Ročník 19/číslo 3/zdarma
Čtvrtletník ÚSC
Červenec 2021

Vážení a milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou letos již třetí číslo Informačního zpravodaje naší obce. Je sobota 10. července 2021, tedy termín pro
uzávěrku příspěvků do tohoto nového čísla, a já před dnešními svatbami dopisuji tento úvodní článek tak, abych vás plně informoval
o nejdůležitějších věcech ze života a práce OÚ ve Zdounkách za poslední tři měsíce tohoto roku.
Osobně jsem moc rád, že mohu konstatovat, že již druhým rokem zdárně probíhá finančně největší investiční akce obce, a to stavba
„Zdounky – dostavba kanalizace, včetně místních částí l. etapa“ (Cvrčovice, Nětčice, ul. Tyršova ve Zdounkách včetně přivaděčů
na ČOV ve Zdounkách), která musí být, dle dotačních podmínek ministerstva zemědělství, dokončena nejpozději do konce měsíce
listopadu, a to jistě splníme!!!
Zde se sluší již dnes poděkovat hlavnímu dodavateli, kterým je firma ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže a jeho subdodavateli f. VHS
Javorník-CZ s.r.o. z Veselí nad Moravou, kteří se na této největší akci podílejí, včetně zástupců TDS a koordinátora BOZP.
Z dalších velkých stavebních akcí teď od měsíce července spouštíme výstavbu inženýrských sítí pro celou lokalitu v ul. Cvrčovská
ve Zdounkách, kde bude následně postaveno 33 rodinných domů, a finalizujeme, a to ve spolupráci s vlastníkem pozemků (f. FINE
DREAM s.r.o. z Prahy) a f. AQUATIS a.s. z Brna, konečné zadání pro realizaci projektu komplexních protipovodňových opatření
obce Zdounky. Reálně mohu říci, že by pak tato ochrana mohla býti zrealizována v časovém horizontu 3 – 5 let.
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Rada obce Zdounky pracovala ve
2. čtvrtletí tohoto roku konečně již ne
distančně, ale scházela se osobně.
Sešla se celkem čtyřikrát, a projednala,
schválila či vzala na vědomí tyto
záležitosti:
Zprávu č. 334/2020/EKO o výsledku
přezkoumání
hospodaření
obce
Zdounky, IČ 00287938 za rok
2020 – přezkoumání provedla ve dnech
6. - 9. 4. 2021 kontrolorka KÚ ZK Ing.
Jana Brázdilová, při přezkoumání
hospodaření obce Zdounky za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
žádost o pokračování podpory Linky
bezpečí, z.s., tzn. poskytnutí veřejné
finanční podpory na činnost pro rok
2021 ve výši 2.000,- Kč
účast Obce Zdounky na elektronické
dražbě www.exdrazby.cz, která byla
stanovena na den 19.5.2021 v 11.00
hod., kde předmětem dražby, dle
Dražební vyhlášky č. j. 164 EX 3243/2099 ze dne 16.4.2021 je pozemek p. č.
523 – 631 m2 – ostatní plocha, v k. ú.
Zdounky, a to ve výši nejnižšího podání
a maximálně dvou příhozů, tedy do
částky 404.000,- Kč (výše jistoty je
stanovena
na
částku
110.000,Kč)
Kolaudační souhlas stavebního úřadu
ve Zdounkách, který je dokladem o
povoleném účelu užívání stavby

nazvané „Rekonstrukce bytového domu
č. p. 23 Zdounky – Nětčice“, který byl
vydán 12.4.2021
- dokončení realizace f. HRAS – zařízení
hřišť, s.r.o. 736 01 Havířov–Dolní
Datyně nového dětského hřiště ve
Zdounkách – Zákostelí, ve polupráci s f.
ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže, která se
podílela na veškerých přípravných
terénních pracích
- Společné povolení Drážního úřadu,
Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce
infrastruktury,
územního
odboru
Olomouc, které vydává na základě
výsledku provedeného společného
územního a stavebního řízení podle §
94p a s přihlédnutím k § 115 odst. 2
stavebního zákona pro stavbu dráhy
„Rekonstrukce PZS v km 12,438
(P7319) na trati Kroměříž – Zborovice“,
bude vybudováno nové přejezdové
zařízení světelné se čtyřmi výstražníky,
s doplněním o celé závory v ulici
Zborovská ve Zdounkách
- informaci z odboru zdravotnictví KÚ ZK
o opětovném vyhlášení výběrového
řízení na nového praktického lékaře pro
území Zdounek jako náhradu po MUDr.
Evě Ganjuškinové, lhůta pro podání
přihlášek byla stanovena do 26. 5. 2021
vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském
kraji k 31.3.2021 – obec Zdounky má
v evidenci ÚP 56 občanů, podíl
nezaměstnanosti je 3,55 %
-

- žádost p. ředitelky ZŠ ve Zdounkách o
použití finančních prostředků získaných
v rámci ročního vyúčtování spotřeby
plynu za minulý rok, a to ve výši
38.442,88 Kč, na renovaci a vybavení
prostor budovy II. stupně a na
zakoupení nového lina do šatny školní
družiny
- podání Žádosti o trvalé připojení
z hladiny nízkého napětí na f. EG.D.
a.s., Lidická 1873/36, Černá pole,
602 00 Brno, jedná se o připojení na
elektrický proud zázemí na hřišti
v místní části Těšánky
- Veřejnou
vyhlášku
Státního
pozemkového úřadu – Oznámení o
zahájení
řízení
o
komplexních
pozemkových úpravách v katastrálním
území Těšánky, části katastrálního
území Troubky, části katastrálního
území Divoky a části katastrálního
území Lebedov
- vyjádření f. FINE DREAM, s.r.o. ke
Studii odtokových poměrů (v rámci
budoucích protipovodňových opatření)
pro zájmové území Zdounky za
hlavního
vlastníka
předmětných
pozemků
- Smlouvu o uložení odpadu číslo:
2021/42 mezi Obcí Zdounky a fy.
DEPOZ, spol. s r.o., se sídlem č .p. 27,
768 02 Zdounky, IČ: 49445138,
předmětem této smlouvy je převzetí
odpadů od původce provozovatelem
-
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uvedených v příloze č. 1 a č. 2 této
smlouvy, které jsou její nedílnou
součástí, a jejich uložení na skládku
odpadů, recyklační plochu, nebo
kompostárnu
ve
Zdounkách
Nětčicích,
tato smlouva nabývá
platnosti a účinnosti od 1. 7. 2021 na
dobu neurčitou (vše dle zákona č.
541/2020 Sb. o odpadech)
žádost p. ředitelky ZŠ ve Zdounkách o
použití finančních prostředků získaných
v rámci ročního vyúčtování spotřeby
elektrické energie za minulý rok, a to
ve výši 106.284,- Kč, na renovaci
obložení stěn na 2. stupni, na
zakoupení nového dataprojektoru na
2. stupeň a na další vybavení ve škole
dva „staronové“ zástupce zřizovatele
do Školské rady při Základní škole ve
Zdounkách
pro
další
volební
období, jedná se o p. Dagmar Zrnovou
a Mgr. Michaelu Pospíšilovou
výsledek
elektronické
dražby
www.exdrazby.cz,
která
byla
stanovena na den 19.5.2021 v 11.00
hod., kde předmětem dražby, dle
Dražební vyhlášky č. j. 164 EX
3243/20-99 ze dne 16.4.2021, je
pozemek p. č. 523 – 631 m2 – ostatní
plocha, v k.ú. Zdounky, výše nejnižšího
podání činila 384.000,- Kč, konečná
vydražená částka činí 734.000,- Kč
Protokol o provedení revize knihovního
fondu,
revize
byla
provedena
pracovnicemi Knihovny Kroměřížska, a
to v termínu od 18.2.2021 do
23.2.2021, dle prováděcí vyhlášky
ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. ze
dne 21.2.2002 k provedení zákona č.
257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon)
oznámení o konání letního skautského
tábora DIVOKY 2021 na p. č. 533/1
v k. ú. Divoky ve dnech 1. – 17.7.2021,
organizátorem tábora je Junák – český
skaut, středisko Psohlavci Uherské
Hradiště, z.s., kterého se zúčastní cca
42 dětí do 15 let, a cca 18 osob
starších 15 let, vedoucím tábora bude
Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.
oznámení z KÚ ZK, že i do
opakovaného
výběrového
řízení
v oboru všeobecné praktické lékařství
pro obec Zdounky se ve stanovené
lhůtě nepřihlásil žádný uchazeč
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

www.zdounky.cz

s pořádáním festivalu blues, country a nabídková cena činí 27.294.813,30 Kč
folkového
zaměření
v prostorách bez DPH (ceny dalších nabídek byly – f.
Zdouneckého zámku, tzv. Zdounecké INSTA CZ s.r.o. Jeremenkova 1142/42,
arkády (5. ročník), který proběhne Hodolany,
779
00
Olomouc,
v sobotu 7.8.2021 (výše daru činí IČ:25374311, nabídková cena činí
20.000,- Kč)
28.921.891,- Kč bez DPH, f. PORR a.s.
- Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00
a MUDr. Pavlínou Slámovou, Velké Praha 10, IČ: 43005560, nabídková cena
náměstí 40/25, 767 01 Kroměříž, činí 29.610.038,- Kč bez DPH) včetně
předsedkyní kynologické komise OMS Smlouvy o dílo č. 09/2021/Na mezi Obcí
Kroměříž, jedná se o poskytnutí Zdounky a f. ČAK CZ s.r.o. IČ: 25515608
finanční částky na úhradu nákladů - Osvědčení o úspoře emisí pro obec
spojených s pořádáním 10. ročníku Zdounky od fy. EKO-KOM a.s., za rok
Memoriálu Jiřího Bodejčka, který se 2020, díky množství odpadu, který naše
koná ve Zborovicích každé dva roky, a obec vytřídila a předala v roce 2020
sdružuje kynology nejen z okresů k dalšímu využití, celkem se jednalo o
našeho kraje, ale celé ČR (výše daru 80,671 tuny, obec za toto množství
činí 5.000,- Kč)
obdržela finanční částku 191.399,50 Kč
- Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky - dva e-maily z f. AQUATIS a.s., Botanická
a Charitou Kroměříž, Charitním domem 834/56, 602 00 Brno ve věci prověření
pokojného stáří v Cetechovicích, reálnosti úpravy cestního mostku ve
Cetechovice 71, 768 02 Zdounky, smyslu rozšíření do pravého břehu, tj.
jedná se o poskytnutí finanční částky zvětšení jeho kapacity beze změny
na úhradu nákladů spojených s jejich nivelity komunikace, a to po vypracování
činností v roce 2021 (výše daru činí Studie odtokových poměrů pro zájmové
20.000,- Kč)
území Zdounek včetně obdržené Studie
- Smlouvu o odvážení oděvů, obuvi a odtokových poměrů pro zájmové území
textilu mezi f. TextilEco a.s., Palackého Zdounek
715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 a
Obcí Zdounky, předmětem smlouvy je Zastupitelstvo
obce
Zdounky
se
odvoz
oděvů,
obuvi
a
textilu uskutečnilo ve čtvrtek 10.6.2021, a
prostřednictvím kontejneru v užívání projednalo či schválilo celou řadu bodů,
obce,
za
poskytnutí
spolupráce ze kterých vybírám pro vás tyto
přináleží společnosti TextilEco a.s. nejdůležitější:
odměna ve výši 1.200,- Kč včetně - zprávu o činnosti Rady obce Zdounky
DPH/ vyvážený kontejner v obci ročně
od posledního veřejného zasedání
(kontejner v m. č. Těšánky)
- Závěrečný účet obce Zdounky za rok
- Smlouvu o využití obecního systému
2020
včetně
Zprávy
o výsledku
odpadového hospodářství a zajištění
přezkoumání hospodaření za rok 2020,
zpětného odběru elektrozařízení mezi
zároveň
vyslovuje
souhlas
ELEKTROWIN a.s., se sídlem 140 00
s celoročním hospodařením, a to bez
Praha 4, Michelská 300/60, IČ:
výhrad
27257843 a Obcí Zdounky (nová - Účetní závěrku obce Zdounky za rok
smlouva, která zcela nahrazuje obsah
2020: součástí schválení je Protokol o
původní smlouvy, a to formou tzv.
schvalování účetní závěrky za rok 2020
privativní novace), účelem této smlouvy - „staronové“ kandidáty na funkci
je mimo jiné přizpůsobit právní vztah
přísedícího
Okresního
soudu
mezi Obcí Zdounky a ELEKTROWIN
v Kroměříži pro následující funkční
a.s. nové právní úpravě odpadové
(volební) období let 2022 až 2026,
legislativy, zejména zákonu o VUŽ
kterými
jsou
Mgr.
Michaela
(původní uzavřená smlouva je ze dne
Pospíšilová, bytem ul. Zborovská 300,
11.3.2011)
Zdounky, ing. Jana Raczová, bytem ul.
- Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky
Farská 428, Zdounky, manželé Marie a
a p. Antonem Tonhauserem, Cvrčovice
František Vybíralovi, bytem Nětčice 15,
35, 768 02 Zdounky na zabezpečení
Zdounky a Jaromír Kunc, bytem ul.
kulturně – společenské akce „5. ročník
Tyršova 316, Zdounky
– Srazu harmonikářů ve Cvrčovicích“, - ekonomiku obce – plnění rozpočtu
konané 7.8.2021 (výše daru činí
k datu 30.4.2021 a zůstatky účtů k datu
10.000,- Kč)
31.5.2021
- rozhodnutí o výběru dodavatele na - vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském
veřejnou zakázku „Zdounky – lokalita
kraji k 31.5.2021 – obec Zdounky má
BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská“, kterou
v evidenci ÚP 42 občanů, podíl
organizovala pověřená osoba, a to f.
nezaměstnanosti je 2,71 %
KM admin s.r.o. Bílany 26, 767 01 neméně důležitý byl i tentokráte bod,
Kroměříž, IČ: 05107521, oprávněný který se týkal prodeje a koupě pozemků,
zástupce – ing. Josef Křeháček, více se můžete dozvědět na webových
jednatel, nejvýhodnější nabídka je od nebo facebookových stránkách naší
F. ČAK CZ s.r.o. Havlíčkova 2788/135, obce www.zdounky.cz nebo link Obec
767 01 Kroměříž, IČ: 25515608,
Zdounky.
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ZUŠ Zdounky

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál
příjemné prožití probíhajících letních prázdnin.
Snad každého z nás čeká, nebo již máte za
sebou,
nějakou
letní
dovolenou,
nebo
přinejmenším výlet. Proto vám moc přeji, abyste
tento čas využili k odpočinku, k nabrání sil, a aby
se momenty z vašich dovolených staly pro vás
nezapomenutelnými.
V úctě
Ing. Martin Drkula
starosta obce

www.zdounky.cz
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Nekonečný distanc v ZUŠ Zdounky aneb Společně se ZUŠlechtíme i na dálku
V naší malé ZUŠ jsme ustáli dlouhodobou distanční výuku a více než
první jarní dny netrpělivě vyhlíželi první rozvolnění a návrat k běžné
výuce.
Nikdo z nás už nebyl během loňské pandemické vlny zaskočen
změnou na přechod do virtuálního prostředí. Netušili jsme však, že
kromě krátkého adventního návratu to vše bude trvat tak dlouhou
dobu. Být ve škole necelé čtyři měsíce z deseti je opravdu málo,
obzvlášť když jde o umění. Ale když se chce, všechno jde. I na webu
školy jsme vsadili na komunikaci s grafickou jednoduchostí a jasnou
informovaností pod heslem „ZUŠky jedou i na dálku“. Netušili jsme,
kolik v tomto režimu ujedeme kilometrů. Kontakt s živým učitelem a
posílení vzájemné motivace při výuce hry na nástroje nebo výtvarných
činnostech nám všem chyběly asi nejvíce.
Hodně jsme spolupracovali, aby i výsledky práce obou našich oborů
byly vidět. Ty hudební jdou samozřejmě i slyšet, to je výhoda. Jakmile
žáci přišli zpět do našich sálů, začali jsme nahrávat jejich výkony a
široká veřejnost tak může v online třídních besídkách a koncertech
slyšet, kam se posunuli po roce nemožnosti pozvat rodiče na živý
koncert. Pro děti v MŠ a ZŠ se nahrával výchovný e-koncert
„Z pohádky do pohádky“, který jsme všem věnovali k Mezinárodnímu
dni dětí. K výročí geniálního W. A. Mozarta jsme připravili online
pořad „Na zdraví, Mozarte!“. Virtuálně jsme se rozhodli pro budoucí
uchazeče také nabídnout dny otevřených dveří, a tak každý pedagog
představuje svůj nástroj v krátkých video-spotech, která jsme během
května postupně zveřejňovali na webu a školním Youtube kanálu (vše
najdete na www.zuszdounky.cz). K posledním zveřejněným počinům
patří červnový Závěrečný e-koncert k Evropskému dni hudby.
Napadlo nás také využít naši zahradu, kde jsme pozvali na krátké
představení nejprve předškoláky a pak prvňáčky. Budova školy se
změnila v Hudební království s malovanou půdou, z učitelů se na
chvíli stali potulní muzikanti nebo královská rodina, kdy Král Tamburín
postupně hledá své děti podle zvuků a představuje hudební nástroje. I
taková může být cesta k umění v době (po)koronavirové – na
čerstvém vzduchu, s rozestupy a s chutí od září si zazpívat a zahrát
naživo. Pár dní poté se konal zápis žáků do naší školy. Pokud jste
nestihli přivést své děti k přijímací talentové zkoušce, ať už do
hudebky nebo výtvarky, můžete se domluvit na náhradním termínu.
Jestliže stále váháte, počkejte na začátek nového školního roku.
Budeme tu pro vás a pořád nám půjde o společné zážitky – ať už
prezenčně nebo distančně. Samozřejmě bychom byli radši pro živá
vystoupení a výstavy, společné muzicírování nebo další zajímavé
akce a výlety.
Právě onu zmíněnou možnost živého vystoupení na konci
školního roku uvítali naši letošní absolventi. Jsme rádi, že mohly
proběhnout celkem tři absolventské koncerty pro rodiče a nejbližší
příbuzné. Kromě desítky absolventů hudebního oboru jsme se
rozloučili také se čtyřmi výtvarníky. Ti si připravili výstavu a svá díla
zde osobně představili. Po letních prázdninách na vás čeká „ZUŠka
za sklem“, kdy práce žáků budete moci zhlédnout ve vitrínách budov
v obci. Někteří žáci výtvarného oboru se pod vedením své vyučující
připravovali k přijímacím zkouškám na střední umělecké školy a my
už víme, že většina z nich byla přijata, a to nás těší dvojnásob!
Výtvarné práce žáků jsme jako symbol poděkování a dobré nálady
předali k vystavení v Kroměřížské nemocnici. Vy všichni, kteří jste jeli
na očkování do očkovacího centra na kroměřížském Výstavišti, jste
mohli u samotného vstupu spatřit krásné andělské dílo našich žáků.
Rádi bychom poděkovali především rodičům za trpělivost a
spolupráci při domácí výuce. Po čase mohli i oni slyšet, jak jejich dítě
doma cvičí nebo tvoří, co vše je k tomu zapotřebí. Jistě se společně
strávený čas doma projeví i pozitivně, například už příští rok 2022 při
dalším ročníku tradičního pořadu Hraje celá rodina. Věřme tomu, že
se tam sejdeme ve velkém počtu a s úsměvem zavzpomínáme na
tato velmi zvláštní školní léta. Společně se ZUŠlechtíme!
S optimisticky vyhlížejícími dny a přáním pěkných letních dnů
za všechny ze ZUŠ Zdounky
Mgr. Jiří Jablunka
www.zdounky.cz
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Mateřská škola Zdounky
Duben
Jaro v naší školičce probíhalo kvůli všudy přítomnému
koronaviru netradičně. Od 1.3.2021 byla školka z důvodu
nařízení vlády uzavřena. Po tuto dobu probíhala ve všech
třídách distanční výuka. 12. 4.2021 zpátky do MŠ nastoupily
předškolní děti, které se připravují na povinnou školní
docházku. Nevyhnula se nám ani povinnost testování dětí i
zaměstnanců školy. I přes všechna omezení se nám však
v měsíci dubnu podařilo zrealizovat dvě pěkné akce – Den
Země a Čarodějnický rej.
Den Země
Z důvodu karanténních opatření se tohoto projektového dne
mohla zúčastnit bohužel jen třída Berušek. Na školní zahradě
byl pro děti přichystán bohatý program plný úkolů zaměřených
na environmentální výchovu, poznávání přírody a ochranu
životního prostředí. Děti při jejich plnění musely prokázat svou
zručnost, obratnost, postřeh i logiku. Pracovaly s přírodninami,
recyklovaným materiálem a prakticky procvičily také třídění
odpadů. Hravou formou si tak osvojily poznatky a návyky, které
budou mít přesah do jejich budoucnosti.
Čarodějnický rej
Veselé aktivity inspirované tradičním svátkem pálení čarodějnic
v dětech probouzejí fantazii a tvořivost. Nejprve jsme si
vyzdobily areál školky a vyrobily hranici s čarodějnicí. Děti se
převlékly do čarodějnických kostýmů a vyrobily si košťátko z
proutí. Rej tak mohl začít… Čarodějka Saxana uvítala malé
čarodějky a čaroděje ve své čaroškole. Musely prokázat svou
rychlost v závodech na košťatech, odvahu při podlézání hadí
tyče nebo lovení všemožné „havěti“, obratnost při prolézání
pavoučí sítě nebo zručnost při vaření lektvarů. Nechyběla výuka
pravých čarodějnických zaklínadel a na závěr rozdávání
čarovysvědčení. I svačinka byla stylová – obložená kaiserka
s pavučinou, netopýry a sýrovými košťaty a jako zákusek
linecké čarodějnické prsty. Mňam!
Avšak naše škola byla začarovaná i pro širokou veřejnost!
V rámci spolupráce s Domem kultury a Obecním úřadem byla
v areálu školky od 30. 4 do 7. 5 od 8.00 do 20.00 hodin
zpřístupněna čarodějnická stezka. Její návštěvníci si ji mohli
projít, zasoutěžit si nebo si pohrát na dětském hřišti a při
malovaných hrách na chodnících. Místní knihovna pak pro
úspěšné luštitele kvízu měla připraveny diplomy a sladkosti.
Květen
Začátek května byl stále ještě v režimu nouzových opatření.
Školička fungovala v omezeném provozu, pouze pro předškolní
děti, ale od 10. 5. se již vše obrátilo k lepšímu a nastoupily
konečně všechny děti.
A protože se snažíme dělat všechno pro to, aby to tak zůstalo,
zakoupili jsme do všech tříd i do ložnice čističky vzduchu
AirCleaner. Fungují na principu UV sterilizace vzduchu a měly
by prostor čistit od alergenů, bakterií i virů včetně těch
covidových.
Červen
Tento měsíc byl v MŠ věnován hlavně dětem a jejich velkému
svátku. Oslavy dne dětí jsme zahájili putováním za ukrytým
pohádkovým pokladem. Z jeho objevení měly děti samozřejmě
velkou radost, ale potom na ně čekalo ještě jedno překvapení…
To si pro ně připravila naše paní kuchařka. Na oslavu upekla
pro všechny obrovský, nádherný a vynikající dort!
Tím jsme ale s oslavami zdaleka ještě neskončili. Další dny si
Zajíčci udělali karneval a v kostýmech si zašli na zmrzlinu do
místní cukrárny. Třída Berušek uspořádala pěveckou soutěž ,
„Rising star“ neboli Vycházející hvězda. A děti ve Sluníčkách se
bavily hraním loutkového divadýlka. Skutečné loutkové divadlo
s pohádkou ,,Krtek a rytíř“ za námi do školky zavítalo ve středu
2. 6.2021.

www.zdounky.cz

Strana 5

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 19/číslo 3

Mateřská škola Zdounky - pokračování
Na závěr týdne, 4. 6.2021, k nám do MŠ zavítali členové
SDH Zdounky. Děti se dozvěděly spoustu nových informací
– kdo je to hasič, co vše je náplní jeho práce, i ukázka
demonstračních obrázků, kdy musí hasiči zasahovat, jak se
zachovat v takových situacích a na jaké číslo zavolat. Děti
také na zahradě prohlédly hasičskou výstroj, kterou si
mohly i vyzkoušet, a dozvěděly se, co a v jakém čase si
před zásahem musí hasič nachystat a jak rychle si vše
obléknout. Nakonec se všechny děti podívaly, co se ukrývá
v hasičském autě, a mohly si prohlédnout i kabiny. Děti i
paní učitelky si od hasičů odnesly nejen spoustu zajímavých
informací, ale i dárek – hasičskou kšiltovku a klíčenku.
Tímto děkujeme všem členům SDH Zdounky za pěknou a
vydařenou besedu a těšíme se na vaši příští návštěvu.
Muzicírování se ZUŠ Zdounky
Vskutku originální způsob, jak dětem z mateřinky přiblížit
studium na ZUŠ ve Zdounkách, zvolili pedagogové této
školy. Pozvali nás totiž na návštěvu do svého hudebního
království. Přivítal nás sám pan král Tamburín I., jeho dcera
princezna Písnička a zlobivý princ Norbert. V království se
zrovna chystal bál a do zámku se začali sjíždět hudebníci z
širého okolí. Děti tam mohly vidět, jak se hraje na trubku,
flétničku, housle, kytaru, tenor, akordeon nebo klavír, což
jsou hudební nástroje, na které se děti v „naší ZUŠce“
nejčastěji učí hrát. Společně jsme si mohli všichni zazpívat,
zatančit a zahrát na ozvučné trubky při lidových písničkách.
Na závěr si děti zasloužily ještě sladkou odměnu z
královské pokladnice. Moc děkujeme všem pedagogům
ZUŠ ve Zdounkách za krásně připravený hudebněpohádkový program pro děti a už nyní se těšíme na další
spolupráci!
Třídní výlety do přírody
Na závěr školního roku jsme se s dětmi vydali na výlet do
přírody. Každá třída putovala na jiné místo a měla svůj
program. Třída Zajíčků jela autobusem do Divok, kde prošla
kus tamní naučné stezky. Děti vnímaly přírodu všemi
smysly: pozorovaly včelky, motýly, brouky a hmyz,
poslouchaly zvuky lesa a jeho živočichů, dýchaly čerstvý
vzduch, vůni stromů, květin a posečené trávy, ohmataly
přírodní materiál, vyrobily si náramky a motýlka z přírodnin,
a nakonec hledaly poklad v písku na divockém hřišti.
Třída Sluníček se zase vydala na pěší výlet do
zdouneckého zámeckého parku spojený s programem lesní
pedagogiky a ochrany přírody. Děti se seznámily s prací
lesníka, poznaly, jak rostou stromy a k čemu se využívají,
zahrály si hru na dřevorubce, zkoumaly myslivecké trofeje a
kožešiny a vyrobily si přírodní paletu. Největší zážitek si
odnášely ze symbolického vypouštění živých holoubků, se
kterými se pěkně rozloučily a popřály jim šťastnou cestu
domů.
Třída Berušek prožila svůj den na jednom z výše
položených míst Zdounek, na „Katůvce“. Cestou děti
pozorovaly krásu přírody a seznámily se pohledem na širší
okolí Zdounek. Také měly možnost vidět obracení sena
pomocí traktoru, vyzkoušely si sezení na malém traktůrku a
nabíjení staré bambitky, prohlédly si lovecké nástroje, kuš,
vycpanou sojku, pohladily si vycpanou kachnu, kůži z lišky,
z ovce, parohy z jelena, parůžky ze srnce a krunýř ze želvy
suchozemské.
Na závěr chceme všem popřát krásné letní prázdniny,
pevné zdraví a těšíme se na další spolupráci v novém
školním roce.
Za MŠ Zdounky
Mgr. Denisa Kunová
Pavla Šrahulková, DiS.
www.zdounky.cz
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ZŠ Zdounky
Co se událo na 1. stupni
Škola v přírodě
To, co jsme si loni museli odříct, to jsme si letos dopřáli. Ze čtvrťáků a
páťáků se stali Robinsoni a vypravili se do školy v přírodě na Rusavu.
Užili si vaření v přírodě, stavění přístřešku, cachtání v potoce,
tematické hry a spoustu legrace. Vrátili se spokojení, opálení a trochu
unavení, ale stálo to za to!
Výlet do Nětčic
Konečně jsme se dočkali. Přišlo období výletů, exkurzí a cestování. I
když má i letos konec školního roku mnohá omezení, s učením už
jsme ve druhé třídě skoro na konci a tak je čas vyrazit do přírody. A
nemusíte daleko! Stačí nazout pořádné boty, do batůžku si nabalit
špekáček, kousek chleba a krásnou krajinou se projít ke kapličce
v Nětčicích. Tam už nám ochotný tatínek připravil dřevo a ohniště.
Věřili byste, že některé děti tady nikdy nebyly? A pro některé bylo i
opékání premiérou. Cestička alejí mezi poli nás dovedla do hospůdky
Bez lípy v Nětčicích na výbornou limonádu a zmrzlinový pohár. Domů
se nám nechtělo, ale čekala nás ještě dlouhá cesta a sluníčko
připalovalo. Zdounky před námi ležely v údolí a zdály se vážně tak
daleko!
Dinopark
Prvňáčci a druháčci se vypravili do Vyškova do Dinoparku a do
zoologické zahrady. Už cesta autobusem byla dobrodružná, a co
teprve na místě! Z některých dinosaurů šel strach, nechtělo se věřit,
že se nerozběhnou a nebudou se snažit dohonit svůj oběd. Ze všech
stran se ozývaly zvuky pravěku a lovených nebo lovících obrů. Ale
nedali jsme se ani sežrat, ani zastrašit. Výlet byl krásný a budeme na
něj dlouho vzpomínat.
Mgr. Jana Klanicová

Stalo se ve školní družině
Fantastický svět zvířat
Poslední týden v květnu měly děti připravený ve školní družině projekt
Fantastický svět zvířat. V každém oddělení jsme vyrobili koláž
zvířátek, která nám krásně zdobí družinku. Společně jsme se sešli
odpoledne v areálu, kde byly pro děti připraveny úkoly a soutěže. Děti
poznávaly svět zvířat a vyzkoušely si samy na sobě, jakým způsobem
se zvířata pohybují. Čekalo nás všechny i překvapení v podobě živého
králíčka –Ňufinky a hlemýždí rodinky. Odpoledne jsme si náramně
užili a domů si děti odnášely upomínkový list a malou sladkost.
Se sluníčkem v pohybu
Tohle jaro nás sluníčko moc nehřálo, jako by ještě podřimovalo
zimním spánkem, a ne a ne se probudit. Tak co s tím? My jsme se
v naší družince rozhodli, že ho probudíme. Naplánovali jsme si na
15. 6.2021 soutěže pod názvem Se sluníčkem v pohybu. Nejprve jsme
ve všech třech odděleních nakreslili velká sluníčka a vyzdobili s
nimi celý náš areál. Na tento den jsme si všichni oblékli žlutá trička,
abychom sluníčko přivolali. A povedlo se!
Sluníčko bylo zvědavé, co se děje a jak nakukovalo, začalo i letně
hřát. Na děti v areálu čekalo osm stanovišť, na kterých plnily
nejrůznější
úkoly.
Například podbíhaly
točící
se lano,
na
koloběžce zdolávaly
překážkovou
dráhu,
skládaly puzzle nebo
prolézaly lanové centrum. Nechyběla ani „sluníčková sázka".
Všem dětem se odpoledne moc líbilo a domů si odnášely medaile a
diplom. Tak s dětmi všichni doufáme, že jsme sluníčko probudili a
bude hřát celé prázdniny.
Nová šatny
S koncem školního roku na nás v družince čekalo překvapení, krásná
nová šatna, ve které má každý své místo a svou skříňku. Teď bude
mnohem jednodušší poznat, co je čí, kdo je „pořádník“ a kdo
„nepořádník“. Šatna je hned veselejší a praktičtější. Děkujeme.
Vychovatelky školní družiny p. Skácelová, Hurajtová a Horáková
www.zdounky.cz
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Cvrčovice
Poděkování občanům: Chci upřímně poděkovat za
organizátory a hlavně za lidi ze zasažené jižní Moravy
všem lidičkám, kteří přispěli na naši sbírku pro jižní
Moravu!!! Věřte, že přispěli ve věku od 10 do 85 let!
Celková částka se vyšplhala na krásných 43 600,- Kč!
Byla rozdělena na dvě poloviny a předána paní Janě z
Moravské Nové Vsi a panu Patrikovi z Pánova.
Předání bylo velmi dojemné. Paní Jana přišla o celý
dům, pan Patrik o střechu nad hlavou, zahradu, voliéry
s ptactvem. Jeho maminka musela být pro četná
zranění převezena do nemocnice - nyní se již zotavuje
u příbuzných. Když už jsme byli na místě, přiložili jsme
ruku k dílu a zůstali na celý víkend. Pomáhali jsme se
zděním i pokrýváním střech. Budou potřebovat
brigádníky ještě hodně dlouho... Takže není
vyloučeno, že se nevrátíme! Také jsme odeslali i
materiální sbírku, která dorazila do Břeclavi
8. července. Chci také poděkovat chlapům, kteří se
mnou makali v Pánově a Moravské Nové Vsi. Byli to
Jirka Úlehla, Adam Vrbíček a Martin Bílý. Chlapi, moc
vám děkují místní, kterým jsme pomohli.
Zdenko Matula

Další akce ve Cvrčovicích

www.zdounky.cz
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Pozvánky na akce
ZO ČSCH ZDOUNKY
pořádá ve dnech 14. a 15. srpna 2021
v chovatelském areálu ve Zdounkách

VÝSTAVU DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
(drůbeže, králíků a holubů)
s expozicí českého strakáče
SOBOTA
13.00 - 18.00 hod.
SOUTĚŽ V KRÁLIČÍM HOPU
NEDĚLE
8.00-13.00 hod.
Občerstvení zajištěno, sele na rožni a další
dobroty. Soutěž o ceny pro děti.
Srdečně zvou pořadatelé.
Jednatelka za ČSCH
Taťána Brablcová

www.zdounky.cz
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NĚTČICE
Čištění rybníka
V sobotu 12. 6.2021 proběhlo v Nětčicích čištění místní
požární nádrže. Celá nádrž byla postupně vypuštěna a
důkladně vyčištěna. Čistou vodu ocenily ze všech nejvíc
děti, které měly v parných dnech příjemné osvěžení.
Den otevřených dveří
V neděli 13. 6.2021 se uskutečnil slavnostní den
otevřených dveří nově zrekonstruovaného bytového domu
(budova bývalé školy). Po proslovech zástupců obce
následovalo přestřihnutí pásky a všem, kteří měli zájem,
se otevřely dveře k prohlídce. Na místním hřišti bylo pro
všechny nachystáno příjemné posezení.
Dětský den
SDH Nětčice si pro děti připravilo tradiční Dětský den. Na
stanovištích plnily děti různé úkoly, za které sbíraly razítka
na kartičky. Mezi nejoblíbenější disciplíny patřila jízda na
koních a střelba z luku a ze vzduchovky. Po splnění všech
úkolů dostaly děti zmrzlinu a nekonečné množství
sodovky. Ráda bych touto cestou poděkovala všem
pořadatelům.

VELIKONOCE V DIVOKÁCH
Na velikonoční svátky přišli za dětmi do Divok pan Zajíc a paní Zajícová. Kdo z dětí donesl na velikonoční stromek nebo do
košíčku vlastnoručně malované vajíčko, ten dostal od pana Zajíce a paní Zajícové na Velikonoční pondělí sladkou odměnu.
V Divokách byly děti moc šikovné a vajíček se sešlo opravdu hodně, což udělalo zajíčkům velkou radost.
Jana Andrýsková

www.zdounky.cz
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Něco málo z TJ Zdounky
Letošní celá fotbalová sezona byla ovlivněna covidem-19.
Přesto je co hodnotit a dá se říci, že jen kladně.
Muži si vcelku dobře vedli v I. B třídě krajské soutěže a ke
dni ukončení soutěže jim patřilo 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. Škoda jen ukončení soutěže
z důvodu covidu.
V kategorii žáků doplácíme na nižší počet hráčů, než
bychom si představovali. Ale kluci pod vedením p. Bíbra
bojují do posledních sil a okupovali horní část tabulky.
V turnajovém finále OFS jim však o kousek utekl postup.
V kategoriích ml. žáků, st. a ml. přípravky již 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.
V turnajích o přeborníka okresu obsadila ml. přípravka 2.
místo, st. přípravka 1. místo a ml. žáci 1. místo
Radost nám dělá letos nová fotbalová školička, ve které
učí děti fotbalovým základům a předávají své zkušenosti
každý pátek trenéři Karlík, Pektor a Rokos.
Předseda TJ Zdeněk Čevela

Rozlosování muži-podzim 2021-I. B třída, sk. C, KFS Zlín
Datum a čas

Kolo

Domácí

Hosté

Autobus odj.

NE

08.08.2021 17.00

2. Zdounky

Jankovice

NE

15.08.2021 16.30

3. Malenovice

Zdounky

NE

22.08.2021 16.30

4. Zdounky

Velký Ořechov

NE

29.08.2021 16.00

5. Vlčnov

Zdounky

NE

05.09.2021 16.00

6. Zdounky

Slavkov

SO

11.09.2021 15.30

7. Ořechov

Zdounky

13.45

SO

18.09.2021 15.30

8. Ostr. N. Ves

Zdounky

13.45

NE

26.09.2021 15.00

9. Zdounky

Tlumačov

NE

03.10.2021 15.00

10. Polešovice

Zdounky

NE

10.10.2021 14.30

11. Zdounky

Uherský Ostroh

NE

17.10.2021 14.30

12. Topolná

Zdounky

NE

24.10.2021 13.30

13. Zdounky

Staré Město

SO

30.10.2021 13:30

www.zdounky.cz

1. Zborovice

14.45
14.15

13.30
12.45

Zdounky
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140 let trati Kroměříž - Zdounky - Zborovice
Nejen Zdounky, ale i okolní obce podél železniční trati
z Kroměříže do Zborovic si v neděli 13. 6. 2021
připomněly 140. výročí provozu dráhy. I když
samotné výročí příjezdu prvního osobního vlaku
vychází až na 1. 11.2021, bylo rozhodnuto kvůli
epidemiologické situaci uspořádat oslavy dráhy ještě
v červnu. V tomto termínu byla k dispozici i parní
lokomotiva 423.041 „Tulák“. Ta se stala také hlavním
lákadlem oslav. U příležitosti výročí dráhy, byla
vyzdobena nádražní budova ve Zdounkách. Nechyběl
pamětní transparent, vlajky, květinová výzdoba či
panely s historií provozu na trati. Podobnou slávu
nádraží zažilo naposled na podzim 2002, kdy se zde
slavilo 120 let provozu kroměřížských drah. Po 10.
hodině byl slavnostní vlak přivítán hasičskou sirénou
a střelbou za přítomnosti ostrostřelců. Starostou obce
Martinem Drkulou byli přivítáni zástupci akciové
společnosti Kroměřížské dráhy Jonáš Friess a hrabě
Bedřich z Fürstenberka, kteří zde v roce 1881 přivedli
dráhu z Kroměříže. Hlavním centrem oslav se pak
staly Zborovice, kde bylo připraveno občerstvení
s hudebním doprovodem a výstavou hasičské
techniky. Nechyběl také slavnostní průvod na zámek.
K 140. výročí oslav bylo vydáno pamětní razítko,
pohlednice, propisovačky či turistická vizitka.
Suvenýry jsou k mání v železničním muzeu
v Kroměříži.

Zdounky – parní lokomotiva 423.041 „Tulák“před odjezdem do Zborovic, autor:
Stanislav Plachý

Stanislav Plachý

Lebedovské kulturní léto 2021
Čas běží neuvěřitelně rychle, jak jsme loni na podzim informovali,
chceme v roce 2021 přinést zase několik kulturních a
společenských zážitků. Lebedovské kulturní léto bude od 20. do
22.8. 2021 v areálu na Lebedovském mlýně.
Dne 20.8. od 18. hod zahraje taneční swingovou klasiku třicátých
let k tanci a poslechu skupina Mr. Kong & His Swinging Monkeys.
Název je sice poněkud delší, tuto skupinu z Brna však předchází
velice dobré ohlasy a myslím, že se máme určitě na co těšit.
Promítání filmů bude opět 20. až 22.8. 2021 od 21 hod., každý
večer promítneme dva filmy.
Upřesnění titulů bude na plakátech, nyní jednáme o co nejlepším
zastoupení filmů z distribuční sítě. Zas bude dobré vzít si deky
nebo židličky. Pokud bude deštivo, budeme promítat v bufetu.
Dne 22.8. od 14 hod. proběhne již tradiční Den otevřených dveří
Hřebčína Galatík v areálu na Lebedovském mlýně. Navštěvníky
seznámíme s chovem plemene moravský teplokrevník, s historií
chovu koní v Těšánkách a na Lebedově, návštěvníci mohou projít
prostory hřebčína, podívat se na koně a letošní hříbátka, děti se
povozí a všichni se mohou občerstvit v bufetu.
Vrcholem bude 22.8. od 17 hod. již tradiční vystoupení
profesionálních umělců z Moravského divadla Olomouc.
V představení Operetní férie zazní krásné operetní melodie z děl,
jako je My fair lady, Limonádový Joe, Vinobraní, Hraběnka Marica
či Čardášová princezna.Uvidíme tedy vše, co od operetního
představení očekáváme: humor, láskyplné okamžiky a odneseme
si silný divadelní zážitek. To vše v divadelní dekoraci a
v kostýmech s klavírním doprovodem. Blíže viz plakát.
Věřím, že nám bude přát počasí. Je to už 4. ročník a předchozí
ročníky ukázaly, že si akce své diváky našla.
Dovolte abych Vás na
co nejsrdečněji pozval.

Lebedovské

kulturní

léto

2021,

Ing. Petr Galatík
www.zdounky.cz
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SDH ZDOUNKY
Dalšího čtvrt roku máme za sebou, proto mi dovolte vás jménem
sboru co nejsrdečněji pozdravit a krátce se ohlédnout, za naší
činností a nečinností…
Od minulého zpravodaje se nepodařilo a podařilo uspořádat
následující.
Tradiční stavění máje se letos v naší režii nekonalo. Postarali se
o to zaměstnanci a vedení obecního úřadu, za což jim jménem
sboru děkujeme, že alespoň tuto tradici bylo možné v této době
dodržet a splnit ve správný termín. Večerní tradiční pálení
čarodějnic neproběhlo z důvodu v tu dobu platných nařízeních
vlády.
V neděli 2.5.2021 proběhla mše za sv. Floriána a všechny hasiče
ve zdouneckém sboru a okrsku Zdounky. Účast na mši z řad
hasičů byla snížená, přizpůsobená na v tu dobu platná nařízení
vlády. Další akcí, kterou jsme sice plánovali, ale z důvodu
panujících opatření ji nebylo možné uspořádat, byl tradiční
Pohádkový les v divockém lese Boří. Uvidíme, zda už příští rok
se podaří obnovit tuto tradiční dlouholetou akci…
V sobotu 22.5.2021 se ve spolupráci se zdouneckým obecním
úřadem ve Zdounkách podařilo uspořádat brigádu na sběr
starého železa a svoz vyřazených elektrospotřebičů od občanů
naší obce. Hodnocení od občanů bylo kladné a my rádi
pomůžeme těm, co nemají možnost se těchto komodit ekologicky
zbavit. Těm méně ukázněným doporučujeme si lépe přečíst nebo
poslouchat co, se odváží a co se má chystat. Na komunální
odpad má každý občan popelnici a na nebezpečný odpad máme
sběrný dvůr. Děkujeme a věříme, že do budoucna bude vše, jak
se sluší a patří.
V pátek 4. 6.2021 se nám podařilo za zvýšených bezpečnostních
opatření uspořádat besedu pro žáky mateřské školy ve
Zdounkách, kde jsme jim snad příjemně zpestřili dopoledne.
V sobotu 10. 6.2021 měl proběhnout tradiční memoriál – soutěž
v požárním sportu a večerní červencová noc. Za současných
nařízení vlády bychom nebyli schopni dodržet všechny předpisy,
proto jsme tyto akce nepořádali, třeba už v příštím roce bude
situace příznivější. To samé platí pro akce, které jsme
naplánovali na druhou polovinu letošního roku. Jejich reálné
pořádání bude záviset na aktuální situaci, co se týče omezujících
nařízení vlády.
Kolektiv mladých hasičů začal realizovat své schůzky,
samozřejmě za dodržení všech nařízení a opatření. Bylo důležité,
aby se schůzky znovu obnovily, děti po takové odmlce začínají
skoro od začátku, ale nevadí, opakování je matka moudrosti.
Soutěžní družstvo mužů a žen začíná také se svou přípravou, a
to za dodržení všech nařízení, tak doufejme, že se jim podaří
změřit své síly na poli požárního sportu v co nejbližší době, než
skončí sezóna.
Naše zásahová jednotka měla za uplynulého čtvrt roku spoustu
různých výjezdů. Z těch větších bych vzpomenul požár skládky
komunálního odpadu v Nětčicích, požár výrobní haly v Kroměříži
a požár seníku v Koryčanech.
Všem příznivcům děkujeme za podporu a věříme v příznivou
situaci.
Závěr tohoto článku bude patřit prevenci. I když se zdá, že sem
tam zaprší, tak i přesto všechno jsou travnaté plochy a porosty
suché, a i malý nedopalek cigarety může způsobit škodu za
miliony a ohrozit tak životy a majetek lidí. Proto apelujeme na
občany, aby v letním období dbali zvýšené opatrnosti při
rozdělávání ohňů v přírodě a při zahradním grilování. Pozor je
třeba také dávat na lampiony štěstí. Spalování klestu stále
hlásíme na HZS Zlínského kraje, formou elektronického
formuláře. Při všem výše uvedeném dbejte zvýšené opatrnosti,
nepodceňujte možná rizika a buďte ohleduplní i ke svému okolí.
Za SDH Zdounky Marek Sýkora
www.zdounky.cz
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Rozloučení s deváťáky
Poslední školní den je zvláštní.
Směsice velkého těšení, trošky
strachu z vysvědčení a smutku
z rozloučení s kamarády. Stejně jako
letos, kdy se s námi se všemi loučili
naši deváťáci. Tentokrát nás pozvali
do školního areálu na druhém stupni.
Po slavnostním a důstojném nástupu
se se s nimi za dospělé zaměstnance
školy rozloučila paní ředitelka a za
zřizovatele pan starosta. Deváťáci
dostali sladkou svačinku na cestu ze
školy a pak přišlo slavnostní
šerpování, během kterého nám paní
učitelka třídní o každém zvlášť
prozradila, kam povede jeho cesta,
jakou školu si vybral a čemu by se
chtěl v životě věnovat. Přidala i pár
vtipných historek ze života třídy. Za
devět let, které utekly jako voda, jich
zažili nemálo!
Deváťáci pak poděkovali každému učiteli a s růží v ruce se s každým zvlášť rozloučili. Nezapomněli na nikoho, ani na pana
školníka a paní kuchařky, protože byli nedílnou součástí jejich školních let.
Nezbývá než popřát jim šťastnou cestu, ať už povede kamkoliv. Věříme, že jsme vás na ni dobře připravili. A když se budete
chtít pochlubit, poradit nebo si postesknout, dveře naší školy jsou vám vždy otevřené!
Mgr. Jana Klanicová

Akce Domu kultury ve Zdounkách
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