Ročník 20/číslo 2/zdarma
Čtvrtletník ÚSC
Duben 2022

Vážení a milí spoluobčané,
zimní měsíce roku 2022 jsou již minulostí…, ale postcovidová doba, na kterou jsme se jistě všichni těšili, byla v podstatě den ze
dne nahrazena další složitou situací v podobě války na východě od nás a s tím souvisejícími otázkami, které se nás všech
bezprostředně dotýkají (bezpečnost, uprchlíci, nárůst cen energií, růst inflace, nedostatek různých komodit, a tak bych mohl
pokračovat…). Je pondělí 11.4.2022 odpoledne, tedy den po oficiálním termínu pro uzávěrku příspěvků do dalšího čísla
Informačního zpravodaje naší obce, a já pro vás vybírám ty informačně důležité záležitosti ze života a práce OÚ ve Zdounkách
z prvních tří měsíců nového roku, roku 2022.
Než tak ale učiním, chci již v úvodu moc poděkovat za dosavadní aktivní práci kolegům radním obce a předsedům osadních
výborů včetně zastupitele Ing. Čevely, kteří se všichni zhostili svých úkolů ve prospěch naší obce, a to beze zbytku…, hlavně pak
za přípravu veškerých podkladů pro schválení Záměru prodeje obecních pozemků v lokalitě U kaple (v ul. Cvrčovská) ve
Zdounkách, který byl diskutován a připravován v podstatě po celou zimu, a nakonec schválen na 1. veřejném zasedání
zastupitelstva naší obce v tomto roce, a to ve čtvrtek 10.3.2022.
A nyní již info z práce Rady obce
Zdounky, která se v 1. čtvrtletí tohoto roku
sešla celkem čtyřikrát a projednala,
schválila či vzala na vědomí tyto body:
- cenovou nabídku zemního plynu od
společnosti Innogy Energie, s.r.o. pro
období od 1.1. do 31. 12. 2022 (výše
fixní ceny činí 3.699,- Kč/MWh, výše
původní ceny pro rok 2021 činila 505,Kč/MWh, bez DPH )
- žádost pí. ředitelky ze ZŠ ve Zdounkách
o projednání přerušení provozu školní
družiny v termínu 4.2.2022 (pololetní
prázdniny), dále od 7.2.2022 do
13.2.2022 (jarní prázdniny), 14.4.2022
(velikonoční prázdniny) a od 1.7.2022
do 31.8.2022 (hlavní prázdniny), 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 na organizační
zajištění
zadávacího
řízení
na
dodavatele stavby k VZ „Rekonstrukce
objektu zdravotního střediska Zdounky“,
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 65.000,- Kč bez DPH

- cenovou nabídku od p. Vladimíra
Andrýska na úpravu břehů a vyčištění
koryta bagrem potoka Olšinky před
Zdounkami, a to od hasičské zbrojnice
po odlehčovací kanál (předběžná cena
činí 76.000,- Kč bez DPH)
- žádost zdouneckých ochotníků o
bezplatný pronájem hlavního sálu v DK
ve Zdounkách o dalších cca 10 hodin
pro nazkoušení jejich druhé autorské
divadelní hry s názvem „Kde to jsme?“,
a to v měsících leden - březen 2022, a
to pouze ve volných termínech v DK
Zdounky, nový termín premiéry byl
stanoven na 12.3.2022
- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
45.000,- Kč Mysliveckému spolku Jaro
Zdounky na činnost pro rok 2022
- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
25.000,- Kč Mysliveckému spolku
Dubina Nětčice na činnost pro rok 2022
- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
15.000,- Kč Mysliveckému spolku Lípa
Soběsuky na činnost pro rok 2022
- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
40.000,- Kč ZO ČSCH Zdounky na
činnost pro rok 2022
- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
30.000,- Kč ZO ČSV Zdounky na
činnost pro rok 2022
- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
20.000,- Kč ZO ČZS Zdounky na
činnost pro rok 2022
- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
20.000,- Kč Sociálním službám
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Uherské Hradiště, p.o., DZP Zborovice na
činnost pro rok 2022
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
20.000,- Kč Charitě Kroměříž, Charitnímu
domu pokojného stáří v Cetechovicích,
Cetechovice 71, 768 02 Zdounky na
činnost pro rok 2022
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
20.000,- Kč Kroměřížské dráze, z.s. na
zajištění jízd zvláštních vlaků na akci
Pohádkový les v Divokách v roce 2022
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
30.000,- Kč Spolku rodičů a přátel ZŠ ve
Zdounkách na činnost pro rok 2022
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
30.000,- Kč SDH Zdounky na letní tábor
mladých hasičů pro rok 2022
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000,- Kč SDH Zdounky na preventivně
výchovnou činnost pro rok 2022
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
48.000,- Kč ZO ČSOP Divoky na činnost
pro rok 2022
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
40.000,- Kč Zdounečance, z.s. na úhradu
nákladů
souvisejících
s pořádáním
Festivalu dechových hudeb v roce 2022
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
20.000,- Kč SDH Zdounky na Dětský den
– rozloučení s prázdninami a lampionový
průvod v roce 2022
Zápis o zapečetění 11 kusů pokladniček
pro Tříkrálovou sbírku 2022
poděkování od Obce Lužice a Městyse
Moravská Nová Ves za poskytnutou
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finanční pomoc naší obcí po tornádu
z června 2021
poděkování Obci Zdounky za finanční
podporu Linky bezpečí, z.s. v roce 2021
cenovou nabídku od p. Jana Neorala –
zednické práce ze Cvrčovic na realizaci
dlážděného nájezdu na taneční kolo ve
Cvrčovicích
(nabídková
cena
činí
48.037,30 Kč bez DPH)
cenovou nabídku od f. BD SENSORS
s.r.o.,
Hradišťská
817,
687
08
Buchlovice, IČ: 49968416 na realizaci
nového zabezpečovacího systému pro
vstup do Mateřské školy ve Zdounkách
(celková nabídková cena činí částku
82.855,35 Kč bez DPH)
cenovou nabídku f. Poklopsystém s.r.o.,
Teslova 1202/3, 300 01 Plzeň, IČ:
61172375
na
opravu
4
ks
kanalizačních poklopů v obci Zdounky, v
ulici Nádražní a Zborovská (nabídková
cena činí 66.103,85 Kč bez DPH)
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
Dětským centrem Zlín, p.o., Burešov
3675, 760 01 Zlín, jedná se o poskytnutí
finanční částky na podporu sociální
služby Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé
životní situaci, v případě naší obce se za
rok 2021 jedná o 17 hodin přímé
práce ve 2 rodinách (požadovaná výše
daru činí 3.468,- Kč)
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
CSP Zlín, o.p.s., Mostní 4058, 760 01
Zlín, jedná se o poskytnutí finanční
částky na podporu činnosti a provozu
zařízení Horizont Kroměříž na rok 2022,
které poskytuje službu prevence sociální
rehabilitace
osobám
s duševním
onemocněním (výše daru činí 4.000,- Kč)
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
Linkou bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02
Praha 8-Bohnice, jedná se o poskytnutí
finanční částky na podporu služby Linky
bezpečí na rok 2022 (výše daru činí
4.000,- Kč)
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
SDH Zdounky se sídlem Zborovská 216,
768 02 Zdounky, jedná se o poskytnutí
finanční částky na uhrazení zamluvené
kapely (DH Zdounečanka) do čela
tradičního
masopustního
průvodu
s voděním medvěda obcí v roce 2022
(výše daru činí 15.000,- Kč)
cenovou nabídku od p. Vladimíra
Šrahulka, bytem Nádražní 377, 768 02
Zdounky, IČ: 67577971 na malířské
práce všech společných prostorách na
DsCHB ve Zdounkách, ul. Tyršova 101
(nabídková cena činí 44.279,- Kč, cena je
konečná, jmenovaný není plátcem DPH)
Ceník služeb f. Biopas spol. s r.o., ul.
Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž,
odvozu a odstranění komunálních
odpadů platný od 1.1.2022

www.zdounky.cz

- program kastrace koček a s tím spojený
finanční příspěvek pro žadatele, který
musí mít trvalý pobyt
v obci Zdounky,
ve výši 400,- Kč/kocour a 500,- Kč/kočka,
více informací žadatelé naleznou na
straně 3 čísla 1/20 IZ Obce Zdounky
- připojení se k akci Ukliďme Česko 2022,
kdy hlavním jarním úklidovým dnem je
sobota 2.4.2022
- Zápis o otevření pokladniček Tříkrálové
sbírky 2022, její výsledek v našich obcích
v roce 2022 činí celkem rekordní částku
61.366,- Kč (loni bylo vybráno 7.993,- Kč,
předloni 48.060,- Kč)
- Znalecký posudek číslo 4479-3/22 ze dne
12.1.2022,
který
zpracovala
Ing.
Vladimíra
Smetanová,
znalkyně
jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu
v Brně ze dne 02.05.1995 pod č. j. Spr.
3595/94 pro obor ekonomika, odvětví
ceny
a
odhady
se
specializací
nemovitostí a pro obor stavebnictví,
odvětví stavby obytné a průmyslové, pro
pozemek p. č. 1057/10 – 44 282 m2 –
orná půda, v k. ú. Zdounky za cenu
obvyklou ve výši 1.500,- Kč/m2, který je
ve vlastnictví Obce Zdounky
- Záznam ze vstupního výrobního výboru
k předmětné dokumentaci pro vydání
společného povolení na akci „PPO
Zdounky“ konaného dne 11.1.2022
v sídle OÚ ve Zdounkách za přítomnosti
zástupců f. Aquatis a.s. a Obce Zdounky
- Záznam z výrobního výboru k předmětné
dokumentaci pro vydání společného
povolení na akci „PPO Zdounky“
konaného dne 26.1.2022 v sídle ŘSZK,
p.o., ve Zlíně za přítomnosti zástupců f.
ŘSZK, p.o., Aquatis a.s., Viadesigne,
s.r.o., Prokop mosty, s.r.o. a Obce
Zdounky
- Oznámení o zahájení prací – 6114
Moravia – VTL Plynovod, úsek TU 160
Bukovany – TU 166 Bezměrov 2A, a to
v k. ú. Nětčice a v k. ú. Těšánky
- 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 4.
čtvrtletí 2021 v celkové výši 4.103.721,Kč (z toho Obec
Zdounky
dostane nově částku ve výši 2.577.336,Kč, zbytek ve výši 1.526.385,- Kč obdrží
SFŽP ČR)
- Stanovisko VaKu Kroměříž, a.s. jako
provozovatele
realizované
stavby
„Zdounky – dostavba kanalizace včetně
místních částí – I. etapa“, souhlasí
s předloženým kanalizačním řádem obce
Zdounky, Nětčice a Cvrčovice a
provozním řádem technologické části –
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provozních souborů k čerpacím stanicím
Nětčice a Cvrčovice, které budou sloužit
pro řádné provozování předmětné stavby
Zprávu od Policie ČR, Krajského
ředitelství
policie
Zlínského
kraje,
Územního
odboru
Kroměříž,
Obvodního oddělení policie Morkovice–
Slížany o bezpečnostní situaci v obci
Zdounky včetně místních částí za rok
2021
stav obyvatel obce Zdounky včetně
místních částí k datu 1.1.2022 – celkem
2074, z toho mužů 1050 a žen 1024,
z celkového počtu osob je 342 dětí do 15
let
vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
k 31.12.2021 – obec Zdounky má
v evidenci ÚP 46 občanů, podíl
nezaměstnanosti je 2,85 %
roční
účetní
závěrku
příspěvkové
organizace Mateřská škola Zdounky,
okres Kroměříž, Kroměřížská 28, 768 02
Zdounky za rok 2021
roční
účetní
závěrku
příspěvkové
organizace Základní škola Zdounky,
okres Kroměříž, 768 02 Zdounky 59 za
rok 2021
převod
kladného
hospodářského
výsledku MŠ Zdounky za r. 2021 ve výši
Kč 6.537,09, a to do rezervního fondu
v poměru 50 % ze zisku (3.268,09 Kč) a
50 % ze zisku (3.269,- 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. 2021 ve výši
Kč 87.997,74, a to do rezervního fondu
v poměru 50 % ze zisku (43.998,74 Kč) a
50 % ze zisku (43.999,- Kč) do fondu
odměn (což je v souladu s § 30 a § 32
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)
vyhlášení konkursu na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Zdounky,
okres Kroměříž, příspěvková organizace
s předpokládaným nástupem na pracovní
místo 1. srpna 2022
Rozhodnutí o výběru dodavatele na
veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu
Zdravotního střediska Zdounky“, kterou
organizovala pověřená osoba, a to f. KM
admin s.r.o., Bílany 26, 767 01 Kroměříž,
IČ: 05107521, oprávněný zástupce – Ing.
Josef Křeháček, jednatel, nejvýhodnější
nabídka je od fy. Rovina stavební a.s.,
Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ:
45193096,
nabídková
cena
činí
7.709.935,- Kč bez DPH včetně Smlouvy
o dílo na tuto zakázku
Smlouvu o produkci umělce, souboru,
pořadu v souladu s ustanovením § 1746
odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění
mezi Obcí Zdounky a Uměleckou a
reklamní agenturou Nova-Art s.r.o.,
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Ringhofferova 975, 251 68 Všedobrovice,
IČ: 27443370, předmětem této smlouvy
je zprostředkování vystoupení Václava
Noida Bárty s kapelou dne 9.12.2022
v DK ve Zdounkách (cena za vystoupení
a dopravu činí 94.720,- Kč bez DPH)
Smlouvu o zprostředkování uměleckého
vystoupení mezi Obcí Zdounky a Mgr.
Jiřím Hadašem se sídlem náměstí Míru
430, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:
68714319, na základě této smlouvy se
umělec zavazuje k zajištění uměleckého
vystoupení KOUZELNÝ KARNEVAL POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY zábavný pořad pro děti v neděli 3.4.2022
v čase od 15.30 hod. v Domě kultury ve
Zdounkách (sjednaná celková částka činí
20.000,- Kč + 21 % DPH)
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
Charitou Kroměříž – Osobní asistence,
Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž, jedná se
o poskytnutí finanční částky na úhradu
provozních nákladů spojených s terénní
sociální službou Osobní asistence na
území obce Zdounky v roce 2022 (výše
daru činí 15.000,- Kč)
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
Střediskem rané péče EDUCO Zlín, z.s.,
Chlumská 453, 763 02 Zlín-Louky, které
poskytuje službu pro rodiny s dětmi
s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let
věku dítěte, jedná se o poskytnutí
finanční částky na podporu činnosti a
provozu na rok 2022, (výše daru činí
4.000,- Kč)
Smlouvu o dílo č. 11/2022 dle OZ č.
89/2012 Sb. mezi Obcí Zdounky a Ing.
Markétou
Hoškovou,
Osvoboditelů
3778/304, 760 01 Zlín, kde předmětem
díla je zpracování žádosti o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí
a komunikace se SFŽP k projektu
„Posílení separace odpadů v obci
Zdounky“, cena díla je sjednána dohodou
ve výši 22.000,- Kč bez DPH
cenovou nabídku f. Desacon Zlín, s.r.o.,
Zádveřice 185, 763 12 Vizovice na
vypracování
„Analýzy
potencionálu
produkce odpadů v zájmové oblasti a
materiálových
toků“,
vypracování
„Projektu“, vypracování „Kumulativního
rozpočtu“ a zajištění publicity projektu dle
manuálu SFŽP ČR, vše v souvislosti
s poptávkou k akci „Posílení separace
odpadů v obci Zdounky“, cena díla je
sjednána dohodou ve výši celkem
19.000,- Kč bez DPH
Smlouvu o dílo mezi Obcí Zdounky a Ing.
Tomášem Vávrou – zakládání a údržba
zeleně, Požárníků 259, 767 01 Kroměříž
– Vážany, IČ: 75784041, předmětem
smlouvy je údržba zeleně u nově
založených výsadeb daných projektem
„Revitalizace středu obce Zdounky +
ostatní vybrané prvky zeleně v intravilánu
obce“, cena za dílo činí 39.280,- Kč bez
DPH, zhotovitel je povinen zhotovit
předmět díla v termínu do 31.12.2022
www.zdounky.cz

předmět díla v termínu do 31.12.2022
- cenovou nabídku f. PAVER s.r.o., Veselá
185, 763 15 Slušovice, IČ: 65277937 na
údržbu umělého trávníku II. generace
našeho multifunkčního hřiště v areálu TJ
Zdounky, jedná se o celoplošné strojní
provzdušnění (dekomprese) umělého
trávníku, revizi spojů a celoplošné
postupné doplnění nového křemičitého
písku ST 03/08 a zapracování do
struktury travního koberce, celková cena
činí bez DPH 29.657,- Kč, termín
realizace - do konce měsíce dubna 2022
- Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
a k výkonu činnosti – komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území
Těšánky, části k. ú. Troubky, části k. ú.
Divoky a části k. ú. Lebedov, od Státního
pozemkového úřadu, KPÚ pro Zlínský
kraj, pobočky Kroměříž jako věcně a
místně příslušného správního úřadu
podle zákona č. 503/2012 Sb.
- dopis z VaKu Kroměříž, a.s., s úpravou
cen za dodávky vody pitné a za odvádění
a čištění odpadních vod od 1.3.2022,
cena v Kč/m3 od 1.3.2022 je 92,20 Kč,
včetně DPH 10 %, rozdíl cen v Kč od
1.3.2022/2021 činí 8,93 Kč a nárůst v %
od 1.3.2022/2021 je 10,73 % včetně
DPH)
- Oznámení o konání letního skautského
tábora DIVOKY 2022 na p. č. 533/1 a
žádost o svolení majitele pozemku
k využití pozemku p. č. 503, vše v k. ú.
Divoky ve dnech 2.7. – 16.7.2022,
organizátorem tábora je Junák – český
skaut, středisko Psohlavci Uherské
Hradiště, z.s., kterého se zúčastní cca 40
dětí do 15 let, cca 10 osob ve věku 15 18 let a cca 12 osob starších 18 let,
vedoucím tábora bude Mgr. Jiří Kamas,
Ph.D.
- 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)
- 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 4.000,Kč)
- Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
Ing. Alešem Fritscherem, Zlámanka 43,
Kroměříž,
hlavním
organizátorem
festivalu, jedná se o poskytnutí finanční
částky na úhradu nákladů spojených
s pořádáním festivalu blues, country a
folkového
zaměření
v prostorách
zdouneckého zámku, tzv. Zdounecké
arkády (6. ročník), který proběhne
v sobotu 13.8.2022 (výše daru činí
20.000,- Kč)

- Příkazní smlouvu č. sml-z-m-22-199 mezi
Obcí Zdounky a Regionální poradenskou
agenturou Dotace s.r.o. se sídlem
Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ:
01399357, předmětem díla je poskytnutí
pro příkazce poradenské, analytické a
konzultační
služby
„Zpracování
dokumentů pro získání dotace“ k projektu
s pracovním názvem „Protipovodňová
opatření v obci Zdounky“, v rámci výzev
ŽP, míra podpory činí 85 % (odměna za
podání žádosti je 29.000,- Kč bez DPH,
odměna za úspěch – 2 % z výše
uznané dotace + DPH)
- Příkazní smlouvu č. sml-z-m-22-198 mezi
Obcí Zdounky a Regionální poradenskou
agenturou Dotace s.r.o. se sídlem
Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ:
01399357, předmětem díla je poskytnutí
pro příkazce poradenské, analytické a
konzultační
služby
„Zpracování
dokumentů pro získání dotace“ k projektu
s pracovním názvem „FVE v obci
Zdounky“
(odměna
za
studii
proveditelnosti FVE je 15.000,- Kč +
DPH, podání žádosti je 25.000,- Kč +
DPH, + 1,5 – 5 % z výše uznané dotace
+ DPH, minimálně však 75.000,- Kč +
DPH)
- dopis z Ministerstva vnitra ČR ohledně
aktuální situace uprchlíků z Ukrajiny, a
teď především hlavně zajištění jejich
ubytování
- organizační záležitosti k akci Ukliďme
Česko 2022, která v našich obcích
proběhla v sobotu 2.4. 2022
- termín oslav osvobození, stavění máje a
„pálení čarodějnic“ pátek 29.4.2022
Zastupitelstvo
obce
Zdounky
se
uskutečnilo ve čtvrtek 10.3.2022 a
projednalo či schválilo celou řadu bodů,
ze kterých vybírám pro vás tyto
nejdůležitější:
- Zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od
posledního veřejného zasedání
Záměr obce č. j.: OÚZD/562/2022
k prodeji obecních stavebních pozemků v
lokalitě U kaple (v ul. Cvrčovská) v k. ú.
Zdounky, které nově vznikají na základě
geometrického plánu č. 1227-117/2021
ze dne 6.1.2022 – z původní parcely číslo
1057/10 – 44.282 m2 – orná půda, v k. ú.
Zdounky (viz příloha č. 1 tohoto záměru
obce), za účelem individuální výstavby 33
rodinných domů, součástí tohoto záměru
jsou tyto materiály – Koncept dopisu pro
žadatele o výstavbu v lokalitě U kaple (v
ul. Cvrčovská), v k. ú. Zdounky (47
žadatelů), dále formulář Žádosti o koupi
stavební parcely včetně poučení o
způsobu podání žádosti, dále Geometr.
plán č. 1227-117/2021 s přehledně
barevně
vyznačenými
cenovými
hladinami jednotlivých parcel včetně
poučení o způsobu přiřazení nabídnuté
ceny, dále Podmínky pro umístění staveb
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Slavnostní ocenění dárců krve

(příloha č. 2 tohoto záměru obce Územní studie Zdounky lokalita BI 1 a
Geologického průzkumu pro vsakování
srážkových vod v lokalitě U kaple, v ul.
Cvrčovská, v k. ú. Zdounky)
žádost SDH Divoky o poskytnutí veřejné
finanční podpory na činnost pro rok 2022
ve výši 66.000,- Kč
žádost TJ Zdounky, z.s. o poskytnutí
veřejné finanční podpory na činnost pro
rok 2022 ve výši 200.000,- Kč
žádost spolku Umění, rodiče a podpora
ZUŠ Zdounky, z.s. o poskytnutí veřejné
finanční podpory na činnost pro rok 2022
ve výši 50.000,- Kč
žádost Římskokatolické farnosti Zdounky
o poskytnutí veřejné finanční podpory na
pořízení nových vstupních kostelních vrat
a na pokračování oprav původních
varhan v kostele Nejsvětější Trojice ve
Zdounkách v roce 2022 ve výši 300.000,Kč
žádost
Sociálních
služeb
města
Kroměříže, p.o. o poskytnutí veřejné
finanční podpory na činnost pro rok 2022
ve výši 99.000,- Kč (11 klientů x 9.000,Kč/klient, kteří mají nebo měli trvalé
bydliště v obci Zdounky a nyní jsou
umístěni v zařízeních Sociálních služeb
města Kroměříže)
finanční účast naší obce ve výši
207.400,- Kč (stav obyvatel obce
Zdounky k datu 1.1.2022 – celkem 2.074
x 100,- Kč/občan) na účet zřízený
ambasádou Ukrajiny v Praze, č. ú. je
304452700/0300
ekonomiku obce – plnění rozpočtu k datu
31.1.2022 a zůstatky účtů k datu
28.2.2022
Inventarizační zprávu za rok 2021
neméně důležitý byl i tentokráte opět
bod, který se týkal prodeje a koupě
dalších pozemků, více se můžete
dozvědět
na
webových
nebo
facebookových stránkách naší obce
www.zdounky.cz
nebo
link
Obec
Zdounky.
Při čtení všeho výše uvedeného (a to je
prosím výběr jen těch nejdůležitějších
věcí), si sami můžete udělat „obrázek“
o množství práce naší rady obce a
našeho zastupitelstva obce. Jak jsem již
uvedl v úvodu, dnešní doba je opravdu
složitá, přesto věřte, že vše se v dobré
obrátí a určitě bude po všech stránkách
zase lépe!!!
S přáním hezkých jarních dnů…
Ing. Martin Drkula
starosta obce

Poděkování obecního úřadu
Tímto děkujeme našim spoluobčanům za dárcovské odběry krve ve
prospěch Kroměřížské nemocnice a.s.,
a to

panu Pavlu Slavíkovi, bytem Zákostelí 119, Zdounky
za 80 odběrů krve
a

panu Vlastimilu Pluhařovi, bytem Nětčice 72, Zdounky
za 80 odběrů krve.

www.zdounky.cz

Strana 4

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 20/číslo 2

Velikonoce v parku
V loňském roce, uprostřed covidové pandemie, kdy
lidé k sobě měli dál než kdykoli předtím, vznikla na
obecním úřadě zajímavá myšlenka na velikonoční
výzdobu parku na náměstí ve Zdounkách. Tak, aby
oko každého, kdo kolem projde či projede, mohlo
potěšit a snad i rozveselit množství pentlí jásavých
barev a stovky barevných vajíček pověšených na
sotva zelených větvích mladých stromů. Tak se i stalo.
Nebylo člověka, který by náš počin nekomentoval
s úsměvem a radostí. Rok se sešel s rokem a
svátečně velikonočně nazdobený park je tu zas.
V poněkud podmračené pondělí 4. dubna. Tentokrát
konečně i s křikem a smíchem malých dětí ze školky,
které uvážlivě a s nadhledem sledují druháčci
z 1. stupně ZŠ. Zpočátku vzniká nepopsatelný mumraj,
kdy se rázem deset dětských rukou s vajíčky a výkřiky
„tady, tady!“ natahuje chtíc, aby právě to jejich žluté,
modré, strakaté i červené vajíčko viselo jako první a
pokud možno nejvýš. Během chvíle se však chaos
uklidní a výzdoba za pomoci dětí z mateřinky nabírá
ten správný spád a švih do té míry, že během dvou
hodin máme hotovo. To školáčci, o poznání klidnější,
si svá nápaditá vajíčka s vlastní fotkou věší s pomocí
pana učitele a paní učitelky do větví myrobalánů. Ještě
nevědí, že za pár dní stromy obsype záplava něžných
růžových kvítků a o to půvabnější jejich výtvory budou.
V parku je rušno. Přicházejí maminky s malými dětmi
v kočárku, každý si chce pověsit své vajíčko. Jiní
procházej velikonoční stezku, umístěnou v parku od
pátečního dopoledne 1. dubna. Děti se na ní dozvědí o
Velikonocích mnoho zajímavých věcí a ten, kdo stezku
v parku zdárně absolvuje, může kdykoli později zavítat
do místní knihovny, kde na něj čeká malé sladké
překvapení. Slunce občas vykoukne mezi mraky,
kolem nás chodí lidé, každý se usmívá. Pentle
povlávají v mírném vánku, stovky pestrých vajíček
rázem rozjasní park. Není pochyb, jaro už po špičkách
vchází mezi nás a já v duchu a nyní i písemně děkuji
všem, kteří jakkoli přispěli k dobré náladě a skvělé
atmosféře toho pondělního rána. Mé díky patří
maminkám i babičkám, které doma po odpolednech
vymýšlely složité vzory a dávaly průchod své fantazii,
zručným paním učitelkám a dětem ve školce za jejich
trpělivost a opravdu hromady vajíček všemožných
barev a nápaditých materiálů. Můj obdiv patří
druháčkům a jejich vedení, protože jejich vajíčka měla
vtip a nápad, taková jsem prostě ještě neviděla. Na
závěr a nakonec se ve vší skromnosti patří poděkovat
těm, které nápad velikonoční výzdoby přinesly a
obhlídly ho v jiných obcích. A pak, v loňském roce i
letos, mu vdechly život tady, u nás v parku. Děkuji.
Ing. Jana Raczová, místostarosta obce

www.zdounky.cz
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Základní umělecká škola Zdounky
Vážení čtenáři zdouneckého zpravodaje,
jaro už se nám pomalu probouzí a většina z nás se určitě
těší na momenty, kdy se příroda probudí ke svému životu,
vše se zazelená, zavoní. Jsem rád, že vás mohu oslovit
v této době, která však není pro nikoho z nás lehká. Mám
radost, že jsme mohli tento školní rok vyučovat normálně
prezenční formou a setkávat se s žáky a rodiči na různých
akcích a vystoupeních. V poslední době mě moc potěšily tři
události, které se týkaly naší ZUŠ. V týdnu od 7. do 10.
března 2022 proběhla okresní kola soutěží ve hře na
dechové nástroje, která pravidelně jednou za tři roky
vyhlašuje MŠMT. Tato kola pořádala souběžně ZUŠ Hulín
a ZUŠ Kroměříž. Této soutěže se za naši školu zúčastnilo
celkem šest žáků. Všichni naši soutěžící zahráli ve svých
kategoriích moc pěkně a výsledky byly následující. Šimon
Žabka získal 1. místo s postupem do krajského kola. Nela
Žůrková, František Papež, Kryštof Svačina a Prokop
Selucký získali 2. místo a Vilém Žabka 3. místo. Šimon
Žabka z trumpetové třídy MgA. Pavla Skopala poté
zabojoval i v krajském kole, které se konalo opět na ZUŠ
v Hulíně, a vybojoval 1. místo! Chtěl bych tímto poděkovat
všem pedagogům dechového oddělení a Mgr. Monice
Selucké a Mgr. Jiřímu Jablunkovi za klavírní doprovod
jednotlivých soutěžících a také všem rodičům, kteří
neváhali a přijeli své děti podpořit přímo na místo soutěže.
Dalším zajímavým počinem byla spolupráce žáků
výtvarného oboru pod vedením Mgr. Veroniky Novákové na
projektu Cyklomapy Kroměřížska dětem. V tomto projektu
mladí výtvarníci ztvárnili nejzajímavější historické a
turistické cíle v okolí svého bydliště tak, aby turisté a
cyklisté všech generací měli představu, co na svých
cestách mohou vidět, případně navštívit. Tyto cyklomapy
jsou právě v tisku a určitě se s nimi brzy setkáte
v informačních a turistických centrech.
Do třetice mi velkou radost udělal Benefiční koncert pro
Ukrajinu, který naše škola pořádala společně se
Salesiánským hnutím mládeže Koryčany 3. dubna 2022
v kostele sv. Vavřince v Koryčanech. V zaplněném kostele
vystoupili žáci a pedagogové naší ZUŠ, dětský pěvecký
sbor Včelka a chrámový sbor Koryčany. Koncert byl
přenášen soukromou ITV přímo do Užhorodu. Celkový
výtěžek byl 20 000 Kč, což nám udělalo velkou radost. Ve
čtvrtek 7. dubna 2022 se v odpoledních hodinách konalo
setkání s ukrajinskými rodinami, na kterém předali
společně ředitel školy MgA. Norbert Svačina, Ph. D. a Mgr.
Monika Selucká za Salesiánské hnutí Koryčany finanční
podporu ukrajinským rodinám, které po opuštění domovů
zakotvily v Koryčanech a blízkém okolí.
A co v blízké době plánujeme? Dne 4. května a 18. května
2022 se uskuteční Absolventské koncerty žáků hudebního
oboru. Oba koncerty začínají v 17.00 hod. a srdečně na ně
zveme celou širokou veřejnost. V pátek 27. května 2022 od
17.00 hod. se bude konat v DK ve Zdounkách koncert ZUŠ
pod názvem „Společně se ZUŠlechtíme“, který je součástí
VI. celostátního happeningu ZUŠ OPEN a vystoupí na něm
jak sólisté, tak komorní soubory a DO. Ve dnech 6. až 8.
června 2022 se budou konat přijímací a talentové zkoušky
na naši ZUŠ. Neváhejte proto své děti přihlásit, moc se na
ně těšíme. Absolventská vernisáž a výstava žáků
výtvarného oboru se bude konat od 28. června 2022
v 15.30 hod. na zámku ve Zdounkách.
Milí čtenáři, přeji nám všem krásné dny, hodně úsměvů a
hlavně naději, že vše bude zase v pořádku.
Ze ZUŠ zdraví a vše dobré přeje
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.,
ředitel školy.

www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách
Exkurze Osvětim – Svědomí lidstva
George Santayana: „Ten, kdo zapomene na svoji
minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“
Dne 15.3.2022 jsme se společně s žáky 9. ročníku
vydali na exkurzi do koncentračního tábora
v Osvětimi – Březince. Cesta se nám zdála
dlouhá, ale nepříjemné pocity nás teprve
čekaly. Koncentrační tábor byl založen roku 1940
v místech bývalých kasáren. Na počátku nebylo
důvodem vzniku masové vyhlazování, ale potřeba
uvěznění velkého počtu Poláků. Roku 1941 však
začala realizace plánu „konečného řešení
židovské otázky“, tedy definitivní likvidace
židovské rasy. Proto byl u nedaleké vsi vybudován
tábor Březinka s plynovými komorami a
spalovacími pecemi, kam jsme se přesunuli na
druhou část programu. Hrůzy, které se zde
odehrály, byly pro nás nepochopitelné, proto jsme
v tichém procesí uctili památku 6 milionů obětí,
které podlehly nesmyslnému mučení a vraždění.
Z pocitů žáků 9. ročníku:
„Bylo to drastické."
„Působilo to na mě smutně, chodit po místech, kde
zemřelo tolik lidí."
„Cítila jsem úzkost. Myslím, že si nikdo z nás
nedokáže představit, jak hrozné to muselo být."
„Je to zvěrstvo, v čem museli ti lidé žít a co s nimi
prováděli.“
„Nectila jsem se dobře, když jsem si uvědomila, co
se zde odehrálo.“
Mgr. Monika Horáková
Den otevřených dveří pro rodiče a přátelé
školy
Dne 31.3. 2022 se po dvou letech uskutečnil
velikonoční jarmark a spolu s ním Den otevřených
dveří v budově 1.stupně a v budově školní jídelny.
Rodiče si mohli prohlédnout nejen krásně
připravené třídy, ale mohli navštívit jednotlivá
oddělení školní družiny a v jídelně ochutnat různé
druhy pomazánek a salátů. Děti se hlavně těšily z
palačinek, které pro ně připravily dívky z IX. třídy.
V tělocvičně si návštěvníci mohli zakoupit
velikonoční výrobky ze dřeva, proutí, papíru a
perníku.
Lidé odcházeli ze školy spokojeni a do návštěvní
knihy psali pochvaly a poděkování za příjemně
prožité odpoledne.
Mgr. Blanka Ondová
Lyžařský výcvik 7. a 8. ročníku
Od 21.2. do 24.2.2022 se uskutečnil lyžařský
výcvik ve ski areálu Stupava. Kurzu se zúčastnilo
30 žáků a 3 pedagogové ze Základní školy
Zdounky a byl rozdělen na začátečníky a pokročilé
lyžaře a začátečníky na snowboardu. V prvních
třech dnech probíhala intenzivní výuka, poslední
den byl pro žáky připraven slalom na čas a volné
jízdy. Vše se obešlo bez závažných zranění.
Během pátečních třídnických hodin proběhlo
vyhlášení vítězů závodu, zhodnocení kurzu a
předání odměn a diplomů. Věříme, že příští rok se
nám podaří zajistit plnohodnotný lyžařský kurz a
pojedeme minimálně v tak skvělé sestavě jako
letos.
Mgr. Monika Horáková
www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách
Velikonoční jarmark
Po dlouhé době jsme mohli 31.3.2022 pozvat a
přivítat veřejnost v budově 1. stupně a připravit
všem, i přes nepřízeň počasí, jarní náladu
s velikonoční tematikou.
Velikonoční jarmark má na naší škole dlouhou
tradici a těší se velké oblibě. Dlouho před ním se
děti i dospělí snažili připravit pestrou nabídku
velikonočních dekorací, obrázků, perníčků,
výrobků z proutí, osení a vůbec všeho, co se hodí,
když se blíží Velikonoce. Všichni návštěvníci si
mohli vybrat v naší tělocvičně z bezpočtu krásných
věcí. Velké poděkování patří všem, kdo se k nám
při tvoření dekorací přidali - dětem, učitelkám,
vychovatelkám i maminkám. Udělali jsme radost
mnoha lidem.
Tak zase za rok na shledanou.
Mgr. Jana Klanicová
Školákem na zkoušku
Ve čtvrtek 10.3.2022 se na naší škole po dlouhých
dvou letech opět konalo zábavné odpoledne pro
předškolní děti a jejich rodiče – Školákem na
zkoušku. Hravé odpoledne se neslo celé v jarním
duchu – Vítej, jaro, vítej. Děti měly možnost si
vyzkoušet, jaké to bude, až se stanou školáky.
Po společném přivítání v tělocvičně školy se děti
rozdělily do pěti skupin a začalo putování po
jednotlivých stanovištích. V tělocvičně si děti
vyzkoušely své pohybové dovednosti, na dalším
stanovišti počítaly jarní květinky a zkoušely
pravolevou orientaci. Poté si s další paní učitelkou
zazpívaly písničku Prší, prší a už se šlo na
pohádku O veliké řepě. Na posledním stanovišti
na děti čekalo překvapení v podobě programování
s Bee – Boty.
Za všechny vzorně splněné úkoly děti dostávaly
na kartičky motivační razítka a na úplný závěr na
všechny šikovné malé „žáčky“ čekala sladká
odměna. Všechny děti odcházely ze školy
s úsměvem a to, že se ve škole líbilo i rodičům,
jsme poznali podle krásných vzkazů v návštěvní
knize. S dětmi se znovu potkáme 12.4.2022 při
zápisu do první třídy, a to se už někteří z nich
stanou „VELKÝMI“ školáky.
Mgr. Martina Štefková
SÁZENÍ STROMŮ - VI. TŘÍDA
Dne 29.3.2022 vyrazila VI. třída do přírody sázet
ovocné stromy. Iniciátorem této akce byl místní
myslivecký spolek a VI. třída velmi nadšeně s
nápadem souhlasila. Ve 12.00 hod. jsme se sešli
před školou s jedním ze zástupců místních
myslivců a společně jsme vyrazili vstříc nové
zkušenosti. Čekala nás asi dvoukilometrová pěší
trasa směrem na Bunč, která nám však rychle
uběhla, jelikož nás doprovázelo krásné jarní
počasí. Celkem se nám společnými silami podařilo
zasadit dvacet stromů. Někteří pomáhali přímo se
sázením, jiní nosili vodu nebo upevňovali ochranu
proti okusu zvěří. Během příjemně stráveného
odpoledne jsme se také dozvěděli různé
informace o místní zvěři a obecně o přírodě.
Děkujeme, že jsme mohli být součástí této akce!
Mgr. Petra Říkovská
www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách
Chci být zdravý
Na 22. a 23.2.2022 byla pro děti ve školní
družince připravena společná akce „Chci být
zdravý“. V předcházejících dnech jsme si s dětmi
povídali o tom, jak důležité je být zdravý a co pro
to můžeme sami udělat.
V družince byly
zábavnou soutěžní formou připravené úkoly a děti
se zapojily jednotlivě i ve skupinkách. Vybírání
vhodných potravin pomocí obrázkových kartiček
zvládly výborně. Stejně úspěšně dovedly děti
odpovědět, co dalšího, kromě stravy, je pro naše
zdraví prospěšné a co nám škodí, nebo najít
nevhodná jídla v připraveném jídelníčku. Děti se
nejen dozvěděly, co všechno můžeme dělat pro
naše zdraví, ale také si při tom užily zábavu a
samy se aktivně zapojily. Všichni byli moc šikovní
a aktivní a na závěr po zásluze „zdravě“ odměnění
v podobě zeleninových obložených talířků.
Bc. Jana Stančíková
V ŘÍŠI POHÁDEK
V březnu se celá naše družinka ocitla v „říši
pohádek“. V odděleních jsme si četli pohádky a
dokonce hráli i loutkové divadlo. Děti také
nakreslily krásné pohádkové výkresy, které jsme
vyvěsili v altánku naší družiny. Ve středu 23. 3.
2022 pozvaly pohádkové bytosti děti do své
„pohádkové říše“. Připravily pro děti různé
zábavné soutěže, například přebírání korálků jako
Popelka, jízda na koloběžce, mít „z pekla štěstí“
při hře v kostkách, lovení rybiček z rybníka víly
Lekníny, nebo se prodírat lanovým centrem jako
princ šípkovým keřem. Úkolů bylo deset a děti je
všechny perfektně zvládaly. Odpoledne bylo
krásné a slunečné, moc jsme si ho všichni užili a
děti za odměnu dostaly plnou mísu sladkých
„drahokamů“.
Alena Hurajtová

POZVÁNKA - INFORMACE
Dne 13.5.2022
v odpoledních hodinách se
uskuteční na fotbalovém hřišti ve
Zdounkách již tradiční
Den rodiny se školou.
Všichni jste srdečně zváni.

Od 16.5. do 20.5.2022, vždy
v době 7.00 - 7.45 hodin
a 14.00 - 16.00 hodin,
proběhne v budově 2. stupně
Základní školy Zdounky
sběr papíru.
Děkujeme vám, že nás podpoříte.
www.zdounky.cz
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SDH Zdounky
První čtvrtrok máme za sebou, proto mi dovolte vás jménem
sboru co nejsrdečněji pozdravit a krátce se ohlédnout za naší
činností z uplynulém období.
Poslední sobotu v lednu, a to 29.1.2022 jsme uspořádali
tradiční lednový výšlap na Brdo. Počasí bylo opravdu lednové
a po dvouleté pauze byla účast slabší, ale i přesto se podařilo
pokořit i letos nejvyšší vrchol Chřibů.
V sobotu 26.2.2022 jsme uspořádali po téměř dvouleté pauze
tradiční Ostatky ve Zdounkách. Letos prošel tradiční
masopustní průvod obcí za doprovodu dechové hudby
Zdounečanka. Samotný průvod probíhal s ohledem na
aktuální situaci. Kdo z občanů čekal a vyhlížel procházející
průvod, tak se určitě dočkal tradičního přátelského
„hašteření“, které k této již letité tradici určitě patří. Proto
zde vám všem, kteří jste tuto změnu oproti zažité dlouholeté
podobě pochopili a podpořili, děkuji. Díky vám a vašemu
zájmu se nám podařilo tento obyčej po malé přestávce
obnovit a pokračovat v něm dále. Ještě jednou za pořadatele
děkuji. Večerní tradiční Ostatková zábava neproběhla
z důvodu v tu dobu platných nařízení vlády. Jako symbolické
připomenutí pochovávání basy a počátek 40. denního půstu
bylo rozdáváno masopustní parte. Snad příští rok už se
zábavy dočkáme.
Velké poděkování patří Obecnímu úřadu ve Zdounkách za
uhrazení honoráře kapely, aby ta masopustní sobota ve
Zdounkách byla opravdu tak, jak se sluší a patří.
V sobotu 2.4.2022 se náš sbor přidal k vedení obecního úřadu
a zapojil se do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Počasí
bylo opravdu chladné a trochu deštivé, ale i přes tyto
překážky se nám podařilo obejít všechny předem vytipované
a domluvené lokality a uklidit černé skládky a mnoho jiného
volně pohozeného odpadu v naší krásné přírodě v našem
blízkém okolí.
V sobotu 9.4.2022 náš sbor uspořádal ve spolupráci
s obecním úřadem jarní brigádu spojenou se sběrem železa a
vyřazených elektrospotřebičů. Počasí nám opět moc nepřálo,
ale i přes tyto překážky se nám podařilo tento sběr zdárně
dokončit, uklidit připravené hromádky železného odpadu od
našich
spoluobčanů
a
odvézt
všechny
vyřazené
elektrospotřebiče. Ohlas od vás občanů byl kladný a nás těší,
když můžeme pomoci.
Naše sestry hasičky provedly jarní úklid v prostorách naší
zbrojnice a stejně jako minulou sobotu se staraly o
občerstvení všech našich brigádníků. Za to jim a všem
zúčastněným jménem vedení sboru děkuji.
Co za větší akce nás čeká v nejbližší době? Tak v pátek 29.
4.2022 bychom chtěli ve spolupráci s obecním úřadem
uspořádat stavění máje a pálení čarodějnic. V sobotu
28.5.2022 ve spolupráci s ČSOP Divoky by měl proběhnout
tradiční Pohádkový les v divockém lese Boří. Proto kdo
budete mít čas a náladu, určitě se přijďte podívat a podpořit
nás na těchto již také tradičních akcích.
JSDH obce Zdounky:
Naše zásahová jednotka JPO III. vyjížděla od začátku roku
k několika událostem.
28. ledna - požár automobilů na Ůjezdsku - Kostelany
9. února - požár pracovního stroje na skládce v Nětčicích
11. února - planý poplach - špatně nahlášené pálení klestí
28. února - planý poplach - spalování papírového odpadu ve
dvoře v pekárně ve Zdounkách
14. března - požár lesa v Kostelanech
19. března - požár travního porostu za Zdounkami směr Bunč
8. dubna - požár skládky větví a bioodpadu v Morkovicích
Za SDH Zdounky starosta sboru
Marek Sýkora
www.zdounky.cz
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Vypalování porostů

Akce provedené OÚ ve Zdounkách

Ořezy a štěpkování v režii obce kolem elektrického vedení
při vjezdu do Divok.
www.zdounky.cz

Ořez a štěpkování pod dráty vysokého napětí v areálu
Mateřské školy ve Zdounkách.
Strana 11

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 20/číslo 2

Mateřská škola ve Zdounkách
Ve školičce ctíme tradice
Lidové tradice patří ke kulturnímu dědictví. Snažíme se je
dětem přiblížit pomocí prožitkového vyučování, které děti
baví, hrají si a ani si neuvědomují, že se vlastně učí.
První tradiční akcí letošního roku bylo koledování Tří králů.
Průvod přišel zazpívat pracovníkům obecního úřadu a poté
se přišel podívat na jesličky s Ježíškem do místního
kostela. V únoru nás ve školce čekalo masopustní veselí
s karnevalem,
písničkami,
tanečky,
soutěžemi
a
pochováváním basy. A protože se zima stále nechtěla
vzdát, v březnu jsme se rozhodli, že vyneseme Moranu.
Děti ze třídy Berušek si ji vlastnoručně vyrobily a odnesly ji
ke Kotojedce, kde ji vhodily do potoka, aby už konečně
mohlo přijít jaro. Brzy nato jsme se s dětmi začali
připravovat na Velikonoce. Ve spolupráci s rodiči děti
vyrobily malovaná vajíčka, kterými spolu s paní knihovnicí
a dětmi ze základní školy vyzdobily obecní parčík. Už nyní
se těšíme na další z jarních tradic, která nás čeká, a to je
pálení čarodějnic. Na fotografie z našich aktivit se můžete
podívat na webových stránkách mateřské školy.
Noc s Andersenem
Ve zdounecké mateřské škole jsme letos nocovali s
Andersenem úplně poprvé. V pátek 1.4.2022, přivítalo
pohádkové království krále Juliána, na které se školička
proměnila, 19 odvážlivců. Děti se seznámily s jeho
obyvateli a během celého večera si mohly vyzkoušet, jaké
by to bylo v takovém království žít. Mohly se zúčastnit
pravého rytířského turnaje, vypravily se na draka, dobývaly
hrad, princezny si vyzkoušely hráškové lože a pomáhaly
Popelce třídit smíchané luštěniny. Nechybělo ani tvoření –
chlapci si vyráběli barevné štíty a děvčátka zase korunky a
náhrdelníky. Vše doplňovaly krásné knížky, které nám
zapůjčila z místní knihovny paní knihovnice. Po pohádce
na dobrou noc všichni usnuli spravedlivým spánkem a
vůbec nikdo neplakal. Ráno pan král všechny účastníky
odměnil královským pokladem a pasoval je do řad rytířů a
princezen. Společné nocování se všem velice líbilo, a tak
už teď přemýšlíme, jaké dobrodružství nám pan Andersen
přichystá příští rok.
Mgr. Julie Zrnová
ředitelka MŠ

www.zdounky.cz
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Divoky

Dne 26. února 2022 prošel vesnicí tradiční „masopustní
průvod“ se slaměným medvědem.

Beseda s paní Ludmilou Paličkovou o činnosti a osudech
členů partyzánského oddílu OLGA v sobotu 9. dubna,
zaujala téměř 40 účastníků.

Čas velikonoční započal „klepáním“, 18 chlapců neodradilo
ani časné ranní vstávání.

Na náves přišli na Velikonoce opět pan Zajíc a paní
Zajícová i s miminkem. Kdo z dětí donesl jakoukoliv květinu
z papíru, látky, plastu nebo jiného materiálu do jejich
zahrádky, našel na Velikonoční pondělí u každé kytičky
malou sladkost.

Tradiční Velikonoční dílna 17. dubna 2022 ve škole.
Možnosti nazdobit vejce perníkové či skutečně vyfouknuté
nebo uvařené využili chlapci i děvčata. Pletení tatarů a
otloukání píšťaliček zaujalo spíše mužskou část účastníků.
Papíroví zajíčci a ptáčci ožili v rukou šikovných dětí.

V prvních měsících roku je také třeba opravit a zprůchodnit
naučnou stezku.

www.zdounky.cz
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Beseda o myslivosti v MŠ Zdounky
Koncem ledna, ve čtvrtek 27.1.2022 se ve zdounecké mateřské škole
uskutečnila pro děti velmi zajímavá beseda. Paní učitelky děti usadily
do půlkruhu, tak aby pěkně viděly a slyšely, co jim budou myslivci ze
Zdounek vyprávět. Postupně se vystřídaly děti ze všech tříd. Pánové
Ing. Jiří Zbořil a Miroslav Zbořil z Mysliveckého spolku Jaro Zdounky
velmi poutavým způsobem vylíčili malým dětem spoustu zajímavých
věcí o přírodě a zvířatech v ní žijících. Své povídání zahájili otázkou:
Jaká zvěř na Zdounecku žije a co kdo a kde viděl? Děti se živě zapojily
do debaty, protože každý viděl nějaké divoce žijící zvířátko, ať už to
byla srnka, zajíc, bažant nebo liška. Spousta z nich také věděla, že
v okolí máme i jeleny a divočáky. Brzy také zjistily, jak se říká
mamince, tatínkovi nebo dětem u různých druhů zvěře – jelení, srnčí,
dančí nebo u zvěře černé. Myslivci přinesli s sebou na ukázku i
spoustu zajímavých věcí, každý si mohl prohlédnout a pohladit
vyčiněné kůže z divoce žijících zvířat, mezi nimi i kůži z jezevce, kuny
nebo tchoře. Velkou pozornost mezi dětmi vzbudila výbava myslivce –
puška, dalekohled a taky lovecký nůž. Nadšení a velkou zvědavost
vyvolaly ukázky vábení zvěře, ať už to bylo zaječí vřeštidlo,
myškovačka nebo srnčí vábnička.
Děti se na besedě dozvěděly, jak je důležité v přírodě na procházce
nekřičet a nemít volně puštěné pejsky, protože i zvěř má ráda klid,
právě tak jako člověk. Že se nesmí sahat a už vůbec ne brát do rukou
mláďata divoké zvěře, protože by na nich ulpěl lidský pach a jejich
maminka by je jistojistě opustila. Zkrátka a dobře, že až půjdou na jaře
ven, aby v klidu, tiše, s očima otevřenýma a ušima nastraženýma
vnímaly krásy přírody kolem nás, protože jenom tak mají možnost
vidět to, co těm hlučným zůstává skryto.
Na závěr si všichni společně zazpívali „Lovu, lesu, zdar“ a zatleskali na
rozloučenou. Už teď se všichni těší na příští setkání.
Ing. Jiří Zbořil,
místopředseda MS Jaro Zdounky

Zdounečtí ochotníci
Přiznám se, že jsem se psaní o našem divadle v poslední době cíleně vyhýbal. O čem taky psát? O tom, že se nám nedaří,
nebo jak jsme zase zrušili představení? S tím se přece nebudeme chlubit. Ale naplánoval jsem si, že něco napíšu teprve
po odehrané premiéře. To už by mohlo mít smysl. Scénář této nové divadelní hry vznikl už v listopadu roku 2019. Tedy
v době, kdy všechny vyhlídky na budoucnost byly optimistické. Jenže osud tomu chtěl, že se z této divadelní hry stalo
přenošené dítě, které málem nespatřilo světlo světa. Když bych přeskočil rok 2020 a první polovinu roku loňského, tak
stěžejním pro nás byl loňský podzim, kdy jsme měli schváleny a naplánovány nácviky v DK ve Zdounkách. Plný optimismu,
že už nás nic nezastaví, jsem se snažil všechny motivovat k práci, abychom už v lednu letošního roku mohli konečně
předstoupit před lidi. Jak naivní to byla představa, která se brzy rozplynula jako mlha v našem divadle. Ještě včas jsem
lednovou premiéru zrušil a přesunul ji až na březen. Zařekl jsem se, že buď březen, nebo nic. Dál jsme nacvičovali v DK a
scházeli se podle aktuálních možností. Ale ani představa, že budeme poslední měsíc nácviků už v plném počtu členů, se
bohužel nenaplnila. Ze zkoušek jsem odcházel zklamaný a někdy i naštvaný. Nakonec nám štěstí přálo a my všichni jsme
se na zkoušce sešli v plném počtu, a to v pátek 11. března 2022. Tedy den před premiérou! Skutečně nejvyšší čas
vyzkoušet všechno kompletně s nástupy, rekvizitami, zvuky apod. Premiéra se myslím nakonec podařila. Ostatně vy
přítomní diváci jste to mohli vidět. Pochvalná odezva přicházela ze všech stran a já se bál, že to bude naopak. Takže určitě
moc děkujeme. Tři další štace máme s touto hrou ještě naplánovány.
Tak doufám, že nám to všechno vyjde, protože pak už si od toho chci odpočinout. Věřte mi, že jsem tu hru po těch dvou
letech začal i nenávidět, ale ustál jsem to. Co bude dál? Zatím nevím a pro jistotu ani nic neplánuji. Poděkování určitě patří
panu faráři, Petře Horákové i obecní radě za schválené nácviky v DK. Vážíme si toho.
Petr Zapletal

www.zdounky.cz
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Z činnosti Mysliveckého spolku Jaro Zdounky
Myslivecký spolek Jaro Zdounky se v rámci své činnosti
dlouhodobě aktivně podílí na zvelebování životního
prostředí v okolí Zdounek. Začátkem března jsme z krůtí
farmy Vracov dovezli 25 ks bažantích slepiček, které byly
následně vypuštěny k zahnízdění v předem vytipovaných
lokalitách v honitbě, v okolí naší obce. Pokud nám bude
štěstí a jarní počasí dostatečně přát, slepičky zahnízdí a
posílí stavy drobné zvěře, které jsou dlouhodobě na velmi
nízké úrovni. Této činnosti, jarnímu vypouštění bažantích
slepic se náš myslivecký spolek věnuje již několik let,
protože i když dříve byla populace bažantů na Zdounecku
zastoupena v hojném počtu, postupem času, kvůli různým
faktorům, došlo téměř k jejímu vymizení. O to víc je
potěšující tam, kde už dlouhá léta člověk bažanta nepotkal,
spatřit nyní pestré, byť maličké hejno bažantího kohouta se
svými družkami.
O týden později 15.3.2022 jsme z Bojkovic dovezli dalších
20 ks ovocných stromů starých odrůd, abychom doplnili na
podzim zahájenou obnovu starého sadu Na Polámané. Při
té příležitosti vznikl nápad oslovit naši základní školu, jestli
by neměli jejich žáci zájem se naší jarní výsadby zúčastnit.
Slovo dalo slovo a děti ze šesté třídy ZŠ Zdounky i se svými
učitelkami přišly ze školy přímo za námi do sadu Na
Polámané. Byl krásný březnový den a zájem dětí o vše
kolem stromků byl nelíčený a opravdový. Každý, kdo chtěl,
si mohl výsadbu sám zkusit. Navíc se děti dozvěděly i to, že
obnovou starého obecního sadu, výsadbou plodonosných
dřevin, což i ovocné stromy ve volné přírodě bezpochyby
jsou, přispívají ke zvýšení tzv. úživnosti honitby a rozšíření
potravní nabídky zvěře. A protože nám pár stromků
pochybělo, na podzim tohoto roku dovezeme další a obnovu
sadu zdárně dokončíme. Pokud nadšení školáků vydrží,
budeme rádi, když nám opět pomohou a přiloží ruce k dílu.
Možná, až uplyne nějaký čas, budou to oni místo nás, kdo
budou těm mladším ukazovat cestu nejen k ovocnářství,
k myslivosti, ale i k přírodě jako celku.
Závěrem děkujeme Obecnímu úřadu ve Zdounkách za
obětavou a nezištnou pomoc s dovozem slepiček i
ovocných stromků.
Myslivecký spolek Jaro Zdounky

Poděkování

Děkujeme paní vychovatelce M. Skácelové a dětem
ze školní družiny za překrásné velikonoční přání,
které nám donesly. Je neklidná doba, ve které o to
víc potěší i taková maličkost předaná s úsměvem
a s laskavostí v srdci.
Naše vřelé poděkování patří i Zdouneckým
ochotníkům za pěkné divadelní představení, které po
dlouhé době, kdy nebylo možno se potkávat, bylo
pro nás velkým pohlazením po duši.

Seniorky z DCHB
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TJ Zdounky
Na počátku letošního roku proběhla II. etapa
rekonstrukce tribuny na fotbalovém hřišti ve
Zdounkách. Došlo ke kompletní rekonstrukci
kabiny mužů a mládeže, chodby a skladu
včetně podlah, stropů, omítek a vybavení. Firma
Elektromontáže
Trněný
provedla
novou
elektroinstalaci celého objektu. Firma Maldrev
vyrobila a dodala nábytek a pochvalu zaslouží i
firma pana Bednaříka, která se postarala o
veškeré stavební práce. Velké díky pak patří
naší obci, která vše zafinancovala a posunula
tak svůj sportovní stánek zase o level výš.
Müller ping-pong 2022
V sobotu 5.března 2022 jsme pořádali tradiční
kvalitně obsazený turnaj ve stolním tenise.
Sešlo se nás tentokráte celkem patnáct včetně
nováčků Pepy Mikeše a Honzy Stančíka. Milouš
Adamík vycítil příležitost, že by konečně
nemusel být tradičně poslední. Ale zůstalo jen u
přání myšlenky a Milouš opět končí na poslední
sestupové příčce. Ale nepředbíhejme. Po
zdlouhavé prezenci jsem si vše nalosoval tak,
abych se vyhnul tradičně dobře připravenému
starostovi. Tvrdé boje započaly a favorité
pánové Zajíček a Mainuš se s odřenýma ušima
jen tak tak probojovali ze svých skupin, ale to
bylo jejich maximum. Nováček Stančík podává
kvalitní a vyrovnané výkony a končí na třetím
místě. Výhodu lepšího losu plně využívám a
čeká mě finále se starostou. Ten je však nad
mé síly a ve finále celkem jasně vítězí. Snáší se
na mne kritika, že jsem to finále z politických
důvodů vypustil, ale opak byl pravdou...
Na starostu v tento den opravdu nikdo neměl a
stal se tak právoplatným, zaslouženým vítězem.
Pochvalu zaslouží i paní Mainušová, která se
starala o bohatý catering. Než jsme všechno
vyhlásili, snědli a vypili, tak venku již byla tma.
Pod rouškou tmy jsme se spokojeně sportovně
unaveni rozešli k domovům.
P. S.: Pro ty, co na druhý den zjistili, že nemají
rakety: Nebojte, mám jich doma osm a za rok
vám je vrátím...
Ředitel turnaje
Ing. Zdeněk Čevela
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Připravované akce

Pozvánka

Která se bude konat
dne 28.5.2022 v Divokách
v lese Boří start od 9 do 12 hodin.
Historický vlak
Autobus – kyvadlová doprava ze Zdounek –
zdarma
VSTUPNÉ: dospělí 120,- Kč
děti
50,- Kč
Upřesňující informace:
Plakáty, www.csopdivoky.cz
a facebook SDH Zdounky
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Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem
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