Duben 2021 Ročník 19/číslo 2/zdarma
Čtvrtletník ÚSC

Vážení a milí spoluobčané,
tři další pandemické měsíce uběhly opět jako voda … Je sobota 10.4.2021, tedy termín pro uzávěrku příspěvků do nového čísla
Informačního zpravodaje naší obce, a já se snažím pro vás opět vybrat ty nejdůležitější věci ze života a práce OÚ ve Zdounkách
z posledních tří měsíců.
Obecní úřad po nařízených omezeních otevírací doby pro veřejnost v loňském roce od nového roku opět pracuje bez časového
omezení, tedy tak, jak jste byli v minulosti na vše zvyklí. Aktuálně realizujeme 2x týdně antigenní testování nás všech
zaměstnanců OÚ ve Zdounkách a provádíme i další kroky tak, aby náš úřad mohl fungovat pro vás bez jakéhokoliv omezení
či uzavření!
Rada obce Zdounky pracovala v
1. čtvrtletí tohoto roku sice především
distančně, ale bez přerušení, tedy sešla
se celkem čtyřikrát, a projednala,
schválila či vzala na vědomí tyto
záležitosti:
- odměnu
čestnému
dárci
krve
p. Františku Černochovi ze Zdounek (50
bezplatných
odběrů)
v podobě
dárkového poukazu v hodnotě 1.000,Kč
- dokumentaci záměru firmy. ČEPS
Invest, a.s. dle § 8 a přílohy č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, na
akci s názvem „V417/817 – zdvojení
vedení“ (nadzemní vedení elektrické
energie o napětí od 220 kV s délkou od
stanoveného limitu)
- cenovou nabídku od p. Jana Neorala –
zednické práce ze Cvrčovic na celkovou
rekonstrukci obou WC na tanečním kole
ve Cvrčovicích (nabídková cena činí
199.090,- Kč bez DPH)
- Příkazní smlouvu mezi Obcí Zdounky a
f. Poradenství P+P s.r.o., Lipová 126,
751 14 Dřevohostice, zastoupenou
jednatelkou
společnosti
Mgr.
Miroslavou Pilařovou, IČ: 01892568,
kde předmětem smlouvy je výkon
zadavatelské činnosti pro výběr
dodavatele na akci „Kompostéry pro
občany obce Zdounky – III. etapa“, a to
v souladu
s metodickým
pokynem
OPŽP a zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, cenová
nabídka činí 20.000,- Kč bez DPH
- rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
„Kompostéry pro občany obce Zdounky
– III. etapa“, nejnižší cenu podala f.
Elkoplast CZ, s.r.o., Štefánikova 2664,
760 01 Zlín, IČ: 25347942, nabídková

cena činí částku 522.500 Kč bez DPH
- cenovou nabídku na organizační
zajištění
zadávacího
řízení
na
dodavatele stavby k VZ „Veřejná
splašková kanalizace a čerpací stanice
a výtlaku v blízkosti areálu MPO Trade
s.r.o.“, pověřená osoba, kterou je fy. KM
admin s.r.o., Bílany 26, 767 01
Kroměříž, IČ: 05107521, oprávněný
zástupce – Ing. Josef Křeháček,
jednatel,
bude
postupovat
dle
požadavků zadavatele a v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, cenová nabídka činí 20.000
Kč bez DPH
- cenovou nabídku na organizační
zajištění
zadávacího
řízení
na
dodavatele stavby k VZ „Zdounky –
lokalita BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská“,
pověřená osoba, kterou je fy. KM admin
s.r.o., Bílany 26, 767 01 Kroměříž, IČ:
05107521, oprávněný zástupce – Ing.
Josef
Křeháček,
jednatel,
bude
postupovat dle požadavků zadavatele a
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, cenová nabídka
činí 50.000,- Kč bez DPH
- Přílohu č. 6 ke Smlouvě č. 2004 o
odstraňování odpadů platnou od
1.1.2021, která upravuje poplatky za
ukládání odpadů, dle jednotlivých
druhů, podle nového zákona o
odpadech č. 541/2020 Sb.
- žádost p. ředitelky ZŠ ve Zdounkách o
projednání přerušení provozu školní
družiny v termínu od 8.3.2021 do
14.3.2021, dále v termínu 1.4.2021 a ve
dnech od 1.7.2021 do 31.8.2021, a to na
základě § 8 odst. 2 vyhlášky 74/2005
Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění

-

-

-

-

-

-

pozdějších
předpisů,
z důvodu
řádného
čerpání
dovolené
pedagogických pracovníků
cenovou nabídku dle požadavků OV
v Divokách
na
vytýčení
a
architektonické řešení školní zahrady
v Divokách včetně „zeleného
prostoru“ (nové výsadby zeleně)
před budovou bývalé Obecní školy
v Divokách, cenová nabídka činí
40.000 Kč bez DPH
cenovou nabídku od f. HRAS –
zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská
145/6, 736 01 Havířov – Dolní
Datyně, IČ: 47666331, na prvky
určené pro nové dětské hřiště ve
Zdounkách – Zákostelí, celková cena
za dílo činí 430.592,- Kč bez DPH
ceník Místní knihovny ve Zdounkách
pro rok 2021
dopis z f. Česká pošta, s.p., Orlí
30/655, 602 00 Brno 2 ve věci
transformace většiny poboček –
změny otevírací doby v menších
obcích, které jsou nově dostupné dva
dny v týdnu až do 18.00 hod., včetně
žádosti o spolupráci s vedoucími
oblastních pošt, kteří působí na
úrovni bývalých okresů
vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském
kraji k 31.12.2020 – obec Zdounky
má v evidenci ÚP 51 občanů, podíl
nezaměstnanosti je 3,40 %
ceník platný od 1.1.2021 o odvozu a
odstranění komunálních odpadů
mezi f. Biopas, spol. s r.o., ul.
Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž a
Obcí Zdounky (platební ujednání o
pronájmu a vývozu popelnic a
kontejnerů)
kupní smlouvu mezi f. Elkoplast CZ,
s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
a Obcí Zdounky, kde předmětem
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této smlouvy je dodávka 70 ks
kompostérů o objemu min. 1050 l, 70 ks
domácích štěpkovačů zn. Bio Silent 2500
a 1 ks kontejneru na textil o objemu 2,5
m3, vše v rámci soutěžené veřejné
zakázky „Kompostéry pro občany obce
Zdounky – III. etapa“, za cenu 522.500,Kč bez DPH
- Smlouvu o dílo č. 01/2021 mezi Obcí
Zdounky a f. REALKA – Rubíček plus
s.r.o. z Kroměříže, kde předmětem je
zpracování projektové dokumentace
dopravní stavby ve stupni pro
společné povolení a pro provedení a
zadání stavby „Obnova místních
komunikací Zdounky v místní části
Cvrčovice a Nětčice“, dle požadavků a
zadání objednatele (odměna činí
celkem 215.000 Kč, dodavatel není
plátce DPH)
- Smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a f.
Servis 3xD spol. s r.o. z Olomouce, IČ:
28624581 na 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 29.000,- Kč bez
DPH)
- výpověď p. Kláry Šamánkové –
kadeřnictví z nebytových prostor na
zdravotním středisku ve Zdounkách, a
to k datu 31.3.2021
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi
Obcí Zdounky a f. KERAMO D –
Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21
Kvasice, IČ: 27716104 na veřejnou
zakázku „Rekonstrukce bytového domu
č. p. 23 Zdounky – Nětčice“ (konečná
cena dodatku bude upřesněna po
aktualizaci cen kuchyňských linek)
- dopis z f. AQUATIS a.s., Botanická
834/56, 602 00 Brno ve věci konceptu
na vypracování Studie odtokových
poměrů pro zájmové území Zdounek
včetně obdržené Studie odtokových
poměrů pro zájmové území Zdounek
- Zápis o otevření pokladniček Tříkrálové
sbírky 2021, výsledek Tříkrálové sbírky
v našich obcích v roce 2021 činí
celkem 7.993,- Kč (loni bylo vybráno
48.060,- Kč, předloni 30.893,- Kč)
- zprávu od Policie ČR, Krajského
ředitelství policie Zlínského kraje,
Územního
odboru
Kroměříž,
Obvodního
oddělení
Morkovice–
Slížany o bezpečnostní situaci v obci
Zdounky včetně místních částí za rok
2020
- roční účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Zdounky,
okres Kroměříž, Kroměřížská 28,
768 02 Zdounky, za rok 2020
- roční účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola Zdounky,
okres Kroměříž, 768 02 Zdounky 59,
za rok 2020

www.zdounky.cz

Pokračování ze str. 1
- převod
kladného
hospodářského
výsledku MŠ Zdounky za r. 2020 ve
výši Kč 1.470,52, a to do rezervního
fondu v poměru 50 % ze zisku (735,52
Kč) a 50 % ze zisku (735,- Kč) do fondu
odměn (což je v souladu s § 30 a § 32
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)
- převod
kladného
hospodářského
výsledku ZŠ Zdounky za r. 2020 ve výši
Kč 52.859,61, a to do rezervního fondu
v poměru 50 % ze zisku (26.429,61 Kč)
a 50 % ze zisku (26.430,- Kč) do fondu
odměn (což je v souladu s § 30 a § 32
zákona č.250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)
- Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky
a neziskovou organizací Zdravotní
klaun, o.p.s., jedná se o poskytnutí
finanční částky na úhradu nákladů
spojených
s návštěvami
těžce
nemocných dětí v našem regionu (výše
daru činí 5.000,- Kč)
- cenovou nabídku od f. PORR a.s.,
Oblast Morava, Provozní jednotka
Brno, Jahodová 523/58, 620 00 Brno,
IČ: 43005560 na nový asfaltový povrch
místní komunikace v Divokách, a to cca
od „parkoviště“ (místa pro parkování
aut) za hřištěm až po studnu před
domem
manželů
Zbránkových
(nabídková cena činí 593.534,- Kč bez
DPH)
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky, a to ze dvou předložených
cenových nabídek na veřejnou zakázku
„Veřejná splašková kanalizace, čerpací
stanice a výtlak splaškových vod
v blízkosti areálu MPO Trade s.r.o.“,
nabídka f. ČAK CZ, s.r.o., Havlíčkova
2788/135, 767 01 Kroměříž, činí
1.095.802,16 Kč bez DPH, nabídka fy.
HLAVA – STAVBY s.r.o., Hlinsko pod
Hostýnem 74, 768 41
Bystřice pod
Hostýnem činí 1.100.296,90 Kč bez
DPH
- smlouvu pro umístění Z-BOXu a
spolupráci při jeho provozování mezi
Obcí Zdounky a f. Zásilkovna s.r.o.,
Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00
Praha 9, obec bezúplatně přenechá
malou plochu do užívání za účelem
umístění, provozu, servisu a případné
obměny automatu (Z-BOXu) sloužícího
k vydávání zásilek a poskytování
dalších služeb
- zadávací
dokumentaci
v souladu
s ustanovením § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
k veřejné podlimitní zakázce
na
stavební práce „Zdounky – lokalita BI 1
Zdounky, ul. Cvrčovská“, kde veřejný
zadavatel – Obec Zdounky je
zastoupená podle § 43 zákona
společností pověřenou osobou

f. KM admin s.r.o., Tovačovského
2784/24, 767 01 Kroměříž, IČ: 05107521
- oznámení Českého statistického úřadu
ze dne 9.2.2021 o konání Sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021 v České
republice
(rozhodným
okamžikem
sčítání je půlnoc z pátku 26. 3. 2021 na
sobotu 27. 3. 2021, fyzická osoba
podléhající
sčítání
je
povinna
poskytnout
zákonem
požadované
údaje, sčítání je primárně navrženo
jako online, tedy bez nutnosti kontaktu
s dalšími osobami)
- odměnu
čestnému
dárci
krve
p.
Ladislavu
Březinovi,
bytem
Kroměřížská
391,
Zdounky
(40
bezplatných
odběrů)
v podobě
dárkového poukazu v hodnotě 1.000 Kč
- Smlouvu o dílo č. 27/S/21 mezi Obcí
Zdounky a f. Maldrev s.r.o., Divoky 54,
768 02 Zdounky, kde předmětem díla je
zhotovení
stavby
„Rekonstrukce
kuchyněk, Mateřská škola Zdounky“,
termín zahájení prací je 12.7.2021,
termín dokončení je 20.8.2021, cena
díla činí 334.476,- Kč bez DPH
- zahájení zadávacího řízení k veřejné
zakázce na stavební práce „Zdounky –
lokalita BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská“,
kde veřejný zadavatel – Obec Zdounky
je zastoupená podle § 43 zákona
společností pověřenou osobou fy. KM
admin s.r.o., Tovačovského 2784/24,
767 01 Kroměříž, IČ: 05107521,
harmonogram VZ – 24.3.2021 –
zahájení zadávacího řízení, 25.3.2021
– zveřejnění oznámení a
20.4.2021
– lhůta pro podání žádosti o účast
- oznámení Drážního úřadu, Nerudova 1,
779 00 Olomouc, sekce infrastruktury,
územního
odboru
Olomouc
o pokračování společného územního
a
stavebního
řízení
o
vydání
společného povolení pro stavbu dráhy
„Rekonstrukce PZS v km 12,438
(P7319) na trati Kroměříž – Zborovice“,
bude vybudováno nové přejezdové
světelné zařízení se čtyřmi výstražníky,
s doplněním o celé závory v ulici
Zborovská, ve Zdounkách
- po konzultaci s odborem zdravotnictví
KÚ ZK opětovné podání návrhu na
vyhlášení výběrového řízení na nového
praktického lékaře jako náhradu po
MUDr. Evě Ganjuškinové

Zastupitelstvo
obce
Zdounky
se
uskutečnilo ve čtvrtek 11.3.2021 a
projednalo či schválilo celou řadu bodů,
ze kterých vybírám pro vás tyto
nejdůležitější:
- Zprávu o činnosti Rady obce Zdounky
od posledního veřejného zasedání
- ekonomiku obce – plnění rozpočtu a
zůstatky účtů k datu 28.2.2021
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Pokračování ze str. 2
- průvodní zprávu z f. AQUATIS a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 Brno k
obdržené Studii odtokových poměrů
pro zájmové území Zdounek, která řeší
variantní
budoucí
protipovodňová
opatření naší obce
- 4 velké neinvestiční dotace (50.000 Kč
a výše) našim spolkům na činnost
v roce 2021 (jsou uvedené na jiném
místě tohoto čísla IZ Zdounky)
- Inventarizační zprávu za rok 2020
- neméně důležitý byl opět bod, který se
týkal prodeje a koupě pozemků, více
se můžete dozvědět na webových
nebo facebookových stránkách naší
obce www.zdounky.cz, nebo link Obec
Zdounky.
Co napsat závěrem tohoto úvodního
článku, který se vám dostává právě do
rukou? Je to bohužel už více jak jeden
rok (první onemocnění COVID-19 se
na území České republiky objevilo 1.
března 2020), a od té doby mezi
nejpoužívanější slova v našich životech
patří koronavirus, COVID–19, on-line,
distančně,
rouška,
respirátor,
kompenzace, testování, očkování atd.,
přesto mně dovolte vám všem
poděkovat za disciplínu a kázeň, se
kterými snášíte veškerá omezení! Asi
to bude vše určitě ještě nějakou dobu
trvat, ale prosím, držme se a spolu to
zvládněme…
Ing. Martin Drkula,
starosta obce

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Rada obce a Zastupitelstvo
obce Zdounky děkují našemu
spoluobčanovi,

Rada obce a Zastupitelstvo
obce Zdounky děkují našemu
spoluobčanovi,

panu Františku Černochovi
ze Zdounek

panu Ladislavu Březinovi
ze Zdounek

za 50. odběr krve,
kterou jako čestný dárce
daroval v Kroměřížské
nemocnici na oddělení
transfuzní služby a
hematologie.

za 40. odběr krve,
kterou jako čestný dárce
daroval v Kroměřížské
nemocnici na oddělení
transfuzní služby a
hematologie.

Seznam schválených a poskytnutých neinvestičních dotací během ledna a března
2021 OÚ ve Zdounkách, a to především našim spolkům a sdružením na činnost
v roce 2021:
-

-

poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000,- Kč Mysliveckému spolku Jaro
Zdounky
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč Mysliveckému spolku Dubina
Nětčice
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000,- Kč Mysliveckému spolku Lípa
Soběsuky
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000,- Kč ZO ČSCH Zdounky
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč ZO ČSV Zdounky
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč ZO ČZS Zdounky
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 9.000,- Kč Sociálním službám Uherské
Hradiště, p.o., DZP Zborovice na činnost pro rok 2021
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 27.000,- Kč Sociálním službám města
Kroměříže, p.o. na činnost pro rok 2021

poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000,- Kč Kroměřížské dráze, z.s., na zajištění jízd zvláštních vlaků na akci Pohádkový les v
Divokách a Oslav 140 let provozu regionální dráhy z Kroměříže do Zborovic v roce 2021
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč Spolku rodičů a přátel ZŠ ve Zdounkách na činnost pro rok 2021
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč SDH Zdounky na letní tábor mladých hasičů pro rok 2021
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč SDH Zdounky na preventivně výchovnou činnost pro rok 2021
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 36.000,- Kč SDH Divoky na činnost pro rok 2021
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000,- Kč Zdounečance, z.s. na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním festivalu dechových
hudeb v roce 2021
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 12.000,- Kč SDH Zdounky na dětský den – rozloučení s prázdninami a lampionový průvod v
roce 2021
žádost ZO Českého svazu ochránců přírody v Divokách o poskytnutí veřejné finanční podpory na činnost pro rok 2021 ve výši 80.000,Kč
žádost TJ Zdounky, z.s. o poskytnutí veřejné finanční podpory na činnost pro rok 2021 ve výši 180.000,- Kč
žádost spolku Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z.s., o poskytnutí veřejné finanční podpory na činnost pro rok 2021 ve výši
50.000,- Kč
žádost Římskokatolické farnosti Zdounky o poskytnutí veřejné finanční podpory na pořízení nových vstupních kostelních vrat a
zahájení oprav původních varhan v kostele Nejsvětější Trojice ve Zdounkách v roce 2021 ve výši 250.000,- Kč

Všem, kteří budou aktivně využívat tyto poskytnuté finanční prostředky obcí Zdounky, tedy pokud jim to současná pandemie koronaviru
dovolí, přejeme, aby pomohly dobré věci a rozvoji činnosti všech spolků. Předsedy, starosty, ředitele spolků a organizací pak prosíme, aby
tyto finance vyúčtovali, stejně jako v minulých letech, nejpozději k datu 30.11.2021. Pokud ale nastane situace, že finanční prostředky
nebudou moci být čerpány, a to díky nepořádání plánovaných akcí kvůli pandemii koronaviru, dejte prosím včas vědět, budeme tyto věci s
vámi řešit individuálně!!!
Ing. Martin Drkula,
starosta obce

www.zdounky.cz
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Velikonoční park
Zhruba v polovině měsíce března jsme
se rozhodli podpořit příchod jara a lepší
nálady
nápadem
vyzdobit
náš
zdounecký
parčík
v centru
obce
velikonočními vajíčky. Do naší výzvy na
dodání velikonoční výzdoby se zapojilo
velké množství dětí, maminek i babiček.
Původně bylo naším plánem ozdobit
v parku aspoň stromy v okolí laviček a
jak to dopadlo, to mohl posoudit už
každý, kdo od čtvrtka 1.4.2021 parkem
procházel. U příležitosti velikonočních
svátků, bohužel již druhých ve stínu
pandemie koronaviru, se rozveselil celý
park podél středové cesty. Celkem
šestnáct
stromů
se
nyní
pyšní
nádhernou
velikonoční
výzdobou.
Vajíčky všemožných barev i technik
výroby, kdy každý kus je originál. Skvěle
je doplňují veselé barevné pentle a
krásná kuřátka, sedící na dřevěných
rámech kolem stromů. To slunečné
čtvrteční dopoledne, když jsme zdobily
holé větve mladých stromků, nebylo
člověka, který by se na nás neusmál
nebo nepronesl pár hezkých slov.
Obecní úřad i Dům kultury Zdounky
děkují všem, kdo nás podpořili, věnovali
nám něco málo ze svého času, nazdobili
a donesli vajíčka nebo kuřátka. Kéž by ty
svátečně a vesele vyzdobené stromy
s pentlemi vlajícími ve větru byly pro
všechny jedním z příslibů lepších časů,
které snad už přijdou. Tak jako po
dlouhé zimě přichází jaro a po noci den.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom s manželem chtěli
poděkovat,
panu Marku Sýkorovi
za vydání Masopustních novin
a paní Ludmile Paličkové,
za pěknou knížku
- Mlynářský rod Stratilů.
Manželé Budíkovi

www.zdounky.cz
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ZO ČSOP DIVOKY
Doba pandemie stále nepřeje setkávání i letos musíme zrušit tradiční
„Otvírání studánek“, tak alespoň připomenutí, proč se studánky
otvírají. Kdysi byly studánky a prameny jedinými zdroji pitné vody.
Proto jim byla věnována mimořádná péče a pozornost.
V pohanských dobách si lidé vody ve studánkách vážili tak, že jim
přinášeli dary. Později, v souvislosti s křesťanstvím lidé věřili, že voda
je v některých studánkách zázračná, dokáže vyléčit všechny nemoci, a
že zázrak uskutečnili svatí. Ke studánkám začala chodit procesí a u
mnoha z nich byly postaveny kapličky.
V barokní krajině představovaly nejen nádherné stavby a orientační
body, ale i místa odpočinku a modliteb.
Bez vody by na Zemi neexistoval život. Voda ve studánkách uhasila
žízeň mnoha poutníkům a aby zůstaly čisté, udržovala se v dávných
dobách slavnost čištění studánek.
Obnovení zájmu o zapomenutý jarní magický obřad čištění studánek
vyvolala v roce 1926 slavná kantáta Bohuslava Martinů „Otvírání
studánek“.
Současně si také připomínáme Den Země, věnovaný naší planetě,
který je každoročně oslavován lidmi na celém světě 22. dubna – od
roku 1990. Ekologové z celého světa upozorňují na negativní změny
v našem životním prostředí a přírodě samé. Važme si naší okolní
přírody a chraňme si ji.
Akci „Ukliďme svět“ jsme letos prováděli individuálně, při procházkách
po okolí. Naši členové vyrobili mimo budek pro zpěvné ptactvo i dva
hmyzí domečky. Jeden je umístěn před Ekologickým střediskem
v Divokách a druhý, včetně domečku pro ježky, v areálu Mateřské
školy Zdounky.
Průběžně provádíme údržbu a značení naučné stezky. Její součástí
jsou malá vodní díla, mokřady a rybníček, kde je možné pozorovat
vodní živočichy, hmyz a ptactvo. Zde bylo nutné obnovit přivaděče
vody a upravit přilehlou zeleň.

Nově opravená studánka „V Zápletách“.

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-stezkabori-2020.pdf. V poslední době dostala stezka, nové stojany a
postupně obnovujeme textové části. V každém ročním období je trasa
zajímavá pěknými výhledy.
Pepa Snopek

www.zdounky.cz
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VYPALOVÁNÍ TRÁVY – TROCHA 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 jako nebezpečný
hazard, který ohrozí 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 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 nevznikl 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 někdo zavolá 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 hrdě 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 nezatížilo pak 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

SDH Zdounky
Prvního čtvrt roku máme za sebou, proto mi dovolte vás jménem sboru co nejsrdečněji pozdravit a krátce se ohlédnout,
za naší činností a nečinností…
Situace je taková, jaká je, to nemusíme nějak podrobně rozebírat. Vzhledem k současným stále platícím nařízením je
naše činnost ve sboru stále utlumená.
I přes tato opatření jsme se ve spolupráci s obecním úřadem a DK Zdounky pokusili o uspořádání ostatků ve Zdounkách
a to dnes hojně používanou distanční formou. Bylo to vydání prvního ročníku Masopustního zpravodaje. Touto formou
byl připomenut alespoň „duch“ tradičního masopustu a symbolicky jsme pochovali basu.
Pevně věříme, že snad už příští rok budeme moci obnovit naše tradice, na které jsme byli zvyklí, jako tradiční ostatky a
další akce.
Současná situace letos nenasvědčuje pořádání větších akcí a ruku na srdce, zdraví máme každý jen jedno a nikdo
nechce nikoho ohrozit, proto tyto zmiňované akce v budoucnu snad budeme pořádat, ale až za příznivé situace.
Co máme v plánu v tomto čtvrtletí? To je tradiční jarní brigáda se sběrem železa po obci a svoz veškerého vyřazeného
elektrozařízení od obydlí našich spoluobčanů ve Zdounkách. O termínu budete včas informováni. Jinak se asi u jiných
akcí nepotkáme, protože nebude možné je uspořádat…
Kolektiv mladých hasičů za velkého úsilí vedoucích funguje na dálku, protože se děti nemohou scházet. Děti
plní úkoly, které pro ně vedoucí vymýšlejí a hrají tak společně „nekonečnou hru“, aby mezi sebou neztratily kontakt a
kolektiv mladých hasičů se tak podařilo udržet i v tomto nepříznivém období. Proto našim vedoucím za tuto činnost,
děkuji, ale i dětem, že neztrácejí naději a daří se jim udržet kolektiv MH na dálku.
Co však musí i v této době fungovat na 100 % je činnost zásahové (výjezdové) jednotky našeho sboru a obce. JPO III.
Stále je naše technika výstroj a výzbroj připravená v pohotovosti pomoci tam, kde je to zapotřebí. Stále trvají zvýšená
bezpečnostní opatření pro členy a v prostorách zbrojnice. Mezi standardní údržbu jsme již za poslední rok automaticky
zařadili dezinfekci prostor, vozů a všeho, s čím se při zásahu pracuje, a také dbáme na ochranu dýchacích cest, jak
praví nařízení vlády.
Za uplynulého čtvrt roku jsme vyjížděli k několika událostem, těmi největšími byly požár zahradní chaty v zahrádkářské
kolonii ve Cvrčovské ulici ve Zdounkách a záchrana osoby u dopravní nehody u Honětic.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem příznivcům a sponzorům, kteří jsou s námi aspoň v myšlenkách, a popřát všem
pevné zdraví, pozitivní náladu a negativní testy…
Za SDH Zdounky
starosta sboru Marek Sýkora
www.zdounky.cz
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Mateřská škola Zdounky
Po návratu z vánočních prázdnin se děti v prvním
lednovém týdnu seznámily s tradicí Tří králů. Třída
Zajíčků v čele s králi Kašparem, Melicharem a
Baltazarem a s pěkným doprovodným programem tuto
tradici přiblížila ostatním třídám. Na pozvání pana
faráře jsme potom se třemi králi zavítali i do místního
kostela, kde měly děti možnost vidět jesličky
s Ježíškem. Mezitím jsme se po cestě stihli ještě
zastavit na obecním úřadě a pozdravit jeho pracovníky
a pana starostu.
Měsíc únor je obdobím masopustu. Děti v tomto čase
prožitkovou formou poznávaly tuto prastarou lidovou
tradici a s ní spojené zvyky. Naučily se masopustní
básničky, písničky i tanečky, ve výtvarných a
pracovních činnostech si vyrobily vlastní masky,
udělaly „zabijačku“ a sváteční koláče. Opravdové
koblížky nám potom k obědu usmažily naše paní
kuchařky. A protože masopust je obdobím radosti a
veselí, uspořádali jsme si karneval, kde jsme soutěžili,
tancovali, zpívali a hráli hry. Závěrem prošel celou
školkou za doprovodu veselého zpěvu, tance a
harmoniky průvod masek s medvědem. Program si pro
kamarády připravila třída Sluníček.
V březnu i na nás dolehla pandemie nemoci covid-19 a
byli jsme nuceni na základě nařízení vlády mateřskou
školu pro děti uzavřít. Zaměstnanci školky však po tuto
dobu nezaháleli. Kromě důkladného úklidu a
dezinfekce všech prostor a hraček poskytovala škola
distanční formu vzdělávání pro děti plnící povinné
předškolní vzdělávání. Proběhlo rovněž malování
prostor školní jídelny, výměna písku v pískovišti a
namalované herních prvků na chodníky před budovou
školy. Paní učitelky se rovněž dále vzdělávaly, aby
mohly obohatit výuku o nové metody a formy práce.
Na přelomu března a dubna vyhlásila mateřská škola
přehlídku dětských prací s názvem „Velikonoce u nás
doma“ s hlasováním o nejsympatičtější velikonoční
vajíčko. Na všechny děti, které se přehlídky zúčastnily,
čeká ve školce sladká odměna. Fotografie a články
z aktivit mateřské školy si můžete prohlédnout na
našich webových stránkách.
Těšíme se, až se znovu všichni osobně shledáme
v naší školičce.
Jménem celého kolektivu MŠ
Mgr. Denisa Kunová

www.zdounky.cz

Strana 7

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 19/číslo 2

Základní umělecká škola Zdounky
Vážení čtenáři zdouneckého zpravodaje,
dovolte, abych vás na začátku tohoto článku co
nejsrdečněji pozdravil. Je ráno 12. dubna 2021 a
někomu se může zdát, že je to obyčejné datum jako
spousta jiných. Dnešní den je ale zvláštní hned ze
dvou důvodů. Dnes si připomínáme 60. výročí, kdy
první člověk (J. A. Gagarin) vstoupil do vesmíru a začal
tak éru pilotovaných kosmických letů. Pro lidstvo i
společnost to znamenalo cestu do neznámého, nového
prostoru. A snad právě proto stojíme dnes po 60ti
letech také na prahu něčeho nového. Dnes se po
dlouhé době vracejí děti, žáci, studenti po vlnách
epidemiologických opatření zpět do škol. Všichni jsme
plní očekávání, radosti a těšíme se, že se konečně
můžeme zase vidět a začne vzdělávací proces.
Období, které máme za sebou, v nás zanechalo
spoustu emocí, negativních vzpomínek, ale také
naději, že vše musí jednou skončit, budeme se moci
svobodně nadechnout a začít zase normálně fungovat
a žít. Po měsících distančního vzdělávání, kdy jsme
měli možnosti pracovat a fungovat díky technologickým
vymoženostem, internetu, aplikacím, se můžeme vrátit
k prezenční formě studia a vzdělávat naše žáky. Přesto
jsme v uplynulé době nezaháleli. Jsem rád, že se nám
podařilo díky spolupráci s obcí Zdounky provést další
fázi rekonstrukce budovy ZUŠ. Díky tomuto úsilí byla
v pěti místnostech vyměněna podlaha firmou Hýža
Podlahy. Dále jsme ve spolupráci s panem Vladimírem
Šrahulkem vymalovali obě budovy ve Zdounkách a
v Koryčanech a pan Marek Župka s firmou Inex Design
se postaral o instalaci nových žaluzií, takže se žáci
budou vracet do hezčích prostor a doufám, že se jim u
nás bude líbit. Chtěl bych moc poděkovat vedení obce
Zdounky (zvláště panu starostovi Ing. Martinu Drkulovi)
za veškerou pomoc a podporu v tomto období.
Nezaháleli ani pedagogové a za uplynulé období se
svými žáky natočili několik pěkných e-koncertů,
vystoupení, které můžete zhlédnout na našich
webových či FB stránkách, případně na kanálu
youtube.com. Výtvarný obor se postaral o novou
výzdobu celého oddělení onkologie v kyjovské
nemocnici. Mám radost, že se kolegové v této nelehké
situaci dokázali s distanční výukou tak říkajíc porvat a
vytvořili originální výuku, na kterou budeme jednou
s úsměvem vzpomínat. Nyní je ale před námi další
úkol, a to efektivně dotáhnout současný školní rok ke
zdárnému konci. Čekají nás absolventské koncerty,
přijímací zkoušky, Noc kostelů. Vše bude záležet na
aktuální situaci, zda budeme moci veřejně vystupovat,
hrát, zpívat. O všem vás budeme informovat přes naše
oficiální stránky. Dovolte, abych na závěr vyjádřil naději
a přání, že tak, jak se kdysi úspěšně vrátil na Zemi ze
své cesty do vesmíru J. A. Gagarin, přeji nám všem,
abychom se vrátili i my zpět rovnýma nohama na zem
a začali žít zase normálně.
S úctou MgA. Norbert Svačina, Ph. D.,
ředitel ZUŠ Zdounky

www.zdounky.cz
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Základní škola Zdounky
ZŠ Zdounky jako „očkovací centrum“
Ve čtvrtek 18. 3. a 8. 4. 2021 se „škola bez žáků“ na
několik hodin proměnila v malé očkovací centrum. Ve
spolupráci s mobilním očkovacím týmem Kroměřížské
nemocnice a.s. se podařilo v ZŠ Zdounky naočkovat
zhruba 50 zaměstnanců z pěti škol, a to ze ZŠ
Zdounky, MŠ Zdounky, ZŠ Zborovice, MŠ Zborovice a
ZŠ a MŠ Střílky. Jako očkovací místnost posloužilo
třetí oddělení školní družiny v budově 1. stupně ZŠ a
jako čekárna chodba a přilehlé prostory.
Protože si ve škole uvědomujeme důležitost očkování
jako nástroje v „boji“ proti současné pandemii, neváhali
jsme se spojit s okolními školami a své prostory
k tomuto účelu poskytnout. Máme zájem na tom,
abychom ve škole mohli co nejdříve opět přivítat naše
žáky a vrátit se k výuce založené na osobním kontaktu
žáka a učitele, neboť právě to je ve vzdělávání
nenahraditelné. A je-li očkování proti koronaviru jedna
z cest, jak tohoto cíle dosáhnout, pak není o čem
přemýšlet.
Mgr. Lenka Beranová,
ředitelka školy
Březen měsíc čtenářů/knihy
Ve dnech 17. a 18.3.2021 se uskutečnil projektový den
na téma: Březen měsíc čtenářů/knihy. Čtenářská
gramotnost je u žáků velmi důležitá a tímto dnem jsme
je chtěli rozvíjet v této oblasti. Jak řekl Jan Amos
Komenský: „Nemilovat knihy znamená nemilovat
moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat
se hlupákem.“ Proto doufáme, že jsme žáky zaujali a
alespoň trochu v nich probudili touhu sáhnout po knize
a pocítit kouzlo, které v sobě ukrývá.
Projekt jsme realizovali ve všech ročnících na druhém
stupni. Projektový den měly pod palcem paní učitelky
českého jazyka a paní ředitelka. Žáci zpočátku rozvíjeli
svou fantazii a vytvářeli příběh. V každé třídě byl
totožný začátek. Druhou aktivitou bylo čtení vlastní
knihy, kterou měli žáci dopředu připravenou. Po
individuálním čtení jsme poté pracovali s programem
na tvorbu komiksů. Tato aktivita je velmi bavila a
někteří žáci v tvorbě pokračovali i po hodině. Třetí
aktivitou, kterou jsme pro žáky připravili, byla ukázka
z velmi vydařené knihy od Filipa Rožka Gump – pes,
který naučil lidi žít. K ukázce vedly různé otázky a
úkoly, které žáci plnili ve skupinách.
Závěrem projektového dne byla domluva, a to taková,
že po návratu dětí do škol uděláme společně dobrý
skutek. Jelikož se téma poslední knihy týká týraných a
opuštěných psů, dohodli jsme se, že společně
s žákovským parlamentem uděláme sbírku a každý za
svou třídu doneseme do vybraného útulku granule,
pamlsky, deky nebo jen půjdeme vyvětrat nějakého
čtyřnohého miláčka, kterému vykouzlíme úsměv na
čumáku a roztancujeme jeho ocásek.
Dovolím si ukončit článek krásným koncem z již
zmiňované knihy, který bychom si měli opakovat
dennodenně, zvláště v této nemilé době: „Buďte
stateční a věřte, že i z toho největšího bahna se dá
vyškrábat, když si v sobě řeknete: Nikdy to nevzdám!“
Mgr. Radana Mejzlíková
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Výtvarná soutěž Svět očima dětí
Odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra
vyhlásil 18. ročník preventivně-vzdělávacího projektu
Svět očima dětí, jehož cílem je prevence sociálně
patologických jevů a zvyšování informovanosti z
různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Do
soutěže se zapojil v rámci výtvarné výchovy celý
2. stupeň. Témata letošního ročníku byla - FAKE
NEWS a HRDINOVÉ V PRVNÍ LINII. Žáci vytvořili
mnoho krásných děl, nicméně do soutěže mohla být za
školu poslána jen „hrstka". Proto bych všem chtěla
poděkovat za jejich úsilí a snahu. A našim
reprezentantům držím palce!
Mgr. Monika Horáková
TROCHU JINÉ ÚKOLY - ÚNIKOVÁ HRA
Zpříjemnit výuku nepříliš zajímavého tématu není vždy
jednoduché. Nicméně možností, jak na to, stále
přibývá. V 9. ročníku v hodinách zeměpisu probíráme
téma průmyslu, které je velmi obsáhlé. Proto jsem se
rozhodla dětem zpříjemnit učivo a vytvořila jsem pro ně
únikovou hru. Už jste byli někdy zamčení v továrně a
snažili se dostat se ven? Najděte správné předměty,
splňte úkoly a získejte klíč, díky kterému se dostanete
na svobodu a zopakujete si průmysl. Nevíte, co je to
úniková hra, chcete si ji vyzkoušet? Můžete na našich
webových stránkách www.zszdouky.cz.
Mgr. Monika Horáková
PŘÍPRAVA POKRMŮ DISTANČNĚ
V březnu 2021, v době, kdy neustále probíhala
distanční výuka, soutěžili žáci 7. třídy mezi sebou
v rámci předmětu příprava pokrmů o nejlépe upravený
sladký pokrm na talíři. Zadání distančního úkolu bylo
jasné: Pokuste se během stanovené doby připravit (s
případnou pomocí rodičů, blízkých) libovolný sladký
pokrm a co nejlépe jej upravte/naservírujte na talíři.
Jako tip žáci dostali palačinky nebo lívance, které jsme
v rámci přípravy pokrmů měli prezenčně s žáky
připravovat. Bohužel nám současná situace společné
vaření neumožnila. Přesto se většina žáků s chutí do
výzvy sama pustila. V každé skupině si hlasováním
zvolili svého vítěze. O tom, že se žáci opravdu snažili,
se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.
Děkuji žákům za snahu a kreativitu!
Mgr. Petra Říkovská
Školní jídelna
Školní jídelna při ZŠ Zdounky poskytuje i v této
nelehké „koronavirové“ době svým strávníkům pestrou
a vyváženou stravu, která je vhodná pro všechny bez
ohledu na věk. Děti měly a mají i nadále možnost si
vyzvednout svůj dotovaný oběd. Této nabídky mohli
využít i rodiče, a to stále platí. Spousta z nich to
ocenila, jelikož jim od nás připravený oběd ulehčil
práci. Čas mohli tedy věnovat své profesi a svým
dětem při distanční výuce.
Občané obce jsou u nás stále vítáni. V případě zájmu
lze kontaktovat vedoucí ŠJ. Další informace jsou na
webových stránkách školy.
Těšíme se na spolupráci.
Kolektiv ŠJ
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Opakování s paní vychovatelkou
Ráda bych poděkovala za všechny vychovatelky rodičům, kteří nás pouštějí do svých domovů, abychom aspoň malou
chviličku mohly být online s jejich dětmi. Vše, co se děti naučí od svých paní učitelek, v menších skupinkách společně
trénujeme a opakujeme. Musím moc pochválit prvňáčky, kteří opravdu již krásně čtou, píší a počítají do dvaceti.
OPAKOVÁNÍ S PANÍ VYCHOVATELKOU nezapomíná ani na prvouku. Společně jsme přivítali jaro, představili jsme si své
oblíbené knihy a samozřejmě jsme nezapomněli ani na tradice Velikonoc. Přejeme nám všem, abychom si co nejdříve již
mohli v družince hrát, soutěžit, ale hlavně být spolu.
Zlaté ručičky
Všechny děti byly pasovány do řemeslného cechu zlatých ručiček. Dokázaly přišít knoflík, přibít hřebík, šroubovat šrouby,
navlékat korálky, háčkovat řetízek, stavět vysoký komín, učesat krásný účes a vyrobit společnou zimní koláž. Celé
odpoledne se neslo v kamarádském duchu, všichni se povzbuzovali a pomáhali si. Certifikát a dobrůtka jim byly odměnou.
Nejmladší děti byly oceněny i rouškou od paní vychovatelky.
Michaela Skácelová,
vychovatelka

Když se lidé nechovají jako lidé
V pondělí 12.4.2021 odpoledne jsme obdrželi na obecní úřad
oznámení, že se v toku Kotojedky, v místě nedaleko od
fotbalového hřiště, nacházejí dva pytle, pravděpodobně plné
komunálního odpadu. Vzhledem k tomu, že hrozilo jejich
protržení, kdy by se odpadky dostaly do vodního toku, naši
pracovníci úklidové čety okamžitě jeli na místo, aby provedli
úklid. Velké 120litrové černé plastové pytle byly doslova
nacpány dětskými plínami, zbytky jídla, nádobami se zbytky
olejů a dalším nedefinovatelným odpadem. Protože pytle byly
zaklíněny v potoce mezi stromy a nešly jen tak vytáhnout,
aniž by se neroztrhly, nezbylo, než jejich obsah kus po kuse
vybrat a přendat do dalších přinesených pytlů. A já se ptám:
Proč, když všichni vědí, že se odpad třídí, když máme
hromadu sběrných hnízd, do místních částí se od jara do
podzimu pravidelně přistavují kontejnery na tříděný odpad a
sběrný dvůr je otevřený po celý rok, proč se takhle někdo
chová? Drtivá většina z nás poctivě odpady třídí, protože
v tom chápou přínos pro životní prostředí a místo, kde žijeme
a máme ho rádi, protože myslíme na naše děti a jejich
budoucnost. Ten, kdo naložil doma ve své zaneřáděné
domácnosti dva pytle s nevábným obsahem do auta, přijel
k potoku, kradmo se rozhlédl, zda nemá nežádoucího svědka
a tímto způsobem si uklidil, to není člověk. To je špína
v lidské kůži. A možná netuší, že se na stromy dají umístit
kamery, obzvláště do míst, kde se obdobná situace často
opakuje. A taky že existuje jedno přísloví: Boží mlýny melou
pomalu, ale jistě…
Ing. Jana Raczová,
místostarosta obce
www.zdounky.cz
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Akce realizované …

Dokončený nápis na fasádě nětčického kulturního domu
malířem p. Svitákem z Kroměříže.

Závěrečná kontrolní prohlídka dne 1.4.2021 na stavbě
"Rekonstrukce bytového domu č.p. 23 Zdounky - Nětčice"

Instalace venkovních hodin na městečku ve Zdounkách.

Celková rekonstrukce osvětlení naší sportovní haly.

Průběžné foto z realizace nového dětského hřiště ve
Zdounkách – Zákostelí.

Fotografie z Divok, kde v měsíci březnu byly provedeny
práce e na ořezech keřů, vrb a olší.
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