Ročník 19/číslo 4/zdarma
Čtvrtletník ÚSC
říjen 2021

Vážení a milí spoluobčané,
letos počtvrté a naposledy pro vás vydáváme náš Informační zpravodaj obce Zdounky. Máme těsně po volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky (konečné výsledky, jak vše dopadlo po jednotlivých okrscích, najdete na jiném místě
zpravodaje), je neděle dopoledne 10. října 2021 a já se opět snažím dodržet termín uzávěrky tohoto čísla a dopsat pro vás tento
úvodní informační článek.
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Rada obce Zdounky se od vydání
posledního čísla našeho zpravodaje sešla
celkem třikrát, a projednala, schválila či
vzala na vědomí tyto záležitosti:
cenovou nabídku na „Autorský a
technický dozor stavby“ s názvem
„Zdounky – lokalita BI 1 Zdounky, ul.
Cvrčovská“ od Ing. Ondřeje Mlčocha,
Osvoboditelů 248/9, 767 01 Kroměříž
(celková nabídková cena činí 265.848,Kč bez DPH)
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy obce, a to mezi Zlínským
krajem a Obcí Zdounky, tato smlouva se
uzavírá na dobu určitou do 31.3.2023
žádost p. Jany Pluhařové, Nětčice 72, 768
02 Zdounky o dlouhodobý pronájem
nebytových prostor na zdravotním
středisku ve Zdounkách (pro živnost
kadeřnictví)
žádost p. Libuše Vybíralové, Za Nádražím
338, 768 32 Zborovice o dlouhodobý
pronájem nebytových
prostor na
zdravotním středisku ve Zdounkách (pro
živnost pedikúra)
žádost p. Michala Mahr – Hudečka –
MULTI – S RACING z.s., Kaplanova
4598/3, 767 01 Kroměříž o uzavírku a
zvláštní užívání silnice pro III. RALLYE
Kroměříž, konanou ve dnech 1. a 2. 10.
2021, v našem případě se jedná o
uzavírku silnice ze Zdounek směrem na
Bunč, a to v sobotu dne 2. 10. 2021 od
7.00 do 20.00 hod.
zápis ze zasedání řádné valné hromady
společníků obchodní společnosti DEPOZ,
spol. s r.o., se sídlem Zdounky 27,
768 02, konané dne 28.6.2021 v 16.00
hod. v sídle společnosti
Souhlasné
závazné
stanovisko
Ministerstva životního prostředí ČR
k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“,

-

-

-

-

-

jedná se o přestavbu stávajícího
jednoduchého nadzemního vedení o
napěťové hladině 400 kV s označením
V417 na dvojité nadzemní vedení o
napěťové hladině 400 kV s označením
V417/817 v úseku mezi TR Otrokovice
(okres Zlín) a TR Sokolnice (okres Brno
– venkov), celková délka navrhovaného
dvojitého vedení je cca 74 km, navrženo
je celkem 205 ocelových stožárů,
platnost tohoto závazného stanoviska je
7 let
termín úplné uzavírky železničního
přejezdu P7319 v ulici Zborovská ve
Zdounkách (silnice III/42825), a to od
18.8. do 1.9.2021 z důvodu kompletní
instalace závor
vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském
kraji k 30.6.2021 – obec Zdounky má
v evidenci ÚP 45 občanů, podíl
nezaměstnanosti je 2,85 %
cenovou nabídku f. Skamba, s.r.o.,
Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČ: 28308522
na výkon činnosti koordinátora BOZP
na staveništi „Zdounky – lokalita BI 1
Zdounky, ul. Cvrčovská“, dle požadavku
zákona č. 309/2006 Sb., NV č.
591/2006 Sb. a Příkazní smlouvy,
nabídková cena činí 107.422,- Kč bez
DPH
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení mezi
f. ASEKOL a.s., Československého
exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 a Obcí
Zdounky, smluvní strany tento dodatek
uzavírají v souvislosti s přijetím zákona
č. 542/2020 Sb., o výrobcích
s ukončenou životností a zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech, které nabyly
účinnosti dne 1.1.2021
Smlouvu o dílo č. 02/2021 mezi Obcí
Zdounky a fy. REALKA – Rubíček plus
s.r.o. z Kroměříže, kde předmětem
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je zpracování projektové dokumentace
vodohospodářské stavby ve stupni pro
stavební povolení a pro provedení stavby
„Domovní kanalizační přípojky Zdounky,
Cvrčovice a Nětčice“, pro napojení na
stoky provedené v rámci stavby „Zdounky
– dostavba kanalizace včetně místních
částí – I. etapa (odměna činí – PD pro
každou domovní přípojku 4.800,- Kč + IČ
pro povolení celé stavby 15.000,- Kč,
ceny jsou bez DPH, zhotovitel není plátce
DPH)
cenovou nabídku f. Ateliér MAUR s.r.o.,
Libušínská 575/82, 326 00 Plzeň, IČ:
25241885 na rozšíření vánočního
osvětlení obce Zdounky (vločky +
osvětlení stromů – dohromady za cca
100.000,- Kč)
žádost jednatelky ZO ČSCH Zdounky
p. Taťány Brablcové o bezplatný
pronájem travnatého pozemku vedle
DCHB a části parkoviště za DK ve
Zdounkách za účelem pořádání tradiční
výstavy drobného zvířectva, která se
konala v termínu 14.-15. 8. 2021 včetně
povolení obce k pořádání této výstavy a
uhrazení vítězného poháru starosty obce
Zdounky nejlepšímu chovateli zvířat této
výstavy
informace z MŽP o zahájení řízení ve věci
prodloužení doby platnosti průzkumného
území „Salaš“ pro vyhledávání a průzkum
výhradních ložisek ropy a zemního plynu,
a to o 8 let od doby nabytí právní moci
rozhodnutí (původní termín končí
31.12.2022)
podání žádosti pro SDH obce Zdounky,
číslo jednotky 721 169, o účelovou
neinvestiční dotaci na výdaje za odbornou
přípravu, za uskutečněný zásah jednotky
SDH obce mimo územní obvod jejího
zřizovatele a na vybavení a opravy
neinvestiční povahy, kterou vyhlásilo GŘ
77,- Kč
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HZS ČR, celková výše, o kterou bylo
požádáno, činí částku 67.277,- Kč
Oznámení o fúzi společností FINE
DREAM, s.r.o., FROST FLOWER, s.r.o.
a DOOKU GROUP, a.s., ke dni zápisu
fúze (20.8.2021) dojde ke změně
obchodní firmy nástupnické společnosti
z FINE DREAM, s.r.o. na Forestlaan,
s.r.o. se sídlem Přístavní 321/14, 170 00
Praha 7, IČ: 27245039
Platební výměr SFŽP ČR, který stanoví
f. DEPOZ, spol. s r.o. dle ustanovení §
139 a § 147 daňového řádu a v souladu
s § 103 a násl. zákona o odpadech
poplatek za ukládání odpadu na skládku
DEPOZ, spol. s r.o. Skládka, IČZ
CZZ00342, za 2. čtvrtletí 2021 v celkové
výši 3.551.787,- Kč (z toho Obec
Zdounky dostane nově částku ve výši
2.594.001,46 Kč, zbytek ve výši
957.785,54 Kč obdrží SFŽP ČR)
cenovou
nabídku
na
zpracování
architektonické studie „Objektu občanské
vybavenosti Zdounky“ (budova bývalé
Jednoty na náměstí ve Zdounkách) od
zhotovitele
Kurecka+Kral
Architekti,
Kroftova 2619/45, 616 00 Brno–
Žabovřesky, IČ: 09443886
účast na projektu „Sociální automobil pro
Oblastní
charitu
Kroměříž“,
výše
příspěvku na tento automobil činí 6.000,Kč bez DPH, a to formou volné reklamní
plochy, principem tohoto sociálního
projektu je, že z finančních prostředků
vybraných za umístění reklamy na tomto
vozidle se pro konkrétní organizaci
pořizuje automobil, v tomto případě se
jedná o Oblastní charitu Kroměříž
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
Sociálními službami Uherské Hradiště,
p.o., Domovem pro osoby se zdravotním
postižením ve Zborovicích, Hlavní 1,
768 32 Zborovice, jedná se o poskytnutí
finanční částky na úhradu nákladů
spojených s jejich činností v roce 2021
(výše daru činí 20.000,- Kč)
cenovou nabídku od fy. AQUATIS a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 Brno na
zhotovení dokumentace pro vydání
společného povolení (DSpP) pro stavbu
PPO Zdounky (protipovodňová ochrana),
nabízená cena se skládá ze 3
specifikovaných etap, a to – Etapa I –
Doplnění podkladů – 95.000,- Kč (bez
DPH), Etapa II – Koncept DSpP –
648.675,- Kč (bez DPH) a Etapa III –
Projednání PD, čistopis DSpP – 42.700,Kč (bez DPH), celková cena nabízených
prací činí 786.375,- Kč bez DPH
Smlouvu o vystoupení uměleckého
souboru Fanny agentury MgA. Dany
Homolové, U Náhonu 1212/33, 154 00
Praha 5 Holyně, jedná se o divadelní
komedii
s názvem
„Manželský
čtyřúhelník
na
horách“,
s datem
vystoupení 17.2.2022 od 19.00 hod. v
DK ve Zdounkách (sjednaná cena za
představení činí 50.000,- Kč)

www.zdounky.cz

- dvě Zprávy o výsledku hospodaření od budoucích protipovodňových opatření)
nezávislé auditorky Ing. Pavlíny Frajtové pro zájmové území Zdounky jako
z Kroměříže, které se týkají Mateřské hlavního
vlastníka
předmětných
školy ve Zdounkách a Základní školy ve pozemků, a to s variantou ochrany proti
Zdounkách, za rok 2020, a to bez výhrad
Q50 s hrází umístěnou příčně k potoku
- Pracovní plán MŠ Zdounky, okres Kotojedka, se zachováním cestního
Kroměříž, příspěvková organizace, na mostu přes Kotojedku (km 12,218 na
školní rok 2021/2022
p. č. 118/1, v k. ú. Zdounky, který bude
- vlastní hodnocení MŠ Zdounky, okres společně se sousedním železničním
Kroměříž, příspěvková organizace, za mostkem rozšířen v jeho průtočném
školní rok 2020/2021
profilu), včetně souhlasu s aktuálními
- Výroční zprávu ZŠ Zdounky, okres výkupními cenami pro účely PPO
Kroměříž, příspěvková organizace, o Zdounek (především nově pro f.
činnosti školy, o hospodaření školy, o Forestlaan, s.r.o.)
poskytování informací za školní rok - ekonomiku obce – plnění rozpočtu a
2020/2021
zůstatky účtů k datu 31.8.2021
- Roční plán práce ZŠ Zdounky, okres - neméně důležitý byl i tentokráte opět
Kroměříž, příspěvková organizace, na bod, který se týkal prodeje a koupě
školní rok 2021/2022
pozemků, více se můžete dozvědět na
- Rozhodnutí z Ministerstva financí ČR o webových
nebo
facebookových
poskytnutí účelové dotace čj. MF- stránkách naší obce www.zdounky.cz,
26306/2021/1201-5 ve výši 497.365,70 nebo link Obec Zdounky.
Kč k úhradě doložených nákladů na
provedení
prokazatelně
účinných Na závěr výše uvedeného přehledu
ozdravných protiradonových opatření a z práce rady obce a zastupitelstva naší
na úhradu kontrolních a závěrečných obce si dovolím vyslovit přání oproti
měření
prokazujících
účinnost loňskému roku, a to, že i když se
provedených opatření v objektu ZŠ „covidová“ situace opět zhoršuje, chci
Zdounky, Kroměřížská 237, 768 02 věřit skutečnosti, že námi pro vás
Zdounky
naplánovaná a domluvená všechna
- Zápis č. 340/2021/EKO z dílčího kulturní představení do konce tohoto
přezkoumání
hospodaření
obce kalendářního roku a opravdu si myslím,
Zdounky, IČ 00287938 za rok 2021 – že bude z čeho vybírat proběhnou bez
přezkoumání provedla ve dnech 22.9. - jakýchkoliv větších omezení a vy je
24.9.2021 kontrolorka KÚ ZK ing. Jana budete moci v klidu navštívit!!!
Brázdilová, při dílčím přezkoumání
hospodaření Obce Zdounky za rok 2021 Tyto řádky čtete sice na přelomu měsíců
byla zjištěna chyba, která ale nemá října a listopadu, ale těch možností vám
závažnost nedostatků uvedených pod všem popřát krásný a klidný advent již
písm. B) (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. tolik nebude, proto si již nyní dovolím pro
420/2004 Sb.), tedy „maličkost“, která vás vyslovit přání jen všeho dobrého do
bude odstraněna na ZO Zdounky
konce roku 2021!!!
- dopis z Ministerstva vnitra ČR ze dne
22.9.2021 č.j. MV-152955-1/OV-2021, V úctě
týkající se organizačně technického
Ing. Martin Drkula,
zabezpečení voleb do Poslanecké
starosta obce
sněmovny PČR, konaných ve dnech 8. a
9. 10. 2021
Zastupitelstvo obce Zdounky (letos třetí
v pořadí) se uskutečnilo ve čtvrtek
9.9.2021, a projednalo či schválilo celou
řadu bodů, ze kterých vybírám pro vás
tyto nejdůležitější:
- Zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od
posledního veřejného zasedání
čtyři Darovací smlouvy s finančním
darem ve výši 100.000,- Kč/obec pro
čtyři nejvíce postižené obce tornádem,
které zasáhlo jižní Moravu ve čtvrtek
večer dne 24. 6. 2021, a to pro obce
Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a
Moravská Nová Ves a Hrušky na
Břeclavsku, jako solidární a humanitární
pomoc na sanaci škod v těchto
uvedených obcích
- po vyjádření a ve shodě s f. Forestlaan,
s.r.o. (dříve f. FINE DREAM, s.r.o.) ke
Studii odtokových poměrů (v rámci
-
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Sběrný dvůr Zdounky
Vzhledem k tomu, že pomalu přichází podzim, je
potřeba si připomenout nejen pro pravidelné
návštěvníky sběrného dvora Zdounky, ale i pro ty,
kteří k nám zavítají náhodně, že od 1.11. 2021
opět dochází k přechodu na zimní provoz a sběrný
dvůr bude pro veřejnost otevřen ve středu od
15.00 do 18.00 hodin. Sobotní provozní doba
zůstává beze změn, a to 7.00 - 12.00 hodin.
K 25.10. 2021 rovněž končí rozvoz kontejnerů do
místních částí a k dispozici zůstane přes zimu pro
všechny sběrný dvůr ve Zdounkách. Nový
termínovník rozvozů pro rok 2022 je již připraven a
bude součástí příštího zpravodaje. Rovněž, tak jak
jsme již léta zvyklí, jsou termíny jednotlivých
přistavení kontejnerů v místních částech zaneseny
v obecním kalendáři, který bude k dispozici pro
všechny domácnosti v průběhu listopadu tohoto
roku.
Na závěr si dovolím zmínit jednu zajímavost ze
sběrného dvora, o které pravidelní návštěvníci
dobře vědí a která se těší již nejméně rok velkému
zájmu: re–use domeček. Spousta lidí přináší věci,
které už nepotřebují, ale zároveň je škoda je
vyhodit. Všechny tyto předměty – knihy, sošky,
DVD, kuchyňské potřeby, obrazy, hračky atd., se
pečlivě třídí, čistí a jsou připraveny pro každého,
kdo projeví zájem. Pokud je dostatek věcí, bývá
domeček otevřený pro všechny zájemce každou
sobotu. Budeme rádi, když nás navštívíte!
Ing. Jana Raczová,
místostarosta obce

www.zdounky.cz
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Základní škola Zdounky
Loučíme se létem
V novém školním roce nás ve středu 8. 9.2021 čekala
první společná akce: loučíme se s létem. Celá družinka
se sešla v areálu, který byl vyzdoben barevnými
obrázky krásných zážitků z prázdnin. Společně jsme si
zazpívali a zahráli oblíbenou hru dostihy. Potom již na
děti čekaly letní, veselé úkoly, které s velkým nadšením
plnily. Všichni si hravě poradili s lovením rybiček,
házením na cíl, skákáním v pytli, prolézáním tunelu,
hádáním předmětů a kreativními dovednostmi. Na
závěr byla pro děti připravena diskotéka, kterou si malí
tanečníci náramně užili. S létem jsme se tedy jak se
patří rozloučili a již se těšíme na další podzimní aktivity.
Michaela Skácelová
Praha - po stopách Karla IV.
Z neděle na pondělí jsme se nemohli dočkat rána,
protože jsme se těšili na výlet do našeho hlavního
města. Sraz všech účastníků, tedy nás páťáků, byl před
vlakovým nádražím v Hulíně v 6.25 hod. Po nastoupení
do rychlíku společnosti LEO Expres jsme vyrazili směr
Praha. Ve vlaku se nám moc líbilo, protože po celou
dobu jízdy jsme si mohli objednat občerstvení. Ani jsme
se nenadáli a už jsme vystupovali na Hlavním nádraží.
Pak jsme se pomocí jezdících schodů přesunuli do
metra a pokračovali na stanici Malostranská. Zde jsme
vystoupili a mohli začít obdivovat krásy tohoto
historického města. Nejprve jsme vyběhli po Starých
zámeckých schodech a dostali se k Pražskému hradu.
Prohlédli jsme si Zlatou uličku a Daliborku. Poté
následovala Bazilika svatého Jiří. Asi nejvíce nás svou
krásou oslnila Katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava.
Měli jsme také možnost prohlédnout si Vladislavský sál
a kopie korunovačních klenotů. Po Karlově mostě jsme
se přesunuli na Staroměstské náměstí a v celou hodinu
zhlédli odbíjení Pražského orloje a jeho pohybující se
postavičky. Celý vlastivědný výlet jsme zakončili u
sochy sv. Václava. Během zpáteční cesty jsme si
sdělovali zážitky z celého dne a obdivovali fotky
památek ve svých mobilech. I počasí nám přálo a po
celou dobu svítilo sluníčko. Na tento výlet budeme
dlouho vzpomínat.
Holky a kluci z V. třídy
Netradiční vyučování v zámeckém parku – 1. a 4. třída
V pondělí 26.9.2021 se prvňáčci a čtvrťáci zapojili do
celoškolního projektu k utužování vzájemných vztahů
v kolektivech a společně vyrazili do nádherného
zámeckého parku ve Zdounkách.
V parku se děti rozdělily do skupin a začaly plnit
netradiční a zábavné úkoly. Starší děti měly po celou
dobu za úkol starat se a pomáhat svým mladším
kamarádům. Děti objevovaly krásy přírody, pracovaly
s přírodninami a navzájem si pomáhaly při vyplňování
pracovních listů. Po splnění všech úkolů na děti čekala
odměna v podobě opékání špekáčků a zaslouženého
odpočinku na piknikových dekách.
Po návratu do školy jsme netradiční vyučování
v přírodě společně zhodnotili a ve třídách si vystavili
nasbírané přírodniny. Protože nám v tento den přálo i
počasí, bylo teplo a sluníčko se na nás po celou dobu
usmívalo z oblohy, projektový den se nám doopravdy
vydařil.
Velké poděkování patří rodině Lexíka Vršky za vřelé
přivítání v jejich krásném zámeckém parku a za
připravené ohniště. MOC DĚKUJEME!
Mgr. Martina Štefková

www.zdounky.cz
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Základní škola Zdounky
Podzimní putování
Pondělí před státním svátkem využili druháci ze
Zdounek k putování podzimní přírodou. Naše cesta
začala v Troubkách, kde všichni dostali na krk
papírovou paletu, na kterou jsme si během cesty
vzájemně lepili všechno, co se nám v přírodě zalíbilo a
učili jsme se tak dělat radost nejen sobě, ale i druhým.
Vyšlápli jsme si kopec nad Zdislavice, odkud bylo
pěkně vidět Brdo i Vlčák. Pokračovali jsme lesem kolem
hájenky až ke kapličce Strašná, kde jsme si poslechli
pověst o tomto trošku tajemném místě a oslavili jsme
tady narozeniny našeho spolužáka a kamaráda
Rostíka. Pokračovali jsme dál lesem a po několika
kilometrech jsme odbočili přes louku směrem k
Morkovicím. Tam na nás už čekalo občerstvení, které
všem přišlo vhod.
Po doplnění energie jsme se vydali poznat něco málo z
Morkovic. Prohlédli jsme si náměstí, pranýř, kostel a
zámek. Nakonec se všichni rádi posadili do autobusu,
který nás přivezl zpátky do Zdounek. Domů si všichni
kromě krásných zážitků dovezli také paletku plnou
šípků, květů, barevného listí a dalších darů přírody, ze
kterých jsme měli opravdovou radost. Druháci dokázali
našlapat 10 kilometrů a během výletu se chovali jako
opravdoví turisté.
Mgr. Dana Bayerová
Český den proti rakovině
Letošní jubilejní 25. ročník celonárodní sbírky Ligy proti
rakovině Praha se uskutečnil ve středu 29. 9. 2021
Nepřehlédnutelní
dobrovolníci
ve
žlutých
tričkách nabízeli symbol Českého dne proti rakovině,
žluté kytičky měsíčku lékařského, letos se stužkou
v zelené barvě. Výjimečně bylo tentokrát možné nabízet
kytičky i ve čtvrtek 30. 9. a v pátek 1.10., na pevných
prodejních místech až do neděle 3.10.
Mezi nadšené dobrovolníky se v tomto roce přidali i
naši deváťáci, kteří s velkým nasazením vyšli do
zdouneckých ulic se snahou oslovit co nejvíce
kolemjdoucích. Nově bylo možné zakoupit kytičky také
na dvou pevných prodejních místech, která nás v naší
snaze ochotně podpořila, a to na Obecním úřadu
Zdounky a v COOP družstvu HB – Zdounky.
Jedinečnou příležitost, jak přispět finančním darem na
boj proti rakovině, využili nejen žáci a zaměstnanci naší
školy, ale především mnoho dalších ochotných dárců.
Díky štědrým příspěvkům se nám podařilo ve
Zdounkách vybrat vysokou částku 9 617,- Kč.
Děkujeme všem, kteří jste se do sbírky zapojili a
přispěli!
Mgr. Věra Valachová

www.zdounky.cz
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Zahájení nového školního roku v mateřské škole
Prázdniny utekly jako voda a začal nový školní rok. Mateřská
škola využila uzavření svého provozu během letních prázdnin
k rekonstrukci kuchyněk u tříd a malování interiérů celé budovy.
Velké poděkování patří obci Zdounky jakožto našemu
zřizovateli, který zajistil financování těchto prací.
Velkou změnou je nová otevírací doba školy. Od září 2021 jsme
prodloužili provoz zařízení od 6.00 do 16.30 hodin, abychom
vyhověli požadavkům zákonných zástupců dětí a umožnili jim
předávání a vyzvedávání dětí bez časového presu.
Mateřská škola má aktuálně naplněny všechny tři třídy až do
počtu 28 dětí. Celkem 35 dětí tvoří početnou skupinu plnící
povinné předškolní vzdělávání, 25 dětí pak nastoupilo do
školičky úplně poprvé… A změny nastaly i v personálním
obsazení školy, kdy náš tým posílily dvě paní učitelky, paní
asistentka a na částečný úvazek rovněž paní uklízečka.
Po začátcích a adaptačním období, které je vždycky trošičku
hektické a náročné pro všechny, už naplno pracujeme na
naplňování našeho školního vzdělávacího programu „Pohodou
ke zdraví“ a podařilo se realizovat i několik dalších
nadstandardních aktivit.
V rámci letité spolupráce s SPC Veslařská nás 13.9.2021
navštívila paní logopedka, aby provedla u dětí depistáž
řečových vad a metodicky podpořila naše logopedické
asistentky při práci s těmito dětmi.
Dne 22.9.2021 pak měli rodiče možnost nechat své děti projít
preventivním vyšetřením zraku na přístroji Plusoptix, které
přímo do školy přijela realizovat pracovnice nestátního
neziskového zařízení Prima Vizus, o.p.s.
Do školičky za dětmi přijelo loutkové divadýlko s představením
Krteček a kamarádi a proběhlo rovněž fotografování dětí
s vánoční tematikou.
Na konci září se na školní zahradě konala pěkná akce
„Jablíčkové slavnosti“ pro rodiče s dětmi. Kromě soutěží a úkolů
byla pro všechny nachystána ukázka moštování a především
ochutnávka jablíčkových dobrot, které pro děti s láskou
připravily maminky (a možná i tatínkové).
Rodiče také aktivně zapojili svůj tvůrčí potenciál do kaštánkové
výzvy a spolu s dětmi vytvořili originální a krásnou podzimní
výzdobu naší školičky.
Děti z mateřské školy se podílely na výzdobě podzimní výstavy
pořádané Českým svazem zahrádkářů ve Zdounkách, která se
uskutečnila v Domě kultury na začátku října. Na výtvarných
dílech si dali všichni skutečně záležet!
Letos nás čeká zapojení do několika celoročních projektů. Třída
Berušek a Sluníček se zapsala do sportovního projektu Se
Sokolem do života aneb Svět nečeká za vrátky, cvičíme se
zvířátky. Předškoláci se pak každý měsíc budou scházet a vařit
v projektu Kuchyně bez hranic, který vzešel z iniciativy „našich“
maminek a zaměřuje se na zdravou výživu. A nově zahajujeme
také kroužek Flautoškolka, kde se děti budou učit pískat na
pětidírkové flétničky.
Před námi je ještě skoro celý školní rok a čeká nás toho ještě
skutečně mnoho. Budeme se těšit na společná setkání a
nezbývá než popřát všem pevné zdraví, hodně sil a radosti
z dobře vykonané práce.
Mgr. Julie Zrnová

Mateřská škola Zdounky
oslaví

4. června 2022
40. výročí od svého otevření.
Jste srdečně zváni!
www.zdounky.cz
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Český svaz zahrádkářů Zdounky
Vážení čtenáři zdouneckého zpravodaje, dovolte mi,
abych vás informoval o činnosti naší základní organizace.
Po uvolnění pandemických opatření jsme se konečně
mohli sejít a naplánovat každoroční činnosti. Konala se
členská schůze, na kterou se dostavila nadpoloviční
většina členů. Výkonný výbor informoval členy o
dosavadních a budoucích akcích, mezi které patřila
výstava ovoce a zeleniny, jež proběhla v neděli dne 3.10.
2021 a v tento den si ji přišlo prohlédnout 156
návštěvníků. Samotné výstavy se zúčastnilo 27
vystavovatelů, z toho 14 členů ZO ČZS Zdounky.
Vždy v pondělí je již tradičně výstava vyčleněna pro žáky
ZŠ a MŠ, které na ní jako každoročně provázela paní ing.
Hana Horákova svým poutavým a poučným výkladem.
Děti zde mohly zhlédnout své obrázky a různé výpěstky
ze zahrádek. Jako obvykle jsme k prohlídce připravili
čerstvě vylisovanou jablečnou šťávu a největší odměna
pro nás byla, že nepřišla ani kapka nazmar. Za přípravu
obrázků jim i pedagogům patří velké poděkování.
Dále zde bylo možno na panelech, které sami
naaranžovali členové ochránců přírody, opět najít mnoho
poučných informací ohledně ochrany přírody. I jim tedy
poprávu patří poděkování a už se těším na příště.
Návštěvníky a především děti vždy nejvíce zaujme
vystavená plástev medu s včelami a jejich královnou,
včelařské vybavení a včelí produkty, což se nám i letos
podařilo. Tímto bych chtěl poděkovat ZO ČSV Zdounky za
zajištění výše uvedeného.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům ZO ČSZ
Zdounky, kteří se opět ve svém volném čase celé přípravě
a hladkému průběhu věnovali.
Předseda ZO ČZS,
Pavel Valenta

www.zdounky.cz
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ZO ČSOP DIVOKY
Podzimní dny jsme se rozhodli zpestřit akcí
„Den stromů“, kterou jsme naplánovali na
16.10.2021. Účastníci si mohli s Pepou
Snopkem vyzkoušet, jak takový stromek v lese
zasadit, s Marcelou Bajerovou poznat, který list
či plod ke kterému stromu patří, Vašek Čevela
předvedl, jak náročné je strom bezpečně
ořezat ve výškách a případně skácet. Malá
výstavka historie dřevorubeckého nářadí
překvapila, jakou naši předkové museli
vynaložit sílu ke svojí práci. Divocké hřiště
ožilo soutěžemi, jak se trefit cíl dřevěným
špalíkem, chodit na chůdách, přetahování
lanem, s Jiřkou Zelenkovou bylo možné
vyzkoušet dovednosti v malé výtvarné dílničce.
Na „Perónu vagónu“ prohlédnout výstavku co
všechno je možné ze dřeva vyrobit. Největší
úspěch mělo řezání dřeva ruční pilou na čas.
Ráda bych poděkovala všem, kteří nám
pomáhali tuto akci po několika letech obnovit.
Ještě malá připomínka, jak svátek stromů
vznikl.
Historie Dne stromů
Nápad slavit Den stromů vznikl už v polovině
19. století ve Spojených státech, konkrétně v
Nebrasce. Tamější krajina byla přibližně před
150 lety popisována jako krajina „bez stromů".
Až jeden z prvních osadníků v této oblasti
J. Sterling Morton začal v okolí svého domu
pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin.
Povoláním však nebyl zahradník, ale novinář a
vydavatel prvních novin. Právě noviny využil k
tomu, aby vyzval své spoluobčany k
následování jeho příkladu k pěstování
stromů. Vysvětlil jim, že stromy zastavují
větrnou erozi půdy a poskytují stín před pálícím
sluncem.
Myšlenka se postupně šířila i na další
kontinenty. Jen datum oslav se liší podle
klimatických podmínek a podle toho, kdy je
možné stromy vysazovat. Podle CALM,
australského oddělení ochrany přírody a péče
o krajinu, se Den stromů slaví ve více než 50
zemích světa.
Historie Dne stromů v ČR
Do Čech myšlenku přinesl „Svaz spolků
okrašlovacích" a poprvé se zde Den stromů
masově slavil počátkem dubna roku 1906.
Tradice, přerušená válkou a komunistickým
režimem, byla znovu obnovena v roce 2000. A
jak se zdá podle narůstajícího zájmu, historie
Dne stromů ani po více než 150 letech zdaleka
nekončí.
S nápadem na obnovu této tradice v ČR přišli
bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity
Karlovy a známý popularizátor stromů Václav
Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Datum
první oslavy svátku stromů bylo stanoveno na
20. října 2000, protože v mnoha lokalitách
České republiky jde o vhodný termín pro
sázení stromů a podzim je také časem, kdy
jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi
barvami.
Den stromů se nyní slaví 20. října nejen v
České
republice,
ale
i
v Polsku a
na Slovensku.
Dvacátý
říjen
se
tak
stal Středoevropským Dnem stromů.
J. Šoltísová
www.zdounky.cz
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Pozvánky na akce

Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a my
stojíme opět na začátku topné sezóny a opět je zde
preventivní připomenutí, zda už jste všichni
zkontrolovali svá topná tělesa - buď ta plynová a
nebo na tuhá paliva - a připravili je tak na plynulý a
dlouhodobý provoz. Dále pak jestli máte vymetené a
zkontrolované komíny a kouřovody.
V nařízení vlády 91/2011 Sb. je jasně popsáno, že si
každý musí počínat tak, aby při provozu výše
uvedených spotřebičů a zařízení nedošlo ke vzniku
požáru. Musí dodržovat a provádět předepsané
kontroly a také samotné čištění komínů a kouřovodů,
způsobem a ve lhůtách stanovených výrobcem a
tímto nařízením vlády.
Zkrátka a dobře, nepodceňujte prevenci před topnou
sezónou a při ní. Děláte to sami pro sebe, pro
ochranu svého zdraví, majetku, ale také ostatních
občanů.
Podrobný popis nařízení vlády 91/2011 Sb. i
s dodatky a mnoho jiných rad najdete na stránkách
HZS Zlínského kraje www.hzszlk.cz.
Za referenty prevence SDH Zdounky
Marek Sýkora

www.zdounky.cz
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Mladí hasiči ze Zdounek „Zpátky ve hře“
Náš kolektiv mladých hasičů po dlouhé covidové odmlce
opět v tomto roce obnovil své schůzky s dětmi začátkem
měsíce června. Do této doby jsme s dětmi hráli hru
Nekonečný příběh, která se konala prostřednictvím
mobilních telefonů a naší nástěnky. Jsme rádi, že
většina našich členů nám zůstala věrná a doufáme, že
doba bude už jen lepší a lepší, abychom mohli svou
činnost plně obnovit a být zase „Zpátky ve hře“.
Po celoroční odmlce jsme uvítali naši první soutěž, které
jsme se mohli zúčastnit, a to Soutěž mladých hasičů ve
Zdislavicích, která se konala dne 14.8.2021. Soutěže
jsme se zúčastnili se dvěma družstvy, a to v kategorii
mladších a starších žáků. Tato soutěž v požárním útoku
je vylepšena o disciplínu štafeta 4x 60 m a štafeta
požárních dvojic. Do celkových výsledků se tedy počítají
tři disciplíny. V kategorii mladších jsme se umístili na
6. místě a ve starších žácích to bylo 4. místo.
Ve dnech 15.–20.8.2021 měli možnost naši tři
dorostenci, a to Veronika Slováčková, Michal Šauer a
Jakub Trněný, zúčastnit se akce nazvané Rescue camp,
který byl zaměřen na přípravu na zařazení do jednotek
požární ochrany. Náplní campu byl např. lezecký výcvik,
výcvik na vodě a plavecký výcvik, jehož součástí byla
záchrana tonoucího, zásady poskytování první pomoci,
pořadový výcvik atd. Všichni tři se vrátili nadšení a
doufáme, že získané znalosti a vědomosti jim budou
v dalším životě jen ku prospěchu.
Ve dnech 22.–29.8.2021 jsme pro naše mladé hasiče
zorganizovali soustředění, které se uskutečnilo v naší
zbrojnici a v našem hasičském areálu. Celkem se naší
akce zúčastnilo 19 mladých hasičů ve věku do 18 let.
Celé soustředění jsme zahájili v neděli odpoledne, kdy si
naše děti vytvořily společnými silami vlajku, erb a
vymyslely bojový pokřik. Každý z nás dostal na památku
tričko s mottem našeho kolektivu „Zpátky ve hře“. První
společný večer jsme zahájili diskotékou. Pondělí jsme
věnovali celodennímu tréninku závodu požární
všestrannosti a štafetě dvojic. V úterý jsme se vydali
vlakem na Svatý Hostýn, kde jsme strávili sice chladný,
ale překrásný den. Po návratu jsme večer hráli Bingo o
pěkné ceny. Středa opět patřila tréninku požárního útoku
a štafety 4x 60 m, protože v sobotu nás čekaly dvě
soutěže. Středeční večer jsme zakončili v areálu „HUSA“
v Zákostelí promítáním večerního filmu. Ve čtvrtek nás
za odměnu čekal opět výlet, a to do Kostelan na Ranč.
Tady jsme den strávili hraním bowlingu, koupáním,
prohlídkou maštalí, jízdou na koni, střílením z luku,
házení tomahawkem a byli jsme svědky překrásného
vystoupení s biči. Večer jsme završili volnou zábavou na
hřišti s velkolepou večeří, což byla pizza od Pepina.
Pátek jsme opět věnovali přípravě na sobotní soutěže.
Protože jsme se půl roku nemohli scházet, tak jsme
během jednoho týdne museli vše dohnat. V sobotu jsme
jeli do Roštína, kde se konala pohárová soutěž
v požárním útoku. Družstvo starších se umístilo na
2. místě a družstvo mladších na 4. místě. Dále se
v Roštíně konalo jarní kolo hry Plamen ve zkrácené
verzi, tj. soutěžilo se v disciplíně požární útok a štafeta
požárních dvojic. Družstvo mladších se umístilo na
5. místě a starší si vybojovali 1. místo. Večer jsme
završili předáním odměn všem zúčastněným a
velkolepou diskotékou s malým ohňostrojem.
Tímto bych chtěla poděkovat všem vedoucím,
zdravušce, kuchaři a všem, kteří nám byli jakkoliv
nápomocni při organizaci našeho soustředění. Také
Obecnímu úřadu ve Zdounkách velký dík patří za
finanční podporu.

www.zdounky.cz
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Mladí hasiči ze Zdounek „Zpátky ve hře“ - pokračování
První zářijovou sobotu 4.9.2021 jsme uspořádali po
loňské odmlce znovu tradiční dětský den, který se
konal v našem hasičském areálu na hřišti. Pro děti
jsme si nachystali sportovní disciplíny na téma „Útěk
z karantény“.
Na programu byla ukázka naší
hasičské techniky, malování na obličej, skákací hrad
a trampolína. Pro každého přihlášeného účastníka
naší soutěže byla nachystaná malá odměna a pro 10
nejlepších věcná cena. A kdo měl hlad a chuť, tak
vyzkoušel naše dobroty z udírny. Byli jsme mile
překvapeni velkou účastí dětí, protože jejich počet se
vyšplhal na 81. Doufáme, že si to všichni užili a že
příští rok budeme moci tuto akci znovu zopakovat.
V sobotu 25.9.2021 se naši mladí hasiči zúčastnili
Závodu požární všestrannosti v Morkovicích. Na
startovní čáru se postavily dvě tříčlenné hlídky.
Mladší žáci se umístili na 4. místě a starší si odvezli
bronzovou medaili.
V letošním roce dostali naši mladí hasiči znovu
možnost zúčastnit se studia Junior univerzity –
vzdělávání mladých záchranářů, kterou organizuje
Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele.
Partnery tohoto projektu jsou Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava, Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska a Střední průmyslová škola
v Hranicích. Cílem projektu je blíže seznámit
studenty s přírodovědnými a technickými obory
formou hry na vysokoškolské studium. Junior
univerzita má za cíl ukázat studentům, že přírodní
vědy, technika, odborné předměty, jako je
matematika, chemie, fyzika nebo biologie, jsou velice
lákavé a perspektivní a jsou využitelné v praxi.
Všechna témata souvisejí s činností záchranářů.
Z našeho kolektivu se tohoto projektu zúčastnili Sára
Nebřenská a Jaroslav Kutra. Studium proběhlo ve
dvou turnusech, kdy první se konal v období 2.7–
10.7.2021 a druhý 1.10.– 3.10. 2021. V neděli 3.
10.2021 v dopoledních hodinách proběhlo slavnostní
ukončení v aule VŠB TU Ostrava, kde byly
studentům předány certifikáty o ukončení studia.
Děkujeme Sáře i Jardovi za jejich účast na tomto
studiu, jsme hrdí na to, že se tohoto studia zúčastnili,
a věříme, že jim přineslo mnoho vědomostí a
znalostí, které budou moci ve svém životě využít.
Poslední soutěží před vydáním tohoto zpravodaje je
podzimní kolo hry Plamen, které se konalo v sobotu
16.10.2021 v Šelešovicích. Kvůli velké nemocnosti
našich dětí jsme se zúčastnili jen Závodu požární
všestrannosti, kde jsme se v kategorii mladších
umístili na 6. místě a v kategorii starších na 5. místě.
Za SDH Zdounky
vedoucí MH Hana Kutrová

www.zdounky.cz
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Hledání pokladu
V neděli
4.7.2021
proběhlo
v Divokách
zahájení letních prázdnin. Hasiči SDH Divoky si
připravili pro děti stezku plnou úkolů s názvem
„Splň úkoly a najdi poklad“. Děti prošly krátkou
trasu lesem plnou překvapení. Na trase na ně
čekalo šest krátkých zastavení. Zkusily si
střelbu ze vzduchovky s panem myslivcem, o
kousek dále poznávaly zvířátka s paní
učitelkou. Musely přeplavat rybník na voru
s pirátem,
zatloukaly
hřebíky
s místním
řemeslníkem, s indiány je čekala střelba z luku
na bizona a nakonec se zavázanýma očima
poznávaly chutě – sladké, kyselé, slané… Po
splnění úkolů se všechny děti s nadšením vrhly
do hledání pokladu. Ten byl nalezen a děti
spokojené. Tím ale zábava neskončila. Kromě
občerstvení byl připraven i skákací hrad.

Ročník 19/číslo 4

Dění v Divokách
Dětský den
První prázdninový víkend v Divokách patřil dětem. Dětský den se nesl
v duchu sportu a poznávání. Děti prošly stezkou plnou zajímavých
úkolů až ke sladkému pokladu. Zahrály si s rodiči přátelské fotbalové
utkání, dosyta i zařádily na skákacím hradu. Nechyběly ani oblíbené
pochoutky jako párek v rohlíku a zmrzlina. Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili a hlavně těm, co si ukrojili kousek svého času a podíleli se
na přípravách i samotné realizaci.

Rozloučení s prázdninami
V sobotu 28.8.2021 se v odpoledních hodinách
na divockém hřišti loučili dospělí i děti s letními
prázdninami. Konal se tradiční fotbalový zápas
ženatí vs. svobodní. Tento rok byl výjimečný
především tím, že se do hry zapojili i ti
nejmladší nadějní fotbalisté. Po náročném
zápase nechybělo ani vydatné občerstvení, od
vepřového kotlíku přes párek v rohlíku až po
dobře vychlazené pivo. A kdo vydržel až do
setmění, mohl si vychutnat nejen špekáček, ale
i jeden z posledních letních večerů u tradičního
táborového ohně.

www.zdounky.cz
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Divoky - pokračování
RIO DIVOKY
Již jako každoročně, i letos se v Divokách
uskutečnil volejbalový turnaj RIO DIVOKY. Počasí
bylo nádherné, tak nic nebránilo zahájení turnaje.
Hrálo celkem 5 družstev: Divoky, Zaki team,
Litenčice, ČAK a Brzda. Zápasy byly hodně
vyrovnané a nakonec 1. místo vybojovalo družstvo
Litenčic. Všem děkujeme za účast, a to jak hráčům,
tak divákům, kteří dokázali udělat skvělou atmosféru.
Těšíme se na další ročník.
ZVONEČKY
Vánoce se pomalu blíží a obecní vánoční stromeček
roste čím dál víc. Tak se ženy z Divok sešly v neděli
odpoledne ve staré škole a pustily se do šití
zvonečků. Práce šla všem pěkně od ruky a za pár
hodin bylo našito 30 kusů. Chci poděkovat všem, kdo
přišli, za ušití krásných zvonečků. Myslím, že náš
obecní stromeček bude krásný stejně jako každý rok.
Jana Andrýsková

Seniorský klub
Obecní úřad Zdounky ve spolupráci s DK
Zdounky zahájí od ledna 2022 pravidelné
setkávání našich seniorů. Bude-li nám
epidemiologická situace přát, rádi bychom
umožnili v přísálí DK Zdounky našim
seniorům pravidelné posezení, při kterém
nabídneme malé občerstvení, besedy, po
dohodě i výlety do okolí naší obce. Přesný
termín prvního setkání seniorského klubu
bude včas oznámen rozhlasem. O klubu a
o jeho fungování se pobavíme i na
prosincovém setkání se seniory, které se
každoročně uskutečňuje v prosinci.
Své případné dotazy či podněty můžete již
nyní směřovat na paní Petru Horákovou,
pracovnici DK Zdounky, tel: 727 807 480,
email: dk@zdounky.cz. Uvedené kontakty
najdete i na stránkách obce Zdounky
www.zdounky.cz, případně na první
stránce obecního kalendáře.
Místostarosta obce,
Ing. Jana Raczová
www.zdounky.cz
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Nultý ročník Gulášfestu ve Zdounkách
Dne 16.10. 2021 se konal nultý ročník Gulášfestu ve zdounecké
Hospůdce na hřišti. Již od samého rána se začaly sjíždět
soutěžní týmy, aby si mohly vybrat co nejlepší místo pro své
vaření. Celkem se zúčastnilo 13 týmů. Věkové rozpětí
soutěžících, bylo velmi pestré, od dětí až po důchodce. Počasí
přálo a nic nebránilo tomu, aby v 10 hodin mohl být zahájený
oficiální start a soutěžící mohli začít tvořit svá díla. Zájem o košt
byl veliký. Během hodiny byly vyprodané všechny hodnotící
lístky. V 17 hodin pak nastal ten správný čas, aby byl košt
ukončen a hlasovací lístky byly odevzdané ke sčítání. Byla to
celkem fuška sečíst tolik hlasů, ale nakonec se to zvládlo.
Všechny soutěžní týmy byly velmi netrpělivé, jak to dopadne. No
a teď k samotnému vyhodnocení. Na 3. místě se umístili manželé
Chromcovi z Morkovic, na 2. místě se umístil Martin „Chachar"
Rudý se svým pomocníkem Markem Kyrczem no a 1. místo
obsadil tým Luky s klukY. Všem soutěžním týmům moc děkuji za
účast a vítězům gratuluji, byla to vydařená akce.
Dagmar Zajíčková

Chovatelé ve Zdounkách
Chovatelé ve Zdounkách se i přes těžkosti, které přináší dnešní
doba v souvislosti s koronavirovou nákazou, snaží i nadále
pokračovat ve své práci.
Tradiční jarní stolní posouzení ještě chovatelům nevyšlo, ale pak
už opět zahájili svoji činnost.
V červnu pomáhali při organizaci závodů při regionální výstavě v
Přerově. Byla to jedna z prvních akcí pořádaných po sérii
různých vládních uzavírek a omezení.
V srpnu už pořádali výstavu ve Zdounkách za kulturním domem.
Zde je již tradicí účast chovatelů králíků plemene Českého
strakáče z širokého okolí. Druhým rokem se při výstavě pořádaly
závody v králičím hopu – Zdounecký Hopík.
Hned v září se chovatelé ze Zdounek aktivně zapojili do
organizace celostátní výstavy mláďat v Přerově a hlavně do
pořádaného závodu v králičím hopu.
Zatím poslední akcí, do které se chovatelé zapojili, byla
organizace krajské soutěžní a okresní výstavy. Ta se letos
pořádala na Výstavišti v Kroměříži a naši chovatelé na ní uspěli a
získali i několik ocenění.
I při této výstavě se konaly závody v králičím hopu a i ty pořádali
chovatelé ze Zdounek.
Mimo to se stále snaží zvelebovat chovatelský areál ve
Zdounkách.
Dokončili výměnu střechy na přístřešcích a kompletně
zrenovovali sociální zařízení.
Stále se tak snaží pokračovat v práci, kterou před mnoha
desítkami let zahájili první organizovaní chovatelé ve Zdounkách.
Jiří Svítil
www.zdounky.cz
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8.10.-9.10.2021
Obec Zdounky
Okrsky
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky
hlasy
hlasů
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v %
5
5 100,00
1 679
1 049
62,48
1 049 1 044
99,52
Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 1 - Zdounky
Strana název
číslo
20
13
4
17
18

ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Svoboda a př. demokracie (SPD)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická str.Čech a Moravy

Platné hlasy
celkem v %
231 34,42
129 19,22
104 15,49
58
8,64
46
6,85

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 2 - Cvrčovice
číslo
4
20
13
12
18

Strana
název
Svoboda a př. demokracie (SPD)
ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
Komunistická str.Čech a Moravy

Platné hlasy
celkem
v%
25
31,25
22
27,50
9
11,25
7
8,75
7
8,75

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 3 - Divoky
číslo
20
13
17
4
18

Strana
název
ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Komunistická str.Čech a Moravy

Platné hlasy
celkem
v%
17
24,28
13
18,57
11
15,71
10
14,28
6
8,57

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 4 - Nětčice
číslo
20
12
13
17
4

Strana
název
ANO 2011
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Svoboda a př. demokracie (SPD)

Platné hlasy
celkem
v%
40
31,00
17
13,17
16
12,40
14
10,85
13
10,07

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 5 - Těšánky
číslo
20
17
13
4
8

www.zdounky.cz

Strana
název
ANO 2011
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Trikolora Svobodní Soukromníci

Platné hlasy
celkem
v%
31
32,97
16
17,02
15
15,95
7
7,44
7
7,44
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Základní umělecká škola Zdounky
Vážení čtenáři Zdouneckého zpravodaje,
dovolte, abych vás všechny pozdravil v tomto podzimním čísle zpravodaje. Jsem rád, že jsme mohli do nového školního roku
vstoupit normálním způsobem a zahájit prezenční výuku. Všichni jsme se na tento okamžik moc těšili a začali jsme pracovat
tak, jak jsme zvyklí. I u nás na ZUŠ došlo k několika personálním změnám. Kytarové oddělení se rozšířilo o dva nové kolegy,
kteří nahradili pana učitele Štrublíka, který odešel vyučovat do Brna. Nově tedy u nás ve Zdounkách vyučuje pan učitel Jakub
Němeček z Přerova a v Koryčanech zajišťuje výuku Matěj Bednařík z Kyjova. Oběma přeji, ať se jim u nás líbí a práce s dětmi
je baví a naplňuje. Jinak se v našem kolektivu nic nemění a pilně pracujeme na nových akcích, výzvách a projektech. Během
uplynulého období se nám opět podařilo za přispění vedení obce Zdounky provést několik oprav, vyměnit podlahy v přízemí
školy, instalovat nové žaluzie a vymalovat obě budovy. Náš zřizovatel, kterým je Zlínský kraj, nám pomohl dotačním titulem
dovybavit všechny učebny novými notebooky pro případ opětovné distanční výuky, ale věřím, že už to tak zlé nebude.
Těšíme se na to, že budeme moci svým vystoupením opět potěšit širokou veřejnost a udělat tak radost vám všem. Hned první
vystoupení, které proběhlo v rámci dne otevřených dveří MAS Hříběcí hory na zámku ve Zborovicích ukázalo, že tomu tak je.
Naši žáci společně s pěveckým sborem ze ZŠ Zborovice a folklórním souborem Súsedé ze Střílek připravili zaplněnému sálu
zámku příjemný kulturní zážitek. Nezahálí ani žáci výtvarného oboru, kteří momentálně pracují na dvou samostatných
projektech, o kterých vás budu informovat v příštím čísle zpravodaje, abych neprozradil něco dříve, než mám.
A kdy se na naše vystoupení můžete těšit?
26. 10. 2021
- Podzimní besídka žáků Mgr. Jiřího Jablunky
30. 10. 2021
- Slavnosti podzimu na KD Koryčany
8. 11. 2021
- Besídka žáků I. Bubeníčkové a M. Drkulové
26.– 28. 11. 2021 - Vystoupení u Adventních stromů (Zdounky, Zástřizly, Střílky, Koryčany, atd.)
13. 12. 2021
- Vánoční koncert zpěvačky DASHY na KD ve Zdounkách
16. 12. 2021
- Vánoční koncert ZUŠ v kostele Nejsvětější trojice ve Zdounkách
17. 12. 2021
- Vánoční koncert ZUŠ v kostele sv. Vavřince v Koryčanech
Budeme moc rádi, když se s vámi všemi setkáme naživo a kultura se zase dostane tam, kam po právu patří, tj. do celé
společnosti. Na závěr dovolte, abych vám všem popřál do následujícího času hodně zdraví, klidu a radosti z barevného
období, kterým podzim určitě je.
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.
ředitel školy
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