastoupí úplně
poprvé. Vzhledem k nestandardnímu průběhu
loňského školního roku a ne zcela stabilní
současné epidemiologické situaci nás však tento
rok těch změn, novinek a začátků bude čekat asi
mnohem více. Chci věřit, že se ve víru všech těch
změn neztratí to, proč děti chodí do školky rády a
co dává naší práci smysl - radost ze hry,
sounáležitost s kamarády, víra v dobro, pocit
bezpečí a touha po vědění. Buďme prosím našim
dětem tím správným vzorem a ukažme jim, že
spolu a s úsměvem jde všechno snáz překonat.
Přeji Vám všem pevné zdraví a pohodové
podzimní dny!
Mgr. Julie Zrnová,
ředitelka Mateřské školy Zdounky

www.zdounky.cz
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Lebedov 2020
Letos proběhla v Lebedově kompletní rekonstrukce
komunikace včetně kanalizace a oprava zvoničky a kříže.
Místní se velmi těšili na to, že až práce skončí, proběhne
pěkná oslava s velkým poděkováním všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem na zvelebení celé dědinky podíleli.
Bohužel, letošní celosvětová pandemie koronaviru oslavu,
k lítosti všech, znemožnila. Nezbývá, než poděkovat
aspoň tímto článkem a doufat, že si ho přečtou všichni,
kteří v Lebedově během letošního roku odvedli obrovský
kus práce.
Děkujeme obci Zdounky, která do rekonstrukce a oprav
v Lebedově během letošního roku investovala téměř čtyři
miliony korun. Bez ní by toto dílo nemohlo vzniknout.
Jsme nesmírně rádi a vděční, a slibujeme, pane starosto,
že se budeme o dědinku patřičně starat.
Velké poděkování patří Ing. Zdeňku Čevelovi a jeho firmě
ČAK CZ, s.r.o. za komunikaci s námi a snahu, aby bylo
vše podle našich představ. Jeho zaměstnanci vždy
neúnavně pracovali v kanalizačních výkopech v horku i
dešti s rouškami přes obličej. Každý den i přes probíhající
pracovní činnost měli všichni obyvatelé Lebedova díky
řidičům nákladních aut i bagru na tak malém prostoru
přístup ke svým nemovitostem. Po položení kanalizace
následovalo betonování obrubníků. Tady patří velký dík
mistrovi, panu Martinu Bednaříkovi a jeho skupině, kteří
s velkým nasazením a v rekordním čase dali budoucí
cestě tvar. Pak přišla kamenická firma z Pelhřimova, která
pod vedením mistra, pana Romana Kokiho předvedla
vynikající řemeslnou práci a vydláždila žulovými kostkami,
dovezenými z dalekých Kozárovic u Příbrami silničku
v Lebedově tak, jak jsme si my její obyvatelé přáli.
Kameníci, kteří mimo jiné dláždili i chodníky na
Olšanských hřbitovech v Praze, pracovali neúnavně od
rána do večera, nezastavil je ani déšť – to pracovali pod
nataženou plachtou. Jakmile jejich práce skončila,
nastoupila opět firma ČAK CZ a provedla vyasfaltování
zbývající části silničky od Lebedova až po výjezd na
krajskou komunikaci.
Dalším velkým počinem, za který patří naše upřímné
poděkování, byla oprava více než stoletých památek místní zvoničky a kamenného kříže. Obě památky
s velkou péčí rekonstruovaly místní firmy. Odborné práce
na zvoničce provedla firma pana Lubomíra Mainuše MALDREV s.r.o. z Divok. Jeho zedníci si dokázali bez
zaváháni poradit se všemi problémy, na které při opravě
narazili. Zvonička je dnes díky nim jako nová. Současně
se zvoničkou probíhala renovace kamenného kříže
stojícího mezi lipami v dolní části Lebedova. S citem a
velkou odborností si s ním poradila malířská firma pana
Vladimíra Šrahůlka ze Zdounek, která práce na kříži
konzultovala i s památkáři tak, aby bylo vše důkladně a
pečlivě provedeno.
Podzimní listí pomalu padá na opravenou dědinku.
Dozněly hlasy dělníků, kteří předvedli koncert dokonalosti
svých řemesel, i jejich zaměstnavatelů, kteří bez výjimky
dokázali, že si umějí své lidi dobře vybrat. Ale jedno
poděkování přece jen zbývá. Jistě by k němu došlo, kdyby
se plánovaná oslava konala. Je to poděkování paní Anně
Čevelové, obyvatelce Lebedova, která se o všechny, po
celou dobu rekonstrukce s obětavostí sobě vlastní, jako
pečlivá máma starala. Nakonec zajistila květinovou
výzdobu kolem opravené zvoničky a také díky ní si
můžete tento článek přečíst.
P.S. Každý, kdo se přijede na naši opravenou dědinku
podívat, je v Lebedově srdečně vítán.
Spokojení osadníci Lebedova

www.zdounky.cz
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Hasiči SDH Divoky uspořádali pro děti rozloučení s prázdninami
Poslední srpnový víkend si v Divokách užili jak se patří! Již
několik let po sobě se tu scházejí děti i dospělí, aby
společně oslavili zakončení letních prázdnin. Děti toto
setkání uvítaly s nevídanou radostí a nadšením. Vzaly
útokem dětský kolotoč, pískoviště i houpačky. Nejvíce však
zabodoval skákací hrad zapůjčený od obce Zdounky.
Příjemné srpnové odpoledne bylo zahájeno dětským
fotbalovým utkáním. Potom si za doprovodu dětského
skotačení zahráli i dospělí. Odehrálo se tradiční fotbalové
utkání „ženatí x svobodní“.
Nechybělo ani občerstvení, především pro děti, sodovky,
párky v rohlíku, brambůrky a sladké odměny. Pro dospělé
pivo a výborný vepřový kotlík, který si daly s chutí i děti. Po
setmění se tradičně rozdělal táborák a opékaly se
špekáčky. Po celé odpoledne panovala pohoda a dobrá
nálada, která všem pomohla načerpat sílu k zahájení
nového školního roku.
Bc. Simona Pektorová, DiS.
B

Něco málo z TJ Zdounky
Celý letošní fotbalový rok byl ovlivněn covidem-19. V den,
kdy píšu tento příspěvek (12.10.), nejspíše končí fotbalová
sezóna. Přesto je co hodnotit a dá se říci, že jen kladně.
Muži si vcelku dobře vedou v I. B třídě krajské soutěže a
k dnešnímu dni jim patří 3. místo v tabulce, což odpovídá
představám, které jsme měli před začátkem soutěže. I
když parta kolem trenéra Andrýska měla i slabší chvilky,
můžeme být spokojeni a kluky reprezentující Zdounky
musím pochválit.
V kategorii žáků doplácíme na nižší počet hráčů, než
bychom si představovali. Ale kluci pod vedením p. Bíbra
bojují do posledních sil a okupují horní část tabulky.
V kategoriích ml. žáků, st. a ml. přípravky hrajeme ve
sdruženém klubu Zdounky–Zborovice a spojení již přináší
své ovoce. V každém družstvu jsou dva trenéři, hráčů je
dostatek. Výsledky a hlavně předváděná kvalitní hra hovoří
za vše. Velmi dobře funguje spolupráce se sousedy ze
Zborovic a pochválit musím i práci trenérů Klabala,
Kocourka, Bíbra, Štěpánka, Janči a Gály.
Radost nám dělá letos nová fotbalová školička, ve které
děti učí fotbalovým základům a předávají své zkušenosti
každý pátek trenéři Karlík, Pektor a Rokos.
A radost nám dělá i naše obec, která nejenže podporuje
svůj klub, ale pustila se do rekonstrukce tribuny, na kterou
teď můžeme být pyšní. Došlo ke kompletní rekonstrukci
střechy, ocelové konstrukce, obvodového pláště, včetně
zateplení, výměně sedaček, zábradlí a hydroizolace stropu
pod hledištěm. Teď nám zbývá ještě dodělat zázemí uvnitř
a stavební úpravy v okolí tribuny.
Radost jsme udělali i našemu správci Mirovi Bíbrovi novou
pračkou a sušičkou.
Zdeněk Čevela,
předseda TJ
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Činnost mladých hasičů ze Zdounek
Na jaře letošního roku, když naši republiku zasáhla závažná krizová situace, kvůli které se zavřely školy, mateřinky a
spousta obchodů a provozoven, jsme bohužel museli omezit také pravidelné schůzky mladého hasiče. Přes veškerý
zákaz společných akcí i společenského života a neustále se vyvíjející situace, která vůbec nebyla optimistická, jsme si
uvědomili, že musíme nějakým způsobem začít řešit náš kolektiv mladých hasičů. Dnešní doba je „bohužel“ dobou,
které vévodí sociální sítě na internetu a naše děti toho využívají někdy až příliš. Nikdy jsem nebyla tomuto příznivcem a
dětem jsem se snažila ukázat i jinou cestu, jak mohou strávit svůj volný čas. Bohužel situace, kdy nám vláda nařídila
nouzový stav, omezení při vycházení z domovů a společné družení více lidí, mě donutila přemýšlet jinak a právě v této
chvíli jsem se rozhodla, že sociálních sítí využijeme k tomu, abychom naše mladé hasiče v tuto nelehkou dobu
stmelovali jako kolektiv a aby nepřicházeli o vědomosti a znalosti, které bychom jim jinak předávali. Vymysleli jsme hru,
při které děti musely využívat jak počítačové, tak hasičské vědomosti a znalosti, dále logiku a ti menší podporu svých
rodičů. Hru jsme nazvali originálně Útěk z karantény. Jejím cílem je co nejdříve se dostat do cíle, tj. uzdravit se a zbavit
se karantény. Hru jsme začali hrát 1.4.2020. Děti postupovaly po vytvořené deskové hře, při které virtuálně házejí hrací
kostkou a plní zadané úkoly, které jsou zaměřené jak na hasičskou problematiku, tak na všeobecné znalosti. Při cestě
do cíle je mohly potkat další úkoly, které musely splnit, aby si obhájily svou herní pozici a nemusely se vracet. Hra nám
končila s koncem školního roku a vyhodnocení proběhlo na našem hasičském soustředění, které jsme zorganizovali
místo letního tábora.
Soustředění mladých hasičů se konalo od čtvrtka 19.8. do neděle 23.8.2020. První den jsme se sešli již ráno na
zbrojnici, kde jsme se ubytovali a poté jsme vyhodnotili naši koronavirovou soutěž Útěk z karantény. Všichni účastníci
této hry dostali za odměnu trička a poté bylo sedm vítězů, kteří byli také odměněni dárky v duchu této hry. Z těch
mladších zvítězili Tomášek Nebřenský, Mája Hochmanová a Janička a Hanička Kutrovy. Ze starších zvítězili Sárča
Nebřenská, Filda Rosický a Jarda Kutra. Troufám si říct, že s odměnami byli všichni nadmíru spokojeni. Odpolední
program tohoto dne byl v duchu hasičiny. Na hřišti jsme trénovali požární útok CTIF. A protože bylo tento den extrémní
horko, tak jsme se vydali k našim dobrým kamarádům do Hader na jejich luxusní pláž. Tam se děti schladily v bazénu a
užily si vodních radovánek. Aby byl večer zakončen ke spokojenosti všech, tak jsme ještě mohli v letním kině zhlédnout
kreslený film a s baterkami jsme se poté vydali zpět do zbrojnice. A tím byl završen celý první den našeho soustředění.
Druhý den, tj. v pátek jsme se vydali vlakem do Kotojed do Muzea filmových legend, které nás mile překvapilo svými
precizně vytvořenými figurínami nejznámějších hereckých hrdinů. Poté jsme pěšky překonali úmornou cestu z Kotojed
do Kroměříže do Dětského světa na Florii, kde jsme strávili úžasné odpoledne. Děti si užily všech radovánek, které
Dětský svět nabízí a došlo také k odpočinkové relaxaci v jejich obrovské tělocvičně. Zpět do Zdounek jsme jeli
autobusem. Večer jsme s dětmi strávili na místním hřišti a za odměnu dostaly na pozdní večeři Pepinovu pizzu. Třetí
den nám začal opět hasičinou, tj. dopoledne jsme strávili na hřišti a nacvičovali jsme další disciplínu, a to závod požární
všestrannosti. A s dobrým pocitem musíme říct, že děti si procvičily vše, tj. střílení ze vzduchovky, zdravovědu,
topografii, vázání uzlů, požární ochranu i překonávání lana. Po obědě jsme pro děti připravili netypický branný závod,
který jsme nazvali Hledání kešek. Děti jsme si rozdělili do čtyř oddílů po pěti a každý oddíl musel dle daných instrukcí
zdolat cca 6km trasu, jejímž cílem bylo dorazit na horní hřiště v Zákostelí. Po trase se hledalo dvanáct kešek s úkoly,
které děti musely plnit. Všechny čtyři oddíly tuto trasu zdárně překonaly a dostaly se až na horní hřiště, ale bohužel
odtud nás vyhnala blížící se velká bouře, takže opékání špekáčků proběhlo ve zbrojnici. Nicméně to nám vůbec
nezkazilo náladu a celý večer jsme završili společnou diskotékou. Neděle byla pro nás dnem posledním, kdy jsme se
všichni sbalili, rozloučili a vrátili do svých domovů. Doufám, že našim mladým hasičům jsme tímto vynahradili slibovaný
tábor, a že se dnešní neutěšená situace do příštího roku zlepší a my budeme moci s našimi dětmi uskutečnit delší
soustředění, než bylo letos.
Dne 1.9.2020 pro naše děti začalo nové období celoroční hry Plamen, obnovili jsme naše pravidelné schůzky a těšili se
na první společné hasičské soutěže. Bohužel pandemie se začala vracet v druhé vlně a situace začala být horší než na
jaře, takže jsme dnes opět ve stejné situaci jako v březnu. Schůzky, soutěže a veškeré společné aktivity jsou zrušené a
jen doufáme, že ne na dlouho!
Chtěli bychom tímto poděkovat Obecnímu úřadu ve Zdounkách za finanční podporu při organizaci našeho soustředění.
Zároveň přejeme všem našim kamarádům a spoluobčanům, ať tento nouzový stav přežijeme ve zdraví a bez jakýchkoliv
negativních dopadů na náš soukromý i společenský život.
Hana Kutrová,
Vedoucí MH
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SDH Zdounky
Letošní rok je velmi specifický. To však neplatí pro činnost naší zásahové jednotky, která pravidelně zasahuje u
nejrůznějších mimořádných událostí. Nebylo tomu jinak ani minulé čtvrtletí.
Nejprve jednotka vyjížděla 15.7.2020 k požáru rodinného domu do Skržic, kde využila obě své cisterny i dopravní
automobil. Zmíněný zásah byl pro jednotku velmi náročný i kvůli tomu, že na místě zůstávala až do časných ranních hodin.
Další mimořádnou událostí byla 28.7.2020 větrná smršť s deštěm, která se prohnala nejen naší obcí. Jednotka jezdila a
odstraňovala ze silnic popadané stromy a větve, nakonec noc strávila při zajištění a rozebírání poškozené střechy i štítové
zdi rodinného domu v obci Soběsuky. Dne 11.8.2020 po krátkém dešti jednotka vyjela odstranit spadlý strom k obci
Nětčice. Ke konci měsíce, 26.8.2020, to pak byl další strom přes cestu směrem na Bunč. Jednotka byla dále povolána
29.8.2020 k požáru rodinného domu v obci Medlov, kde se dostavila jako posilová jednotka a podílela se na rozebírání
konstrukce střechy. Siréna se rozezněla také 9.9.2020, kdy hořelo odsávání v průmyslové hale v Nádražní ulici ve
Zdounkách. Na místě se požár nerozšířil mimo ventilaci díky včasnému prvotnímu zásahu zaměstnanců firmy pomocí
ručních hasicích přístrojů. První říjnový den, 1.10.2020, jednotka vyjela k úniku nebezpečné látky. Jednalo se o naftu na
silnici v obci Zdounky, asi dva kilometry směrem na Kroměříž. Jednotka zde provedla očištění vozovky, aby na jejím
povrchu nedocházelo k podkluzování vozidel.
Činnost zásahové jednotky je, jak jste si mohli přečíst, velmi různorodá. Provádíme ale i mnoho činností, které „nejdou
vidět“ a příjezdem zpět na zbrojnici to pro nás nekončí. Jelikož je při událostech využívána technika a další vybavení, je
pak potřeba vše očistit a připravit k dalším zásahům. V této době jsme navíc zařadili i pravidelnou desinfekci nejen vozidel,
ale i prostor zbrojnice.
Za JSDH Zdounky
Ondřej Trněný, DiS.

Lebedovské kulturní léto 2020
Doba kulturním a společenským akcím opravdu nepřeje a nemůžeme se divit. Přesto se od 20.8. do 24.8. podařilo
uskutečnit v omezené podobě Lebedovské kulturní léto 2020. Vše proběhlo v areálu v Lebedově. Dne 20.8. byla
promítána pohádka Šíleně smutná princezna a filmy Slavnosti sněženek a Opera ve vinici. Druhý z filmů byl pro mnoho
návštěvníků zcela neznámý, o to víc je zaujal. Dne 21.8. diváci zhlédli pohádku Pyšná princezna a filmy Rebelové a
Román pro muže. Sobotní program 22.8. zahájila procházka klasickou operetou Láskyplná opereta umělců z Olomouce,
kteří u nás byli již loni a slavili velký úspěch. Nejinak to bylo i letos, sice se již zvedal vítr, ale vše úspěšně proběhlo.
Následovaly velice oblíbené filmy Tři veteráni, Teorie tygra a Obsluhoval jsem anglického krále. Promítání končilo až po
půlnoci.
V neděli 23.8. program pokračoval pohádkou Krakonoš a lyžníci a filmy Účastníci zájezdu a Tajemný hrad v Karpatech.
Nejvyšší účast měl den otevřených dveří Hřebčína Galatík v pondělí 24.8., návštěvníci byli seznámeni s historií plemene
moravský teplokrevník, s historií chovu koní v Těšánkách a Lebedově, prošli si prostory hřebčína, děti se povozily na
koníčcích a všichni se občerstvili na ploše před bufetem.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo nám pomáhali s organizací, a všem návštěvníkům, kteří přišli. Tradici chceme
zachovat, a proto srdečně zveme na Lebedovské kulturní léto 2021.
Petr Galatík
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Chovatelé ve Zdounkách i přes koronavirovou krizi pracují dál
Chovatelský spolek ve Zdounkách přes veliké problémy s organizováním v letošním roce uspořádal pár zdařilých akcí.
Ještě před vypuknutím krize proběhlo stolní ocenění králíků, kterého se zúčastnili chovatelé ze širokého okolí. Tato
akce se uskutečnila v Domě kultury ve Zdounkách.
Na březen měli chovatelé již kompletně připravené závody v králičím hopu ve sportovní hale ve Zdounkách, kde mělo
být k vidění přes 300 startů, ale bohužel jsme je museli podle nařízení vlády dva dny před pořádáním zrušit. Ani velmi
oblíbený závod – Májové Zdounky jsme nemohli, vzhledem ke uzavření všech akcí uspořádat.
Hned po uvolnění se chovatelé aktivně zapojili do práce a ve spolupráci s okresním výborem Přerov a ZO ČSCH
Výkleky jsme zorganizovali dne 6.6. závody v králičím hopu na výstavišti v Přerově.
V měsíci srpnu jsme ve dnech 15.-16.8. uspořádali v chovatelském areálu za Domem kultury ve Zdounkách místní
výstavu drobného zvířectva, tradičně spojenou s expozicí Klubu českého strakáče. Letos jsme ji obohatili o malé
závody v králičím hopu a podařilo se nám přilákat k nám závodníky až ze severních Čech. Výstavu navštívilo hodně
místních i vzdálenějších zájemců a věříme, že si pochvalovali mimo vystavená zvířata i právě tyto závody.
Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola a pořadatelé připravili i výborné občerstvení.
V září jsme opět po roce ve spolupráci s organizátory celostátní výstavy mláďat, která se uskutečnila na Přerovském
výstavišti a s chovateli z Troubek u Přerova zorganizovali závody – Přerovský pohár 2020.
Měli jsme naplánované ještě závody v Kroměříži v měsíci říjnu při okresní výstavě a pak v listopadu ve sportovní hale
ve Zdounkách – Podzimní Zdounky, ale vzhledem k nastalé situaci a nařízení vlády jsme obě tyto akce byli nuceni
zrušit.
Mimo to se nám díky finanční pomoci od obce Zdounky podařilo vyměnit krytinu na obou přístěncích na našem
chovatelském areálu.
Bylo by toho určitě ještě více, ale bohužel koronavirus celou naši společnost stále sužuje.
Věříme, že rok 2021 bude určitě lepší a my se budeme moci zase aktivně zapojit do pořádání nejen našich akcí, ale i
společně s chovateli ze širokého okolí.
Jiří Svítil

Cvrčovice – GULÁŠFEST
Začátkem září proběhla u nás již tradiční
soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Bylo
opravdu co ochutnávat! Guláš vepřový,
hovězí, kančí a srnčí, ale i bramborový či
fazolový. Ještě teď, při psaní těchto řádků se
mi sbíhají sliny. Záměrně zde nebudu uvádět
vítěze, protože byly všechny vynikající! Byly
rozdány hodnotné ceny. K dobrému gulášku
patří i dobré pivečko, o což se postarali skvělí
pořadatelé. Takže závěrem chci poděkovat
všem pořadatelům za skvělou akci a všem
kuchařům za skvělé jídlo a tím pádem i všem
přítomným za skvělou akci. Už se těšíme na
další zase za rok. No a vám, milí čtenáři, přeji
v dnešní nelehké době pevné nervy a hlavně
ještě pevnější zdraví!
Za osadní výbor ve Cvrčovicích
Zdenko Matula
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MAS Hříběcí hory
Fotosoutěž Hříběcí hory sobě zná vítěze
Do konce prázdnin se mohli děti i dospělí, začínající i pokročilí
fotografové zapojit do soutěže o nejkrásnější snímek Hříběcích
hor. Fotovýzvu vyhlásila místní akční skupina s cílem zvýšit
návštěvnost v malých obcích a podpořit místní ekonomiku.
Do soutěže se přihlásilo 117 fotografií. Zvolit nejzdařilejší z
nich byl pro porotu nelehký úkol, přesto se podařilo vybrat 24
finalistů, kteří měli region reprezentovat na slavnostní vernisáži
v rámci Dne místní akční skupiny na zámku ve Zborovicích.
S ohledem na vládní opatření se však výstava přesunula do
online prostředí a o absolutním vítězi tak rozhodovali fanoušci
facebooku MAS Hříběcí hory. Ti zvolili snímek od Davida
Sýkory pořízený v okolí Hoštic. Fotografie byla stejně jako další
tři snímky, na nichž autoři podle poroty nejlépe zachytili
atmosféru regionu, oceněna cenami.
MAS Hříběcí hory je sdružení obcí, spolků, zemědělců a
jednotlivců, kteří žijí nebo pracují na venkově. Pomáhá jejich
nápadům od vzniku přes financování až po realizaci. Celkem
už takto podpořilo 72 projektů za takřka 40 milionů. Do konce
roku 2020 se toto číslo rozroste o dalších 20 projektů obcí a
spolků, které měly možnost zažádat o dotaci z Programu
rozvoje
venkova.
Více
informací
najdete
na
www.hribecihory.cz.
Zazvoňme společně se zvonem míru
Během 1. světové války se v Itálii českoslovenští příslušníci
průzkumných rot (1600 – 1800 mužů) významně podíleli na
osvobození Trenta, Pergine a Rovereta. V rozkazu ze dne
3. listopadu 1918 je generalisimus Diaz oceňuje slovy: „Čestné
citace zasluhuje 1. skupina lehké jízdy Padova IV. armády, 4.
skupina alpinů, 29. útočný oddíl XXIX. armády, kteří první vstoupili
do Rovereta, a 39. průzkumný pluk československý, který bojuje po
boku našich armád". Proto si gen. Diaz přál, aby tito Čechoslováci
byli zastoupeni při podepisování rakousko-uherské kapitulace na
hradě v Roveretu.
Právě tehdy farář Don Antonio Rossaro navrhl, aby ze zbraní, které
zůstaly na polích, loukách a v lesích, byl ulit zvon, který by svým
hlasem připomínal památku obětí boje za svobodu: La Campana dei
Cauduti – Zvon padlých. Na výzvu italské vlády darovaly kov
všechny země, které se zúčastnily první světové války, a to i ČSR,
která z plzeňské Zbrojovky darovala část kanónu.
Zvon byl umístěn na roveretském hradě. Se vzpomínkou na matky,
které v bojích ztratily své syny, byl zvon pokřtěn Maria dolens (Matka
trpící).
Na počest našich obětí zněl zvon dvěma sty údery původně
15. června – se vzpomínkou na hromadné popravy našich legionářů
a na těžkou bitvu na řece Piavě, která nepředstavuje pouze jeden z
nejkrvavějších bojů našeho vojska v Itálii, ale také první krok ke
konečné porážce nepřítele. Později byl termín změněn na 28. říjen.
Již mnoho let se u zvonu konají slavnostní shromáždění za mír ve
světě.
Připojme se k Říčanské výzvě
V roce 2001 vznikla tzv. Říčanská výzva, ve které starosta města
vyzval všechny starosty v ČR, aby se na památku všech válečných
veteránů padlých v minulých válkách připojili k tomuto zvonění. Jako
první ji přijal starosta MČ Praha-Řepy a postupně se výzva
rozšiřovala a stále rozšiřuje na další města, farnosti a obce.
Budeme rádi, když se i vaše obec připojí k výzvě a zúčastní se
slavnostního zvonění:
- 28. října ve 21 hodin spolu s Roveretem
- 11. 11. v 11 hodin na Den válečných veteránů
- 8. května ve 12 hodin na oslavu ukončení druhé světové války.
I my můžeme velebným hlasem zvonů připomenout všem vděčnou
vzpomínku na oběti, přinesené ve statečném boji za svobodu v
prvním, druhém i třetím odboji.
www.zdounky.cz
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Volejbalový turnaj RIO-Divoky
V sobotu se v Divokách odehrál již V. ročník tradičního
volejbalového turnaje.
Zúčastnilo se 5 družstev: Divoky , BRZDA Zdounky,
ČAK Zdounky, Zaki a Litenčice, které se zúčastnily
našeho turnaje poprvé a byly velkým přínosem.
Za krásného počasí se odehrála základní skupina a
poté přišly na řadu boje o umístění. Všechny zápasy
byly vyrovnané a zajímavé, nakonec první místo
vybojovalo družstvo Divok.
Doufáme že se všem hráčům i fanouškům turnaj libil
a věříme že se příští rok opět sejdeme.
Volejbalisté z Divok
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ČSOP DIVOKY
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na procházku po „Naučné stezce Boří“ v Divokách, která byla slavnostně otevřena v roce 1995.
Podrobný popis na http://csopdivoky.cz/media/2101/naucna-stezka-bori-2020.pdf.
Stezka dostala, v minulých letech, nové stojany a postupně obnovujeme textové části. V každém ročním období je trasa
zajímává pěknými výhledy.

Tradiční akce pro veřejnost v roce 2021
24. dubna
22. května
Říjen
Prosinec

- Den Země a otvírání studánek ve 14.00 hod. u studánky v Zápletách
- Procházka lesem plným pohádek od 9.00 do 12.00 hod – les Boří
- Den stromů
- Tradiční výstup na Brdo
Děkujeme za přízeň v roce 2020, který byl 40. rokem naší činnosti
a přejeme hodně kouzelných zážitků v přírodě v roce 2021.
Příjemné prožití vánočních svátků hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přejí
Ochránci přírody Divoky
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Akce realizované Obecním úřadem ve Zdounkách

Celková výměna nových kůlů a úvazků v minulosti
vysázené zeleně v Těšánkách.

Rekonstrukce bývalé obecní školy v Nětčicích.

Výstavba nové kanalizace v Tyršově ulici ve Zdounkách
v rámci celého dotačního projektu „Zdounky - dostavba
kanalizace včetně místních částí - I. etapa". Zaměstnanci
firmy ČAK CZ, s.r.o.

Nové „nákladiště" vedle nádraží pro osobní železniční
dopravu včetně kompletní výměny celé první koleje.
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