Ročník 20/číslo 3/zdarma
Čtvrtletník ÚSC
červenec 2022

Vážení a milí spoluobčané,
právě se vám dostává do rukou poslední číslo Informačního zpravodaje naší obce před nadcházejícími komunálními volbami,
které letos proběhnou u nás současně (ve volebním obvodu č. 76 Kroměříž) i s volbami senátními, a to v termínu 23.– 24.9.2022,
a případné druhé kolo voleb senátních bude o týden později v termínu 30.9.–1.10.2022. Je až neskutečné, jak i přes veškeré
nečekané překážky, kterým jsme v tomto posledním čtyřletém volebním cyklu byli nuceni čelit (sucho, koronavirus, inflace, ceny
energií, válka v Evropě atd.), to celé volební období rychle uběhlo!!!
I přes všechny uvedené překážky si dovolím zodpovědně napsat, že tyto poslední čtyři roky byly z pohledu naší obce investičně
velmi zajímavé. Podařila se celá řada věcí (namátkou jen – rekonstrukce školy v Nětčicích, nové zázemí na DK ve Zdounkách,
rekonstrukce tribuny na hřišti TJ Zdounky, nová splašková kanalizace ve Cvrčovicích a v Nětčicích, dokončení celkové výmalby
interiéru kostela Nejsvětější Trojice ve Zdounkách, nové stavidlo na Divockém potoce v Divokách atd.), celá řada věcí je
„rozpracovaná“ a věřím, že bude realizována v blízké budoucnosti (dokončení zasíťovaní celé lokality U kaple ve Zdounkách
k výstavbě rodinných domů, nové inženýrské sítě na budově zdravotního střediska ve Zdounkách, dvě nové místní komunikace, a
to ve Cvrčovicích na Kašnici a v Nětčicích za hřištěm, protipovodňová ochrana obce Zdounky, celková rekonstrukce původních
varhan v kostele a další výzvy…).
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A nyní si již opět dovolím vás informovat
o práci Rady obce Zdounky, která se ve
2. čtvrtletí tohoto roku sešla celkem třikrát
a projednala, schválila nebo vzala na
vědomí tyto body:
Dohodu o dočasném užívání pozemků
v k. ú. Divoky mezi Obcí Zdounky a ČSOP
Divoky pro akci „Procházka lesem plným
pohádek“ (letos již 42. ročník), která se
uskutečnila v sobotu dne 28.5.2022
(úhrada za dočasné užívání pozemků činí
200,- Kč)
žádost Zdounečanky, z.s. o změnu sídla
spolku, nově žádají mít sídlo na OÚ ve
Zdounkách, 768 02 Zdounky 27
cenovou nabídku od Ing. Tomáše Vávry –
zakládání a údržba zeleně, Požárníků
259, 767 01 Kroměříž – Vážany, IČ:
75784041, kde předmětem nabídky jsou
dvě akce, a to příprava půdy a osetí
travnatých ploch za KD v Nětčicích (cena
činí 34.400,- Kč bez DPH), dále se jedná
o novou výsadbu a ozelenění v okolí
nového dětského hřiště v Zákostelí (cena
činí 47.500,- Kč bez DPH)
žádost f. PPS Pipeline Systems GmbH o
souhlas k překopu polní cesty na p. č.
418/1 v k. ú. Nětčice v souvislosti se se
zřizováním stavby „6114 Moravia – VTL
plynovod, úsek TU 160 Bukovany – TU
166
Bezměrov
2A“
společnosti
NET4GAS, s.r.o. se sídlem Na
Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 –
Nusle

- žádost f. Salix Morava a.s. ve věci
ukončení užívání a vyřazení parcely č.
533/1 v k. ú. Divoky z pachtovní
smlouvy, a to z důvodu skutečnosti, že
tuto
parcelu
pravidelně
využívá
skautský oddíl Jeleni z Uherského
Hradiště
- cenovou nabídku od f. Tiskárna
Kroměříž, Alexandr Michajlovič, na 150
ks připravené brožury o Divokách (cca
120 stran), v rámci oslav Hodků 2022 a
sjezdu rodáků, a to v termínu
4.-5.6.2022 (celková cena činí 47.110,Kč včetně DPH 10 %)
- Zápis se schůze osadního výboru ve
Cvrčovicích konané dne 14.4.2022
- termín pro podání písemných přihlášek
do vyhlášeného konkursu na pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy
Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, do pátku dne 6. 5.2022
- určení zástupce KÚ ZK do konkursní
komise pro posuzování uchazečů o
pracovní
místo
ředitele/ředitelky
Základní
školy
Zdounky,
okres
Kroměříž, příspěvková organizace,
členkou komise (nikoli předsedkyní)
bude Ing. Ilona Hrabcová z odboru
školství, mládeže a sportu
- určení zástupce z řad pedagogických
pracovníků ZŠ Zdounky do konkursní
komise pro posuzování uchazečů o
pracovní
místo
ředitele/ředitelky
Základní školy Zdounky, okres
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okres Kroměříž, příspěvková organizace,
členkou komise bude Mgr. Jana
Klanicová – zástupkyně ředitelky ZŠ
Zdounky
určení zástupce z řad členů Školské rady
při ZŠ Zdounky do konkursní komise pro
posuzování uchazečů o pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Zdounky,
okres Kroměříž, příspěvková organizace,
členkou komise bude pí. Dagmar
Zajíčková – předsedkyně ŠR při ZŠ
Zdounky
aktuální informace z Integrované dopravy
Zlínského kraje ve věci změny výše slev,
a to od 1.4.2022
Protokol o kontrole plateb pojistného na
veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného dle
plánu kontrol za období 1.4.201828.2.2022, ke dni kontroly (13.4.2022)
nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP
ČR ani jiné evidenční nedostatky
Osvědčení o podílu na zlepšení životního
prostředí pro obec Zdounky od f.
Elektrowin, a.s. za rok 2021, která
odevzdala ke zpětnému odběru a
recyklaci 10305 kg elektrozařízení, na
každého obyvatele tak připadá 4,93 kg
vysloužilých spotřebičů
Certifikát environmentálního vyúčtování
od f. ASEKOL a.s., pro Obec Zdounky,
která za rok 2021 zajistila sběr 3442 kg
elektrospotřebičů
dopis z odboru dopravy a silničního

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 20/číslo 3

Pokračování ze str. 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hospodářství KÚ ZK ve věci výše
finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti v roce 2022, který
zůstává nezměněn a činí i pro tento rok
100,- Kč/obyvatel, splatný ve dvou
polovičních splátkách, a to k datu
15.6.2022 a k 15.10.2022
dopis od náměstka hejtmana pro
strategický rozvoj, územní plánování,
dotace a cestovní ruch ve věci změn
v nastavení nových kotlíkových dotací
pro nízkopříjmové domácnosti
veřejnou vyhlášku z FÚ pro Zlínský kraj
ve věci Daně z nemovitých věcí na rok
2022
termín konání Hodové zábavy ve
Zdounkách – sobota 11.6.2022 v Domě
kultury ve Zdounkách
vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
k 31.3.2022 – obec Zdounky měla
v evidenci ÚP 46 občanů, podíl
nezaměstnanosti je 2,93 %
žádost f. COOP družstvo HB, U Rajské
zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3 o
souhlas
se
stavbou
fotovoltaické
elektrárny na společném pozemku p. č.
480/1 v k. ú. Zdounky (na střeše budovy
nákupního střediska ve Zdounkách) s
podmínkou
předložení
kompletní
projektové
dokumentace
včetně
statického posouzení střechy, popřípadě
stavebních úprav způsobených instalací
výše uvedeného zařízení
odvolání, dle § 166 zákona 561/2004 Sb.,
školského zákona, ředitelky Základní
školy
Zdounky,
okres
Kroměříž,
příspěvková organizace, Mgr. Lenky
Beranové k datu 31.7.2022 z funkce
ředitelky Základní školy Zdounky, okres
Kroměříž, příspěvková organizace
pověření tajemníka konkursní komise pro
konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy
Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, a to paní Janu Bartlíkovou –
pracovnici OÚ Zdounky
jmenování
konkursní
komise
pro
konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy
Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, předseda komise – Ing.
Martin Drkula – starosta obce, Ing. Jana
Raczová – místostarostka obce – určená
zřizovatelem, Ing. Ilona Hrabcová
z odboru školství, mládeže a sportu KÚ
ZK – určená krajským úřadem, Mgr. Jana
Chodníčková – školní inspektorka ČŠI,
Mgr. Andrea Olbertová – odbornice
v oblasti organizace a řízení ve školství –
odbornice určená ČŠI, Mgr. Pavla
Dočekalová – psycholožka – odbornice
určená ČŠI, Mgr. Jana Klanicová –
zástupkyně ředitelky ZŠ Zdounky a p.
Dagmar Zajíčková – předsedkyně ŠR při
ZŠ Zdounky
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí
Zdounky a CETIN a.s., Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
www.zdounky.cz

-

-

-

-

-

-

-

-

IČ: 04084063, jedná se o zřízení
služebnosti na pozemcích p. č. 517/6 a p.
č. 517/14, vše v k. ú. Nětčice, tedy
umístění a provozování komunikačního
vedení
a
zařízení
v rozsahu
geometrického plánu č. 266-328/2021 ze
dne 16.3.2022, náhrada za služebnost
vlastníkovi činí 1.000,- Kč bez DPH
cenovou nabídku od f. Maldrev s.r.o. na
zakázku „Rekonstrukce kuchyňky pro
4. třídu v budově MŠ Zdounky“, částka
činí 259.752,- Kč bez DPH
cenovou nabídku od f. ČAK CZ, s.r.o. na
zakázku „Rekonstrukce chodníků a
vjezdů v obci Zdounky“, cena za 1 m2
chodníku včetně obrub činí 1.498,- Kč/m2
bez DPH, cena za 1 m2 vjezdu činí
1.898,- Kč/m2 bez DPH a cena za 1 m2
bezbariérového přechodu činí 1.997,Kč/m2 bez DPH
žádost manželů Plešingerových, bytem
Zákostelí 149, 768 02 Zdounky o
povolení výstavby přístřešku pro osobní
automobil před domem č. p. 149
v souladu se stavebním zákonem a
s podmínkou
uzavření
Dohody
o
dočasném užívání obecního pozemku
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo mezi f.
Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00
Brno a Obcí Zdounky, kde předmětem
díla je posun termínu plnění III. etapy
Dokumentace pro vydání společného
povolení (DSpP) na akci „Protipovodňová
ochrana Zdounky“, nově na termín
15.7.2022
Smlouvu o vystoupení uměleckého
souboru mezi f Fanny agentura Dana
Homolová se sídlem U Náhonu 1212/33,
154 00 Praha 5 Holyně a Obcí Zdounky,
předmětem této smlouvy je zatím
neodehraná (kvůli COVIDu) divadelní
komedie
s
názvem
„Manželský
čtyřúhelník na horách“ – vystoupení
proběhne v novém termínu, a to v úterý
7.2.2023 od 19.00 hod. v DK ve
Zdounkách
(sjednaná
cena
za
představení činí 50.000,- Kč, nejsou
plátci DPH)
záznam
z monitorovací
návštěvy
v průběhu
realizace
projektu
–
Kompostéry pro občany obce Zdounky III. etapa – kontrolu provedl pracovník
SFŽP Ing. Manhart, nebyly zjištěny chyby
a nedostatky
Platební výměr SFŽP ČR, který stanoví
fy. 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 1. čtvrtletí 2022 v celkové
výši 3.129.014,- Kč (z toho Obec
Zdounky dostane nově částku ve výši
2.034.952,62 Kč, zbytek ve výši
1.094.061,38 Kč obdrží SFŽP ČR)
Zprávu č. 340/2021/EKO o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Zdounky,
IČ 00287938 za rok 2021 – přezkoumání
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provedl ve dnech 29.4.- 03.5.2022, mimo
2.5.2022, kontrolorka KÚ ZK Ing. Jana
Brázdilová, při přezkoumání hospodaření
obce Zdounky za rok 2021 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky
oznámení
o
zahájení
řízení
o
komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Divoky
oznámení hudební skupiny Vitrioil, z.s. se
sídlem 768 02 Zdounky 301 o konání
veřejnosti
přístupné
kulturní
akce
s názvem
Cvrkfest
v sobotu
dne
18.6.2022, OV ve Cvrčovicích s akcí
souhlasí
oznámení o zahájení provedení dozoru
nad dodržováním zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů, kontrolní a metodická činnost
byla provedena dne 21.6.2022 v 9.00
hod. pracovnicemi KÚ ZK, odboru ŽP a
zemědělství
žádost SDH Zdounky o povolení výjimky
z doby nočního klidu na akci „Taneční
zábava – Červencová noc“ dne 9.7.2022
Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
p. Antonem Tonhauserem, Cvrčovice 35,
768 02 Zdounky na zabezpečení
kulturně-společenské akce „6. ročník
Srazu harmonikářů ve Cvrčovicích“,
konané v sobotu dne 6.8.2022 (výše daru
činí 10.000,- Kč)
žádost f. ENERGY PROJECT, s.r.o.,
Vrahovická 18, 796 01 Prostějov o
vyjádření
k dokumentaci
stavby
„Modernizace VN786 + optika“, v k. ú.
Zdounky, stupeň PD – pro provádění
stavby, stavebníkem je EG.D. a.s.,
Lidická
1873/36,
602
00
Brno,
předmětem řešení této stavby je stavební
úprava nadzemního vedení VN786 (22
kV) v úseku mezi sloupy č.1 a č. 218,
délka trasy je cca 18,571 km
Dohodu o dočasném užívání obecního
pozemku, a to jeho části z p. č. 702/1 –
3444 m2 – ostatní plocha (pronájem cca
363 m2 před domem č. p. 52 v Divokách),
v k. ú. Divoky, žadatelem je Kateřina
Doleželová, bytem Divoky 52, 768 02
Zdounky, na dobu 10 let za úplatu 200,Kč/rok/parcela
prominutí nájmu včetně energií všem
nájemníkům na zdravotním středisku ve
Zdounkách, a to po celou dobu
rekonstrukce inženýrských sítí v této
budově (jedná se o dva měsíce, a to
srpen a září 2022), u garáže pronajaté
manželům Bilíkovým se jedná o
prominutí nájmu v délce tří měsíců, neboť
bude sloužit jako sklad věcí z ordinací
lékařů
na
doporučení
konkursní
komise
jmenovat do funkce ředitelky ZŠ
Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková
organizace s účinností od 1.8.2022
stávající paní ředitelku Mgr. Lenku
Beranovou, bytem Wolkerova 172,
768 32 Zborovice
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- souhlas vlastníka sousedního pozemku
se záměrem provedení stavby opěrné
zídky na pozemcích p. č. 325/3 a p. č.
103/1, vše v k. ú. Nětčice, žadatelem je
MgA. Jiří Miláček, Talichova 3273/35,
767
01
Kroměříž,
projektová
dokumentace pro ÚŘ byla předána
k projednání do OV v Nětčicích, který s ní
souhlasí za podmínky, že samotnou
stavbou nebude dotčena šířka stávající
nové vozovky
- nabídku Umělecké agentury Gardes na
zcela novou zábavnou talk show ženské
trojice
hereček
a zpěvaček Sandry
POGODOVÉ, Jitky ASTEROVÉ a Lindy
FINKOVÉ "SIRÉNY NA CESTÁCH",
pořad je plný šťavnatých vyprávění a
historek
ze
zákulisí
natáčení
a divadelního
světa,
to
vše
je
prošpikováno
šansony
a
písněmi
z muzikálů, cena 25.000,- Kč + doprava
vozidlem z Prahy a 21 % DPH, termín
vystoupení - říjen 2022
- Osvědčení o úspoře emisí pro obec
Zdounky od f. EKO-KOM, a.s. za rok
2021 díky množství odpadu, který naše
obec vytřídila a předala v roce 2021
k dalšímu využití, celkem se jednalo o
92,150 tuny, obec za toto množství
obdržela finanční částku 221.016,50 Kč
- dopis z f. EKO-KOM, a.s. s informacemi,
že od 1.7.2022 se mění příloha č. 3:
Sazebník odměn a bonusových složek
(ceník) ke Smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů
- poděkování od Mgr. Elišky Olšákové –
poslankyně STAN Parlamentu ČR za
Zlínský kraj ve věci zpětné vazby a
vyjádření se k návrhu nové soustavy
stavebních úřadů, se kterou počítá
připravovaná novela stavebního zákona
od MMR k záměru zrušení SÚ v obci
Zdounky
- poděkování ZO ČSOP Divoky a SDH
Zdounky za spolupráci OÚ Zdounky při
přípravných
pracích
na
realizaci
42.
ročníku
„Pohádkového
lesa
v Divokách“
- dva Zápisy o průběhu konkursu na
pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ
Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, se sídlem 768 02 Zdounky
59 ze dnů 7.6. a 21.6.2022
- Protokol o výsledku dozoru nad
dodržováním zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve
znění pozdějších předpisů a předpisů
podle něj vydaných, č. 29/2022/ŽPZE,
dozor provedli pověření zaměstnanci KÚ
ZK, odboru ŽP a zemědělství, oddělení
vodního hospodářství, u shledaných
nedostatků byly stanoveny termíny,
dokdy má být provedena náprava
- úplnou
uzavírku
silnice
II/432
v Cetechovicích z důvodu sesuvu silnice,
a
to
v předpokládaném
termínu
provádění stavby – 7.7.-15.10.2022,
www.zdounky.cz

-

-

-
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kdy dojde k vybudování opěrných zdí pro
o způsobu podání žádosti, Geometrický
stabilizaci
sesuvných
pohybů
plán č. 1227-117/2021 s přehledně
v extravilánu obce Cetechovice na silnici
barevně
vyznačenými
minimálními
II/432 v km 9,414 – 9,704
cenovými hladinami jednotlivých parcel
Zápis č. 1/2022 ze schůze osadního
včetně poučení o způsobu přiřazení
výboru v Nětčicích konané dne 22.6.2022
nabídnuté ceny, Podmínky pro umístění
Projektovou studii k posouzení vhodnosti
staveb (příloha č. 2 tohoto záměru obce instalace fotovoltaické elektrárny na
Územní studie Zdounky, lokalita BI 1 a
budovách Domu kultury, VÚTZ a Domu
Geologického průzkumu pro vsakování
s chráněnými byty, vše v obci Zdounky, u
srážkových vod v lokalitě U kaple v ul.
DK + VÚTZ – počet FVE modulů 38 ks,
Cvrčovská, v k. ú. Zdounky)
předpokládaná roční úspora 95.450,- Kč, - ekonomiku obce – plnění rozpočtu k datu
návratnost investice – 3 roky, u Domu
30.4.2022 a zůstatky účtů k datu
s chráněnými byty –počet FVE modulů
31.5.2022
55 ks, předpokládaná roční úspora - více se můžete dozvědět na webových
145.673,08 Kč, návratnost investice – 2,6
nebo facebookových stránkách naší obce
roku, výzva na fotovoltaiku pro obce se
www.zdounky.cz
předpokládá ve 2. polovině července
2022
Období nejen posledních měsíců, a ani
pozvání od SDH Zdounky na Memoriál
měsíce následující nebudou lehké pro
Martina Horáka a Josefa Pospíšila –
nikoho z nás. Covid, restrikce a obavy
soutěž v požárním útoku, která se
s ním spojené, šok a dopady z války
uskutečnila v sobotu 9.7.2022 od 9.00
na Ukrajině, ale i fatální nárůst cen
hod. v hasičském areálu u hřiště TJ
vygenerovaly
v nás
všech
pocity
Zdounky, a večer od 20.00 hod. na
nejistoty. Přesto nebo spíše právě proto
„Červencovou noc“ s kapelou Polygon
je důležité i v takové době nacházet
vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
v sobě radost a pomáhat druhým. Aby
k 31.5.2022 – obec Zdounky měla
lidé nebyli hluší a slepí k dění kolem
v evidenci ÚP 36 občanů, podíl
sebe, nevěřili pomluvám a díky své
nezaměstnanosti je 2,26 %
vnímavosti rozlišili dobré od zlého,
pravdu od lži. Říká se, že jakou energii
Zastupitelstvo
obce
Zdounky
se
dáváme, takovou také dříve či později
uskutečnilo ve čtvrtek 9.6.2022, a
dostaneme zpět. Navíc energie, kterou
projednalo či schválilo celou řadu bodů,
neseme každý sám v sobě, je důležitá
ze kterých vybírám pro vás tyto
také pro naše osobní štěstí a zdraví,
nejdůležitější:
ovlivňuje naše přátelství, bezprostřední
Zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od
okolí a mnohdy i celou obec. Proto bych
posledního veřejného zasedání
si přál, abychom si udrželi nadhled,
Závěrečný účet obce Zdounky za rok
přinášeli si vzájemně radost, respekt, ale
2021
včetně
Zprávy
o výsledku
i porozumění v našem společném soužití.
přezkoumání hospodaření za rok 2021,
Probíhající léto nám všem dává
zároveň vyslovuje souhlas s celoročním
příležitost zpomalit a načerpat nové síly.
hospodařením, a to bez výhrad
Přeji vám, ať se vám podaří najít si
Účetní závěrku obce Zdounky za rok
chvilku na odpočinek, nezapomenutelné
2021; součástí schválení je Protokol o
letní zážitky, ale i jiné životní radosti.
schvalování účetní závěrky za rok 2021
Krásné letní dny a „správnou ruku“ při
po schválení a zveřejnění Záměru obce
výběru budoucích zastupitelů a senátora
č.j.: OÚZD/562/2022 k prodeji obecních
v nadcházejících volbách!!!
stavebních pozemků v lokalitě U kaple (v
ul. Cvrčovská), v k. ú. Zdounky bylo
V úctě
schváleno 17 konkrétních žádostí o koupi
pozemků v této lokalitě pro výstavbu
Ing. Martin Drkula
rodinných domů (pozemky v hodnotě za
starosta obce
více jak 25 milionů Kč)
Záměr
obce
–
II.
kolo
č.
j.: OÚZD/1200/2022
k prodeji
„zbývajících
16
kusů“
obecních
stavebních pozemků v lokalitě U kaple (c
ul. Cvrčovská) v k. ú. Zdounky (cena za 1
m2 navýšena o 200,- Kč/m2, tzv. obálková
metoda – nejvyšší nabídce), které nově
vznikají na základě geometrického plánu
č. 1227-117/2021 ze dne 6.1.2022 –
z původní parcely číslo 1057/10 – 44282
m2 – orná půda, v k. ú. Zdounky (viz
příloha č. 1 tohoto záměru obce) za
účelem
individuální
výstavby
33
rodinných domů, formulář Žádosti o koupi
stavební parcely včetně poučení
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Putovní výstava Má vlast cestami proměn ve Zdounkách
Je to již víc jak pět let, kdy jsme společnými silami
založili na náměstí ve Zdounkách parčík. Roste a
kvete nám do krásy a do užitku, pořád, od rána do
večera mu někdo dělá společnost – maminky s dětmi
hrajícími si na dřevěných ovečkách, školáci sedící
v trávě ve stínu stromů či lidé čekající na autobus.
Prvními plody se mohou pochlubit okrasné jabloně a
kaštany, v korunách mnoha stromů zahnízdili ptáci.
Každé jaro před Velikonocemi zdobíme spolu s dětmi
ze školky i školy větve stromů pestrými pentlemi a
kraslicemi, je to vždy příjemné a veselé dopoledne.
Protože bychom rádi připomněli, jaké byly začátky
našeho parku, přihlásili jsme ho na sklonku loňského
roku do putovní výstavy Má vlast cestami proměn,
která prezentuje prostřednictvím fotografií a příběhů
proměnu zanedbaných míst v místa upravená či
užitečná. Akci pořádá již několik let spolek Cestami
proměn, z.s., garantem je ministerstvo kultury a
ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o putovní
výstavu, která zachycuje i proměnu původního místa
v nový park. Do Zdounek dorazí 8. srpna a bude
k vidění až do 31. srpna právě v prostorách našeho
parku, společně s dalšími místy z celé naší vlasti, které
si prošla svojí proměnou. Proměně, která se vám bude
líbit, můžete dát svůj hlas na webových stránkách
www.cestamipromen.cz/hlasovani. Nebo na FB naší
obce po dobu celého roku. Ty nejkrásnější budou
oceněny. Zdounky najdete pod číslem 88.
Říká se, že na začátku dobré věci je přání a myšlenka,
a pokud je dobrá vůle lidí, přání se přetvoří do
hmatatelné podoby, do skutku. Jestliže výsledek
přináší potěšení a prospěch všem lidem, je to ta
nejlepší věc, kterou si můžeme přát. A já se znovu
v myšlenkách vracím k nápadu vytvoření parku,
k diskuzím a hlasování, že to bude pravda. K poradám
a konzultacím se všemi, kteří na tom pracovali, a
hlavně k tomu dni, kdy jsme se sešli a společně, děti i
dospělí, jsme přání mít na náměstí park dali reálnou
podobu. Vzpomínáte? Pokud se rozhodnete hlasovat
na webových stránkách či FB Má vlast cestami
proměn, zjistíte, že v soutěži je mnoho krásnějších
míst, ovšem to nejkrásnější místo nosíme ve svém
srdci. Je to místo, kde žijeme a kde se cítíme dobře.
Říkáme mu domov…

Připravované akce

Ing. Jana Raczová
Místostarosta obce

www.zdounky.cz
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Z činnosti ČSOP Divoky
Otvírání studánek
Jaro pravidelně začínáme otvíráním studánek,
kterému předchází jarní brigáda. Také letos jsme
provedli úklid naučné stezky a prostorů u studánky a
klubovny (vagonu), aby bylo vše připraveno.
V sobotu 23. 4. 2022 jsme přivítali jaro a oslavili Den
Země otevřením studánky V Zápletách. O pestrý
program a otevření studánky zlatým klíčem se
postaraly děti z Mateřské školy Zdounky. Poděkování
patří p. učitelkám Říkovské, Šrahulkové a Zelenkové.
Po krátké procházce naučnou stezkou pokračoval
program na hřišti, kde zahrála skupina Telegraf
z Uherského Hradiště, která svým zpěvem navodila
hezkou jarní atmosféru. Další chvíle byly plné soutěží
a her včetně ukázky lakrosu. V malé dílničce si děti
mohly vytvořit malá umělecká dílka. Krásné jarní
odpoledne završilo příjemné posezení u táboráku
v rytmu country.
Pohádkový les
Po dvouleté přestávce přivezl 28.5.2022 parní vlak
téměř 2 000 účastníků, kteří prošli pohádkovými
cestičkami. Akce je již 42 roků pořádána za
spolupráce SDH
Zdounky,
čtyřiceti
stanovištím
pohádkových postaviček se stále daří rozzářit dětské
oči a vzbudit zájem i dříve narozených. Na letošním
ročníku si mohly děti sáhnout na opravdového hada,
na ovečky, projet se na koních a ponících nebo
vyzkoušet indiánskou zručnost. K prohlédnutí byla i
hasičská technika. Řemeslná vesnička nabízela
vyzkoušení dovedností. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli na obnovení
pohádkového lesa.
Jarmila Šoltísová, ZO ČSOP Divoky

www.zdounky.cz
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Základní umělecká škola Zdounky
Vážení čtenáři zdouneckého zpravodaje,
v době, kdy píši tento příspěvek, už probíhá léto a děti si
užívají prázdniny se vším všudy. Mám radost z toho, že
školní rok proběhl oproti letům minulým v klasickém sledu.
Mohli jsme normálně vyučovat, setkávat se na různých
kulturních akcích, dělat radost našim nejbližším. Co ale
vnímám nejvíc je to, že tento školní rok uběhl nezvykle
rychle. Při hodnocení jeho poslední dekády mám ale
radost, že se podařila spousta věcí. Dechový orchestr pod
vedením p. uč. Jiřího Rybáka mohl po covidové pauze
zahrát při stavění máje před zdouneckým obecním úřadem.
Uspořádali jsme dva krásné absolventské koncerty žáků
hudebního oboru, na konci měsíce května proběhl v Domě
kultury ve Zdounkách 6. ročník celostátního happeningu
ZUŠ open, kde se prezentovala nejrůznější hudební
seskupení v různém nástrojovém obsazení. Hned na druhý
den jsme reprezentovali Zlínský kraj na hlavním festivalu
ZUŠ open, který se konal ve Valdštejnské zahradě Senátu
PS PČR. Moc hezkým projektem byla Cesta do zoo, kterou
jsme připravili pro MŠ a žáky 1. a 2. třídy ZŠ ze Zdounek,
Zborovic a Roštína. Zde patří velké poděkování Šárce a
Jirkovi Jablunkovým, Marušce Grace a Sabině Večeřové.
Ve stejnou dobu probíhal na naší pobočce v Koryčanech
workshop s názvem „Voda v hudbě“, který pro žáky ZŠ
Koryčany připravila Monika Selucká. Na začátku měsíce
června naši žáci vystoupili u příležitosti Noci kostelů
v kostele sv. Bartoloměje ve Zborovicích, kde připravili
program svých žáků opět manželé Jablunkovi. Žáci
výtvarného oboru pod vedením Veroniky Novákové
připravili krásnou vernisáž na zámku ve Zdounkách, kde si
mohli návštěvníci po krátkém hudebním vstupu na zahájení
prohlédnout různá díla a techniky tvorby, na kterých
výtvarníci letos pracovali. Po oficiálním programu potom na
žáky a rodiče čekal v zámeckém parku táborák. Pro
zajímavost připomínám, že tuto výstavu můžete navštívit
ještě během letních měsíců při kulturních akcích na zámku.
Sluší se také poděkovat majitelům zámku ve Zdounkách
manželům Vrškovým za to, že nám umožnili tuto vernisáž
připravit a uspořádat. V měsíci červnu také proběhly díky
podpoře Spolku přátel ZUŠ dva tematické výlety obou
oborů. Žáci výtvarného oboru navštívili v Brně výstavu
Tutanchamon a žáci hudebního oboru Expozici Karla Kryla
v Kroměříži.
Na závěr mi, vážení čtenáři, dovolte malé shrnutí školního
roku. Naše ZUŠ ve Zdounkách v něm uspořádala 54
kulturních akcí.
Na obou pracovištích proběhly za plného provozu opravy a
rekonstrukce v celkové hodnotě 400 000 Kč. K přijímacím
zkouškám přišlo v měsíci červnu celkem 76 zájemců o
studium, což v historii školy nepamatujeme. Pro ředitele
školy je to samozřejmě potěšující, ale zároveň zavazující.
Chtěl bych proto poděkovat všem zaměstnancům školy za
odvedenou práci, vedení obce Zdounky za veškerou
podporu, vedení Spolku přátel ZUŠ za pomoc při
organizaci našich akcí, všem rodičům, kteří ochotně
pomáhali při našich vystoupeních, zaměstnancům Domu
kultury ve Zdounkách za pravidelnou součinnost a podporu
a na závěr našim žákům za odvedené výkony…
Na závěr si vás všechny už teď dovoluji pozvat po třech
letech na tradiční pořad Hraje celá rodina, který se
uskuteční v Domě kultury ve Zdounkách dne 16.10.2022
v 16.00 hodin.
S přáním krásného léta zdraví
MgA. Norbert Svačina, Ph.D.,
ředitel školy

www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách
Projekt Hrdá škola
Jak již z minulých čísel zpravodaje dobře
víte, po celý školník rok 2021/2022 se
naše škola zúčastňovala projektu Hrdá
škola. Na závěr se jednalo o tyto události.
EKO týden
V měsíci dubnu 2022 šlo o aktivitu
s ekologickou výzvou týkající se žití jeden
týden v souladu s přírodou.
Den bláznivých ponožek
Květen 2022 byl ve znamení velké
legrace s názvem Den bláznivých
ponožek. Každý žák či pedagog si na
sebe vzal rozličný prvek oblečení.
Den naruby
Poslední pátek školního roku bylo u nás
vše úplně obráceně. Žáci si připravili pro
učitele velmi zajímavá překvapení.
Vzhledem k tomu, že se celý projekt
velmi povedl, budeme v něm i nadále
pokračovat. Zpestřil školní docházku
jednoduchými tematickými dny a ukázal
nám všem, že škola není jen o
povinnostech, známkách a úkolech, ale
jedná se i o místo plné zábavy a energie.
HorK
Ukliďme Česko
V pátek 8.4.2022 se žáci všech tříd
společně s pedagogy zúčastnili úklidu
Zdounek a jejich blízkého okolí. Ti
nejmenší zvelebovali okolí prvního
stupně; třetí, čtvrtá a pátá třída se vydaly
ke cvrčovické kapličce; šesťáci a sedmáci
zamířili směrem na Divoky a nejstarší
žáci se vydali severozápadním směrem
ke Kupcově zmole. Celkem se nám
podařilo sesbírat přes čtyřicet pytlů
odpadků. Děkujeme všem zúčastněným
za jejich elán i poctivou práci při úklidu.
Věříme, že si po této zkušenosti budeme
čistých Zdounek o to více vážit.
Mgr. Daniela Paličková
Den rodiny se školou
Naše škola ve spolupráci se Spolkem
rodičů a přátel ZŠ Zdounky pořádala dne
13. 5. 2022 pro děti a jejich členy rodiny
zábavný a soutěžní Den rodiny se
školou. Akce proběhla za pěkného
počasí na místním fotbalovém hřišti.
Deset soutěžních stanovišť,
která
připravili žáci VIII. třídy, bylo doplněno o
další zábavný program včetně skákacího
hradu a možnosti občerstvení. Snad
všichni účastníci s námi strávili příjemné
odpoledne a soutěžící potěšila i odměna
za jejich výkony.
Mgr. Bc. Jana Smažilová
Největší úspěchy v soutěžích
Naše škole se tradičně zúčastňuje řady
soutěží, kdy jejich výčet by zabral hned
několik stran zpravodaje. Nedá nám
však,
abychom
nepřipomněli
ty
nejdůležitější, velmi úspěšné.

www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách
Okresní a krajské kolo biologické olympiády
Dne 11. 4. 2022 naše škola organizovala okresní kolo
Biologické olympiády kategorie C pro žáky VIII. a IX. tříd.
Letošní téma bylo: Jak přežít zimu. Pro konání okresního
kola je podmínkou, aby soutěžící vypracovali některý
zadaný vstupní úkol. Naše žákyně si vybraly pozorování
větviček dřevin a vytvoření miniherbáře z těchto větviček.
Součástí olympiády byl test poznávání 20 rostlin a 20
živočichů a praktický úkol, ve kterém soutěžící zkoumali
umělá i přírodní vlákna včetně srsti savců. Bylo přihlášeno
11 žáků z různých škol našeho okresu. Naši školu
reprezentovaly dvě žákyně z VIII. třídy a získaly 1. a
2. místo. S tímto krásným výsledkem postoupily do
krajského kola, které proběhlo dne 12. 5. 2022. Jely jsme
tedy do Zoo Zlín, kde se toto kolo konalo. Nejprve žákyně
soutěžily, opět vypracovávaly testové otázky, pak poznávaly
organismy a v praktické části mikroskopovaly příčný řez
jehlicí jehličnanu. V kraji získaly 10 a 11. místo. Gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci školy na krajské úrovni. Po
ukončení soutěže jsme využily nabídky a prohlédly si celou
zoologickou zahradu.
Mgr. Bc. Jana Smažilová
Mladý zdravotník
Dne 19. 5. 2022 proběhla v Kroměříži na dětském
dopravním hřišti soutěž Mladý zdravotník, která byla
zaměřena na prakticky poskytovanou první pomoc. Soutěž
byla nabídnuta pětičlenným družstvům ve dvou věkových
kategoriích. Družstva poskytovala první pomoc na třech
bodovaných stanovištích, kde byly studenty střední
zdravotnické školy simulovány různé situace. Také zde byla
tři stanoviště nebodovaná – jízda podle pravidel silničního
provozu i plnění úkolů kladené policií. Soutěže se zúčastnila
dvě družstva z V. třídy, jež obsadila 4. a 5. místo, a jedno
družstvo z VIII. třídy, které získalo ocenění za 2. místo.
Všichni soutěžící byli od zaměstnanců ČČK pochváleni za
své výkony. I my děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Bc. Jana Smažilová
V kraji jsme bronzoví – soutěž mladých cyklistů
Vítězné družstvo mladých cyklistů z 7. a 8. třídy naší školy,
kteří vyhráli okresní soutěž, se v pondělí 6.6.2022
zúčastnilo krajského kola ve Zlíně. Své znalosti a
zkušenosti prokazovali v pěti disciplínách. Asi nejtěžší byla
jízda zručnosti, která byla dosti náročná. Pěkných výsledků
dosáhli v poskytování první pomoci nebo jízda podle
pravidel silničního provozu na dopravním hřišti. V příštím
školním roce se určitě chceme této soutěže opětovně
zúčastnit a třeba vyhrát i stříbro.
Alena Hurajtová, vychovatelka
Branně-vědomostní soutěž „O pohár ředitele krajského
vojenského velitelství Zlín“
Dne 9.6.2022 jsme se s žáky 7. ročníku zúčastnili branněvědomostní soutěže na ZŠ Oskol v Kroměříži. Žáci byli
rozděleni do šesti družstev, která mezi sebou soutěžila v
disciplínách, jako byl hod granátem, překážková dráha,
střelba ze vzduchové pistole, lehy a sedy na čas, první
pomoc nebo kvíz s vojenskou tematikou. Naši zástupci si
vedli výborně a měli stejný počet bodů jako vítězný tým.
Bohužel však rozhodla disciplína střelba ze vzduchové
pistole a tam jsme byli o bod horší. Celkově jsme tedy
skončili na krásném 2. místě. Žákům bych chtěla ještě
jednou moc poděkovat za pilnou přípravu a reprezentaci
naší školy.
Mgr. Monika Horáková

www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách
Pasování na čtenáře – 1. třída
Konečně nadešel dlouho očekávaný den. Ve čtvrtek
2.6.2022 se místní knihovna postupně zaplnila rodiči,
sourozenci, babičkami a dědečky letošních prvňáčků.
Přišli si poslechnout čtení svých dětí, vnoučat. Pasování
na čtenáře není jen tak jednoduchá záležitost. Každý
prvňáček si vybral knihu a z ní úryvek, který si připravil
a pak před všemi přítomnými přečetl. Kromě
čtenářských dovedností ještě děti musely zvládnout
čtenářský kvíz, který si pro ně připravila paní
knihovnice. A protože všichni splnili vše na výbornou,
mohli přednést slib čtenáře. Pasování se výborně
zhostil pan starosta a šerpování naše paní ředitelka.
Jako dárek děti dostaly knihu Kouzelná třída. Všem
slíbily, že ji přes prázdniny přečtou. Odcházeli Všichni s
úsměvem z příjemně prožitého odpoledne.
Mgr. Blanka Ondová
Tělo do pohybu dáme
Krásné jarní počasí využívají děti v družině k různým
pohybovým aktivitám v areálu. Ve čtvrtek 26. 5 2022
proběhla družinková akce „Tělo do pohybu dáme“, kde
byly pro děti připraveny různé sportovní úkoly, aby měly
příležitost předvést nejen svoje dovednosti, ale i
soutěživého ducha. A jak si kamarádi navzájem fandili a
povzbuzovali se! S velkým nasazením všechny děti
plnily zadané úkoly – ukázaly, jak umějí driblovat
s míčem mezi překážkami, házet na cíl nebo
proběhnout bez úhony s míčkem na lžíci stanovenou
trasu. Nejvíce se ale všichni těšili na skákání v pytli.
Děti si nejen zasoutěžily, ale rovněž si u jednotlivých
disciplín užily i spoustu legrace. A protože všichni malí i
větší bojovali s plným nasazením a zvládli zadané úkoly
na výbornou, byli odměněni „zlatými“ čokoládovými
medailemi.
Bc. Jana Stančíková
Dětský den s SDH
Všechny třídy se 10.6.2022 zúčastnily Dětského dne s
SDH Zdounky, který se konal v hasičské zbrojnici.
Hasiči si pro děti připravili různá stanoviště. Na prvním
žáci zhlédli krátká videa o varovných signálech a
požárech a byli seznámeni s činnostmi dobrovolných
hasičů. Na dalším stanovišti si žáci vyzkoušeli sbalit
evakuační zavazadlo. Byla pro ně také připravena
ukázka hasičské výstroje a hasičského auta. Na
posledních stanovištích si žáci mohli vyzkoušet hašení
pomocí hasicích přístrojů a nošení pytlů s pískem.
Nechyběl ani fotokoutek a prohlídka hasičských vozidel.
Všechny třídy si tento den užily a každý žák dostal od
hasičů balíček s odměnami.
Mgr. Veronika Klvačová
Změny v novém školním roce
Od nového školního roku se na naší škole zvýší počet
žáků o 16. Z tohoto důvodu mezi sebou přivítáme i nové
pedagogy.
Současná celospolečenská situace se zdražováním nás
nutí reagovat. Od září 2022 bude navýšena úplata za
školní družinu a cena za stravu. Podrobné informace
naleznete
na
webových
stránkách
školy
(http://www.zszdounky.cz).
Závěrem přejeme všem našim žákům, jejich rodinám a
zaměstnancům klidný a pohodový zbytek prázdnin a již
teď se na všechny těšíme. Věříme, že bude pro vás
opět naše škola jen tím ostrovem štěstí, radosti a
porozumění. Uděláme vše potřebné, aby se vám u nás
co nejvíce líbilo.
HorK
www.zdounky.cz
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SDH Zdounky
Dalšího čtvrt roku máme za sebou, proto mi
dovolte vás všechny čtenáře našeho zpravodaje,
co nejsrdečněji pozdravit a v následujících
řádcích vzpomenout naši činnost za uplynulé
čtvrtletí tohoto roku.
Na konci dubna jsme, jako již tradičně, postavili
máj. Po dvouleté pauze jsme to nezapomněli a
jestli stál rovně, tak na to dohlédlo velké
zastoupení diváků z řad našich spoluobčanů, což
nás velice potěšilo. Večer proběhlo v hasičském
areálu, tradiční pálení čarodějnic. I tato akce se
po dvouleté pauze podařila. Kdo si udělal čas,
ten určitě nelitoval. Občerstvení bylo zajištěno,
nechybělo ani tradiční opékání špekáčků.
Táborákovou atmosféru doplňovala kapela
Divousy. Jedinou chybou bylo ještě ne moc teplé
počasí, proto se zde dlouho nikdo nezdržel.
V neděli 1.5.2022 se členové našeho sboru
zúčastnili mše svaté k našemu patronu sv.
Floriánovi v našem kostele. Po dvouleté pauze
se mohlo zúčastnit více členů, proto jsme mohli
provést slavnostní příchod a odchod průvodem
ve dvojstupu s naším slavnostním praporem
v čele.
V sobotu 28.5.2022 jsme ve spolupráci s ČSOP
Divoky, jako již tradičně, uspořádali 42. ročník
Procházky lesem plným pohádek v divockém
lese Boří. Na pohádkové trase bylo připraveno
40 filmových a pohádkových postaviček, výstava
hasičské techniky, jízda na koních a bohaté
občerstvení. Počasí nám přálo a po dvouleté
pauze k nám zavítalo neuvěřitelných 1800
malých a velkých návštěvníků. Snad se jim u nás
líbilo. Velké poděkování patří obyvatelům Divok
za ohleduplnost při určitých omezeních
spojených s touto akcí a rovněž obyvatelům
v ulicích Nádražní a Tyršova, kteří také mají
v den této akce určitým způsobem komplikovaný
běžný život. Všem, kdo za námi přišli a podpořili
nás, moc jménem pořadatelů děkuji. Těšíme se
na vaši účast i v budoucnu.
V pátek 10.6.2022 jsme uspořádali dětský den
pro žáky naší mateřské a základní. Původně
měla akce probíhat v hasičském areálu a na
hřišti TJ Zdounky, ale z důvodu nepříznivého
ranního počasí jsme museli akci upravit a během
hodiny a půl připravit den otevřených dveří ve
zbrojnici. Místo tradičního dětského dne zde byla
taková zábavná beseda o požární ochraně
s prohlídkou zbrojnice, techniky a s plněním
praktických úkolů. Na této akci spolupracovalo
naše SDH a JSDHO Zdounky s JSDHO Roštín.
Díky tomuto spojení mohly děti vidět více
hasičské techniky a vyzkoušet si hašení
z ručního hasicího přístroje, postavit si
protipovodňovou hráz a spoustu jiného. Snad se
dětem u nás líbilo. Na závěr dětského dne
dostaly děti upomínkové předměty, za které
děkujeme vedení zdouneckého obecního úřadu.
Ve středu 22.6.2022 proběhl den otevřených
dveří pro děti z MŠ a ZŠ Roštín a děti z MŠ
Litenčice. Kromě prohlídky naší zbrojnice byly
seznámeny s výstrojí a výzbrojí. Nechyběla ani
ukázka hasicích přístrojů. Obě akce byly
pořádány v rámci preventivně výchovné činnosti,
tak doufáme, že si děti zapamatovaly všechny
důležité informace, protože štěstí přeje
připraveným.
www.zdounky.cz
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SDH Zdounky
V sobotu 9.7.2022 pořádalo SDH Zdounky v
hasičském areálu a na hřišti TJ tradiční
soutěž v požárním sportu Memoriál Martina
Horáka a Josefa Pospíšila. V toto krásné
letní dopoledne se na hřišti potkalo celkem
40 družstev mužů, žen, straších pánů a
starších a mladších mladých hasičů. Vyhrát
mohl vždy ten nejlepší. V kategorii mužů
vyhrálo družstvo z Chvalnova - Lísek, druhé
bylo družstvo SDH Zborovice a třetí příčka
patřila SDH Morkovice. V kategorii žen to
byly ženy z SDH Zdislavice, druhé skončily
Nětčice a třetí Morkovice. V kategorii starších
pánů bylo první družstvo domácích SDH
Zdounky, druhé místo vybojovali starší páni
ze Šelešovic a třetí bylo družstvo Drink
Team. V kategorii mužů se strojem PS 12 se
na první příčce umístilo družstvo SDH
Zdounky „B“. Druhá příčka patřila družstvu
SDH Těšánky a třetí se umístily Zborovice
„B“. V kategorii starších mladých hasičů byly
první děti z SDH Roštění, druhé děti z SDH
Nová Dědina a třetí děti z SDH Morkovice. U
mladších hasičů obsadily první místo děti z
SDH Nětčice, druhé Morkovice „A“ a třetí děti
z SDH Zborovice. V kategorii přípravka byly
první děti SDH Morkovice. Všem
závodníkům
jménem
pořadatelů
moc
děkujeme, že k nám přijeli závodit, a
doufáme, že se jim i u nás líbilo. Další velké
poděkování patří obecnímu úřadu ve
Zdounkách za spolupráci a za dárkové
balíčky pro ty nejlepší závodníky.
Téhož dne večer jsme pořádali „Červencovou
noc“ s kapelou POLYGON ROCK. Začátek
této zábavy nám pokazilo špatné počasí, ale
hned jak se umoudřilo, tak jsme začali.
Návštěvnost byla úměrná nepříznivému
počasí, ale ti co dorazili prožili snad hezkou
červencovou noc... Velké poděkování patří
celé kapele POLYGON ROCK, že i v
takovém počasí zahráli, a zvlášť jejich panu
zvukaři, který to celý večer díky rozmaru
počasí neměl jednoduché.
Všem, kteří přišeli, děkujeme za podporu.
Těm, které tato projekce obtěžovala a vadila
jim, tak děkujeme taky za jejich trpělivost a
pochopení…
Co se týče činnosti našich soutěžních
družstev mužů, žen a mladých hasičů, tak o
tom budeme informovat na podzim na konci
letošní soutěžní sezony.
Naše zásahová jednotka v tomto čtvrtletí
vyjížděla celkem třikrát, a to 2.5.2022
k požáru skládky větví a dřevní štěpky na
letiště do Morkovic, dále 21.5.2022 k požáru
domu v obci Soběsuky a 25.6.2022 k požáru
domu v obci Roštín.
Na závěr mi dovolte vám jménem sboru
popřát příjemné prožití zbytku prázdnin a
hezkou dovolenou. Stále však buďte opatrní
a v teplých letních měsících dbejte na riziko
zvýšené možnosti požárů. Opět opakuji, že
štěstí přeje připraveným.
Za SDH Zdounky Marek Sýkora,
starosta sboru

www.zdounky.cz
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Mateřská škola ve Zdounkách
Mateřská škola Zdounky oslavila 40. výročí
Dne 4.6.2022 jsme oslavili 40. výročí předání nové
budovy mateřské školy dětem. V dopoledních
hodinách se sešli současní a bývalí zaměstnanci
mateřské školy a další hosté, aby zavzpomínali na léta
minulá a podívali se, jak to školičce sluší dnes.
Odpoledne se pak škola otevřela návštěvám z řad
široké veřejnosti. Připraven byl bohatý program, který
zahájily svým vystoupením předškolní děti. Poté
následovala prohlídka budovy. Hosté se mohli zapojit
ve výtvarné dílničce do pískování obrázků nebo si
vyzkoušet práci s interaktivní tabulí a robotickými
hračkami v IT dílničce. Venku pak na děti čekaly
balonky, malování na obličej, opékání špekáčků nebo
cukrová vata. Vrcholem odpoledne byla bublinová
show. Počasí nám celý den přálo, a tak se na
podvečerní bouřku nikdo z nás nezlobil.
Dovolte, abych na tomto místě poděkovala našemu
zřizovateli obci Zdounky za soustavnou podporu, díky
které naše školička jen kvete. Jen v letošním roce
jsme díky štědré finanční podpoře obce mohli nechat
rozšířit dětské hřiště na školní zahradě, zřídit nový
zabezpečovací systém pro vstup do budovy nebo
vybavit třídy i zahradu novými hračkami a
pomůckami…
Další poděkování bych ráda věnovala všem
zaměstnancům školy, ať už minulým nebo současným,
kteří své práci dávají kus svého srdce. Děkuji.
Mgr. Julie Zrnová, ředitelka školy
Hasiči dětem
Hasiči SDH Zdounky si pro děti z mateřské i základní
školy připravili krásný interaktivní preventivní program.
Děti si mohly prohlédnout hasičskou zbrojnici, její
vybavení, vozový park i hasičskou výzbroj. Dozvěděly
se, co si zabalit do evakuačního zavazadla,
vyzkoušely si hašení hasicím přístrojem, stavění
protipovodňové zábrany z písku a mnoho dalšího.
Díky ochotě a osobnímu nasazení dobrovolníků z SDH
Zdounky tak děti prožily zajímavý a smysluplný den. A
můžete hádat, na co si další týden nejraději hrály.
Myslím, že odpověď je více než jasná…
Výlet do Zoo Zlín
Po dvouleté covidové pauze jsme konečně mohli
vyrazit na výlet. Vypravili jsme se do jedné
z nejhezčích zoologických zahrad v ČR do zlínské
Zoo. Krásné počasí, zvířátka, jízda vláčkem i
autobusem, to vše udělalo na malé cestovatele velký
dojem. Těžko říct, jestli bylo hezčí nemotorné slůně,
vznešené žirafy, malí tučňáci nebo ladní lachtani a
rejnoci. Plni zážitků jsme se vrátili zpátky do Zdounek
a už nyní se těšíme na další dobrodružné výpravy.
Slavnostní rozloučení s předškoláky
Dvacet jedna předškolních dětí se ve středu
22. 6.2022 loučilo s mateřskou školou ve Zdounkách.
Slavnostní vyřazení předškoláků proběhlo za účasti
rodičů, rodinných příslušníků, pana starosty, paní
místostarostky a třídních učitelek.
Děti si pro návštěvníky připravily pěkné kulturní
vystoupení. Následovalo vlastní slavnostní vyřazení,
přípitek, občerstvení a neformální program na školní
zahradě s opékáním špekáčků a jízdou na koni.
Nezbývá než malým školáčkům i jejich rodičům popřát
úspěšný start do nové životní etapy, hodně štěstí a
pevné zdraví!
A pokud se Vám někdy po školce zasteskne, máte u
nás dveře otevřené…
www.zdounky.cz
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Setkání rodáků a přátel obce Divoky 2022
Ve dnech 4. a 5.6.2022 se konalo Setkání
rodáků a přátel obce Divoky 2022. Organizační
výbor na tyto dva dny připravil bohatý program.
Tento výbor byl složený ze tří organizací. Na
účasti se podílely: Sbor dobrovolných hasičů
Divoky, Český svaz ochránců přírody Divoky a
osadní výbor. Sjezdem rodáků jsme se
zabývali již několik měsíců před zmíněnou akcí.
Nic jiného jsme si nepřáli, jen aby nám vyšlo
dobré počasí, neboť všechny akce probíhaly
venku.
Celý program na oba dva dny se řídil
harmonogramem
vypracovaným
k této
příležitosti. V sobotu 4.6. na úvod tohoto
setkání rodáků nám zahrála k poslechu kapela
Divousy. Návštěvníky uvítal s velmi pěkným
proslovem Ing. Pavel Mainuš. Při této
příležitosti si dovoluji citovat část jeho úvodního
dojemného projevu: „Nemějte strach z loučení.
Rozloučení je nezbytné k tomu, abyste se
mohli znovu setkat. A nová setkání, po chvílích
nebo celým životem, jsou jistá pro ty, kdo jsou
přátelé.“ V další části projevu shrnul celý vývoj
obce Divoky od předešlého sjezdu. O svůj
projev nás dále obohatil i starosta obce Ing.
Martin Drkula. Poté se průvod dobrovolných
hasičů Divoky a všech rodáků a přátel Divok,
vydal vzdát poctu k pomníku padlých. Zde měla
projev kronikářka obce paní Marie Rokosová.
Aby se naši hosté v Divokách cítili jako doma,
zajistili jsme všem obědy v naší místní bývalé
škole. V ní pak následoval další program.
Součástí bylo promítání filmových ukázek
všech předešlých sjezdů, které se nám podařilo
zajistit. Dále byly zapůjčeny staré kroniky, kde
za přísného dohledu mohli hosté nahlédnout do
historie naší obce. V odpoledních hodinách
proběhl křest knihy Divoky – Střípky z historie a
současnosti, kterou pro nás napsala paní
Ludmila Paličková. Tuto krásnou a obsahově
bohatou publikaci jsme svým přátelům a
rodákům rozdávali zdarma, neboť Obec
Zdounky zcela uhradila finanční náklady, které
s jejím vydáním souvisely.
Dalším společným programem bylo kácení
máje u splávku. Abychom to přihlížejícím opět
zpestřili, kácel se tento máj trochu netradičně.
Bez vypuštění vody, v holínkách, ruční pilkou.
Večer zahrála kapela TipTop-Q. Celá taneční
zábava byla obohacena o bohatou tombolu,
tradiční kotlík a další občerstvení. Tato zábava
se nám protáhla až do ranních hodin.
Po nedělní mši svaté s panem farářem R. D.
Mgr. Martinem Vévodou, která proběhla před
hasičskou zbrojnicí, následovalo tradiční
hasičské cvičení a průvod s dechovou hudbou
Morkovjanka. Tento průvod zamířil k tanečnímu
kolu v lese Boří. Dechová hudba hrála
k poslechu a tanci do večerních hodin.
Závěrem mi ještě dovolte, abych upřímně
poděkovala všem, kteří se na organizaci
letošního sjezdu podíleli, a také těm, kteří do
Divok zavítali. Budu opět citovat část projevu
pana Mainuše: „To nejcennější, co může jeden
člověk druhému dát, jsou dobré vzpomínky.“
Věřím, že všichni zúčastnění si ze sjezdu
rodáků odnesli jen hezké vzpomínky, díky
kterým se můžeme těšit na další setkání.
Bc. Simona Pektorová, DiS.
www.zdounky.cz
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TJ Zdounky
Hodnocení sezony
U mužů po 11. místě po podzimu nás na jaře
čekalo osm utkání na domácím hřišti. Sestupu
jsme se nebáli a hráli jsme v klidu. Některá
utkání se povedla, některá ne a v některých
jsme na soupeře prostě neměli. Přispěl k tomu i
odchod kapitána Karlíka do krajského přeboru a
velmi úzký kádr. Některá utkání jsme dohrávali
s dorostencem a dokonce i žákem v sestavě.
Jarní hlavní cíl však byl naplněn... Před
výbornou diváckou kulisou jsme zvítězili v derby
s vítězem soutěže Zborovicemi, a tak vládne
spokojenost. U mládeže v úzké spolupráci se
Zborovicemi je spokojenost díky trenérům i
rodičům dvojnásobná. Pod hlavičkou ZdounkyZborovice
hrajeme
soutěže
mládeže
s vynikajícími úspěchy v kategoriích starší a
mladší přípravky, starších a mladších žáků .
Oceňujeme výbornou práci trenérů: Klabal Jiří,
Kocourek Jiří, Bíbr Petr,Štěpánek Jaromír, Gála
Ivan a u školičky Karlík Zdeněk, Pektor Jiří a
přidává se Pospíšil Tomáš. Od nového ročníku
zakládáme opět dorost. Výsledky: krajská
soutěž muži - 7.místo, okresní přebor - starší
žáci 2. místo, ml. žáci 1. místo, st. přípravka 2.
místo, ml. přípravka 4. místo.
Zdeněk Čevela,
předseda TJ

Rozlosování - muži - podzim 2022, I. B třída, sk. C, KFS Zlín
Datum a čas

Kolo Domácí

Hosté

NE

24.07.2022 17:30

Pohár Zdounky

NE

07.08.2022 17:00

Lhota

SO

13.08.2022 14:30

1. Zdounky
2. Zdounky

NE

21.08.2022 16:30

3. Zdounky

Vlčnov

NE

28.08.2022 10:00

4. Zlechov

Zdounky

NE

04.09.2022 16:00

5. Zdounky

Prakšice

SO

10.09.2022 16:00

6. Ořechov

Zdounky

NE

18.09.2022 15:30

7. Zdounky

Polešovice

NE

25.09.2022 15:30

8. Velký Ořechov

Zdounky

NE

02.10.2022 15:00

9. Zdounky

Staré Město

SO

08.10.2022 15:00

10. Slavkov

Zdounky

NE

16.10.2022 14:30

11. Zdounky

Uh. Ostroh

NE

23.10.2022 14:30

12. Zdounky

Malenovice

SO

29.10.2022 14:30

13. Ostr. N. Ves

Zdounky

www.zdounky.cz

Polešovice
Topolná
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Pozvánky na akce

www.zdounky.cz
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Základní umělecká škola a Základní škola Zdounky

Rozloučení s žáky 9. třídy
Již tradičně v poslední školní den probíhá za účasti
zástupců zřizovatele a zaměstnanců školy
rozloučení s deváťáky, tentokrát v prostorách
amfiteátru na 2. stupni. I letos si žáci připravili velmi
krásný program, který úžasně moderovala třídí
učitelka Mgr. Věra Valachová. Nejdříve se slova
ujal pan starosta. Projevem poblahopřát žákům
k úspěšnému dokončení docházky a do dalších let
popřál vše dobré. Paní učitelce a žákům předal
drobnou pozornost. Slovo si také vzala paní
ředitelka Mgr. Lenka Beranová, která zhodnotila
celé působení třídy. Žákům do dalších let popřála
hodně štěstí. Závěrem předali žáci přítomným
pedagogům drobné dárky s poděkováním za
veškerou péči. Atmosféru rozloučení dokreslovala
příjemná hudba.
I když byla celá akce převážně za přítomnosti
zaměstnanců školy lze konstatovat, že se velmi
zdařila. Svou přítomností všechny potěšily paní
učitelky 2. stupně s přírůstky, které jsou v současné
době na rodičovské dovolené.
Slovo závěrem
Naši drazí deváťáci, přejeme Vám do dalšího života
jen to dobré, ať se Vám daří jak ve školních
povinnostech, tak hlavně v celém osobním životě.
Pevně věříme, že jsme položili tolik důležitý základ
Vašeho dalšího rozvoje a skromně doufáme, že si
na naši školu vždy rádi zavzpomínáte a budete se k
nám s láskou vracet. Každý z Vás má totiž v našem
srdci své nezastupitelné místo. Na shledanou…
HorK
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