Ročník 20/číslo 4/zdarma
Čtvrtletník ÚSC
Říjen 2022

Vážení a milí spoluobčané,
je hezká slunečná neděle 9.10.2022, máme úspěšně za sebou sobotní akce, a to tentokráte barvářské zkoušky honičů v Nětčicích
a dvě krásné svatby v Těšánkách a Milovicích, a já se opět snažím dodržet termín pro dodání tohoto článku do uzávěrky nového
čísla Informačního zpravodaje obce Zdounky.
Jsem rád, že máme za sebou všechny povinnosti týkající se tentokráte nejen voleb komunálních, ale i senátních, a to ještě
s takových úžasným výsledkem pro naše vítězné Sdružení nezávislých kandidátů. Termín ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Zdounky máme naplánován na čtvrtek 20.10.2022, tedy až po uzávěrce tohoto čísla našeho zpravodaje (v příštím čísle vás
budu informovat o hlasování na ustavujícím zasedání při obsazování jednotlivých zákonných funkcí).
Více o volbách se dozvíte na dalších stranách tohoto čísla zpravodaje naší obce včetně velikého poděkování vítězného Sdružení
nezávislých kandidátů obce Zdounky!
A co dalšího se odehrálo během třetího čtvrtletí roku 2022, tedy od poslední schůze Zastupitelstva obce Zdounky, která proběhla
9.6.2022?
V době od uzávěrky posledního čísla - budově (jedná se o dva měsíce, a to
Informačního zpravodaje (10.7.2022) do
červenec a srpen 2022), u garáže
uzávěrky tohoto čísla (10.10.2022) se
pronajaté manželům Bilíkovým se jedná
rada obce sešla celkem 3x a 1x proběhla
o prominutí nájmu v délce tří měsíců,
slavnostní veřejná schůze (poslední ve
neboť bude sloužit jako sklad věcí
volebním období 2018–2022) v hlavním
z ordinací lékařů
sále Domu kultury ve Zdounkách
(8.9.2022). Z informačně nejdůležitějších - na doporučení konkursní komise
záležitostí, které rada obce projednala,
jmenovat do funkce ředitelky ZŠ
schválila či vzala na vědomí, vybírám pro
Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková
vás tyto:
organizace s účinností od 1.8.2022,
- žádost f. ENERGY PROJECT, s.r.o.,
stávající paní ředitelku Mgr. Lenku
Vrahovická 18, 796 01 Prostějov o
Beranovou, bytem Wolkerova 172, 768
vyjádření
k dokumentaci
stavby
32 Zborovice
„Modernizace VN786 + optika“ v k. ú.
- souhlas vlastníka sousedního pozemku
Zdounky, stupeň PD – pro provádění
se záměrem provedení stavby opěrné
stavby, stavebníkem je EG.D. a.s.,
zídky na pozemcích p. č. 325/3 a p. č.
Lidická 1873/36, 602 00 Brno, předmětem
103/1, vše v k. ú. Nětčice, žadatelem je
řešení této stavby je stavební úprava
MgA. Jiří Miláček, Talichova 3273/35,
nadzemního vedení VN786 (22 kV)
767
01
Kroměříž,
projektová
v úseku mezi sloupy č. 1 a č. 218, délka
dokumentace pro ÚŘ byla předána
trasy je cca 18,571 km
k projednání do OV v Nětčicích, který
- Darovací smlouvu mezi Obcí Zdounky a
s ní souhlasí za podmínky, že
p. Antonem Tonhauserem, Cvrčovice 35,
samotnou stavbou nebude dotčena
768 02 Zdounky na zabezpečení
šířka stávající nové vozovky
kulturně–společenské akce „6. ročník
nabídku Umělecké agentury Gardes na
Srazu harmonikářů ve Cvrčovicích“
zcela
novou
zábavnou
talk
konané v sobotu dne 6.8.2022 (výše daru
show ženské
trojice
hereček
činí 10.000,- Kč)
a zpěvaček Sandry Pogodové, Jitky
- prominutí nájmu včetně energií všem
Asterové a Lindy Finkové „Sirény na
nájemníkům na zdravotním středisku ve
cestách". Pořad je plný šťavnatých
Zdounkách, a to po celou dobu
vyprávění a historek ze zákulisí
rekonstrukce inženýrských sítí v této

- 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
- žádost SDH Zdounky o změnu účelu
čerpání již schválených finančních
prostředků z rozpočtu obce Zdounky na
rok 2022, původně byla částka 75.000,Kč určena na vybudování nové garáže
(skladu) na přívěsný vozík v areálu
hasičské zbrojnice. Nově by tato částka
byla rozdělena a použita takto: 40.000,Kč na přístřešek za zbrojnicí pro uložení
materiálu a zařízení a 35.000,- Kč na
zakoupení nového velkého displeje
časomíry pro požární sport
- 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
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Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková
organizace, se sídlem 768 02 Zdounky
59 ze dnů 7.6. a 21.6.2022
úplnou
uzavírku
silnice
II/432
v Cetechovicích z důvodu sesuvu silnice,
a
to
v předpokládaném
termínu
provádění stavby – 7.7.-15.10.2022, kdy
došlo k vybudování opěrných zdí pro
stabilizaci
sesuvných
pohybů
v extravilánu obce Cetechovice na silnici
II/432 v km 9,414 – 9,704
projektovou studii k posouzení vhodnosti
instalace fotovoltaické elektrárny na
budovách Domu kultury, VÚTZ a Domu
s chráněnými byty, vše v obci Zdounky, u
DK + VÚTZ – počet FVE modulů 38 ks,
předpokládaná roční úspora 95.450,- Kč,
návratnost investice – 3 roky, u Domu
s chráněnými byty – počet FVE modulů
55 ks, předpokládaná roční úspora
145.673,08 Kč, návratnost investice –
2,6 roku,
výzva na fotovoltaiku pro
obce se předpokládá ve 2. polovině
července 2022
vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
k 31.5.2022 – obec Zdounky měla
v evidenci ÚP 36 občanů, podíl
nezaměstnanosti je 2,26 %
žádost ZŠ ve Zdounkách o navýšení
rozpočtu školy na rok 2022, a to o částku
150.000,- Kč, důvodem je výrazné
navýšení ceny elektrické energie a s tím
spojený doplatek za rok 2021 a
stanovení výše čtvrtletních záloh na
tento rok (bude řešeno rozpočtovým
opatřením)
žádost MAS HH, z.s., 768 02 Zdounky,
IČ: 27002594 o pronájem nebytových
prostor v Domě kultury ve Zdounkách (1
kancelář v 1. patře), a to od 1.10.2022,
celkový nájem + energie + další služby
činí celkem 9.000,- Kč/měsíc včetně
DPH, případný pronájem prostor pro
další potřeby bude dle jednotlivých sazeb
ceníku obce Zdounky
žádost o povolení průchodu sportovně
turistické akce Dogtrekking Valašská
Vlčica, která zasahuje do katastru naší
obce, předpokládaný počet účastníků na
trase závodu long 83 km je cca 50 osob,
kontakty
na
předsedy
našich
mysliveckých spolků byly již zaslány
emailem
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo mezi f.
Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00
Brno a Obcí Zdounky, kde předmětem
díla je další posun termínu plnění
III. etapy Dokumentace pro vydání
společného povolení (DSpP) na akci
„Protipovodňová ochrana Zdounky“,
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nově na termín 15.9.2022 (chybí
vyjádření Drážního úřadu)
žádost ZO ČSCH Zdounky o povolení
místní
tradiční
výstavy
drobného
zvířectva, která se konala v termínu 20.21. srpna 2022 na místě obvyklém,
včetně žádosti o pohár starosty obce
Zdounky
vedení objízdné trasy v rámci akce
„Rekonstrukce silnice III/43223 v obci
Rataje“, práce na úseku o délce 214
metrů budou probíhat za úplné uzavírky.
Motoristé proto musí místo objet přes
Šelešovice, Zdounky a Nětčice, termín
realizace je od 8.8.2022 do 31.10.2022
dopis od hejtmana Zlínského kraje ve
věci aktuální situace v očkování proti
nemoci covid-19
záznam Správy železnic z místního
šetření ve věci aktualizace informací a
konsolidace postupu ve věci nakládání
se zbytnou výpravní budovou železniční
stanice Zdounky včetně stavebně–
statického posouzení stavu budovy žel.
st. Zdounky, Nádražní č. p. 192, výpravní
budova
materiál s přehledem termínů a lhůt pro
volbu prezidenta ČR, volby se uskuteční
v termínu 13.–14.1.2023 (1. kolo), a
případné 2. kolo ve dnech 27.–28.1.2023
děkovný dopis s publikací s názvem
„Tornádo?!“
od
Obce
Lužice
k připomenutí
prvního
výročí
této
tragické události v jejich obci a jako výraz
vděku za naši pomoc, solidaritu a účast
na tomto neštěstí
žádost mysliveckého hospodáře MS
Dubina Nětčice p. Vlastimila Pluhaře o
souhlas
s umístěním
myslivecké
kazatelny na obecním pozemku p. č. 469
v k. ú. Nětčice
Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Zdounky
a ZŠ Zdounky, okres Kroměříž,
příspěvková organizace, kde předmětem
této smlouvy je dočasné bezplatné
užívání
prostor
VÚTZ
Zdounky
k zajištění výuky tělesné výchovy a
realizaci sportovních aktivit pro žáky ZŠ
Zdounky ve školním roce 2022-2023
platební výměr SFŽP ČR, který stanoví f.
DEPOZ, spol. s r.o. dle ustanovení § 139
a § 147 daňového řádu a v souladu s §
103 a násl. zákona o odpadech poplatek
za ukládání odpadu na skládku DEPOZ,
spol. s r.o. skládka, IČZ CZZ00342, za 2.
čtvrtletí 2022 v celkové výši 3.480.826,Kč (z toho Obec Zdounky dostane nově
částku ve výši 2.265.229,87 Kč, zbytek
ve výši 1.215.596,13 Kč obdrží SFŽP
ČR)

-

-

-

-

-

-

Třetí v letošním roce a poslední veřejná
schůze Zastupitelstva obce Zdounky ve
volebním
období
2018–2022
se
uskutečnila
ve
čtvrtek
8.9.2022.
Projednala či schválila celou řadu bodů,
ze kterých vybírám pro vás opět tyto
nejzajímavější:
podání oficiální žádosti na Správu
železnic po místním šetření ve věci
bezúplatného převodu ve veřejném
zájmu ve prospěch Obce Zdounky
zbytné výpravní budovy železniční
stanice Zdounky, i přes skutečnost, že
stavebně–statické
posouzení
stavu
budovy žel. st. Zdounky, Nádražní č. p.
192, výpravní
budova, že se ze
stavebního hlediska jedná o objekt zcela
dožilý, který potřebuje obnovu všech
nenosných částí a zařízení v tomto
objektu
revokaci
schváleného
převodu
Zastupitelstvem
obce
Zdounky
–
pozemek p. č. 38/2 v k. ú. Cvrčovice, dne
12.9.2019, původní celková výměra
pozemku p. č. 38/2 v k. ú. Cvrčovice byla
958 m2, tento pozemek byl ÚZSVM GP
rozdělen na tři části dle skutečného
využití,
nově
Zastupitelstvo
obce
Zdounky žádá ÚZSVM o bezúplatný
převod s omezujícími podmínkami p. č.
38/2 o výměře 716 m2 – ostatní plocha –
manipulační plocha, v k. ú. Cvrčovice
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09/2021/Na
ze dne 9.8.2021, kde předmětem tohoto
dodatku
je
prodloužení
termínu
dokončení stavby „Zdounky – lokalita BI
1 Zdounky, ul. Cvrčovská“, a to s novým
termínem
dokončení
stavby
do
31.10.2022, důvodem posunutí lhůty jsou
klimatické
podmínky
a
neustálé
prodlužování dodávek materiálů nutných
pro výstavbu, původní cena díla, i přes
zdražování stavebních hmot a materiálů,
bude garantována
žádost p. ředitelky ze ZŠ ve Zdounkách
o projednání přerušení provozu školní
družiny v termínu od 26.10. do
27.10.2022
(podzimní
prázdniny),
v termínu od 23.12.2022 do 2.1.2023
(vánoční prázdniny) a dne 3.2.2023
(pololetní 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
ekonomiku obce – plnění rozpočtu k datu
31.7.2022 a zůstatky účtů k datu
31.8.2022
aktuální informace k prodeji stavebních
pozemků v lokalitě U kaple (v ul.
Cvrčovská) ve Zdounkách
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Naši senioři v Luhačovicích

A na úplný závěr, v podstatě stejně jako každý
rok, si dovolím malé připomenutí pro všechny naší
obcí pravidelně dotované spolky a sdružení, že i
nadále platí dlouhodobě nastavená pravidla, a to
že žádosti o dotace z obecního rozpočtu prosím
dodat na správných formulářích do konce měsíce
října 2022 a vyúčtování dotací právě probíhajícího
roku provést opět nejpozději do konce měsíce
listopadu 2022!!!

Uběhly dva pandemické roky, které nás omezovaly v setkávání a
pořádání mnohých společných aktivit. Zvlášť negativně tuto dobu
prožívali senioři. Jako malé odškodnění uspořádal Obecní úřad
Zdounky ve spolupráci s Domem kultury zdarma zájezd seniorů do
Luhačovic, spojený s komentovanou prohlídkou lázeňské kolonády.
První termín zájezdu 17.8.2022 byl odložen z důvodu extrémně
horkého počasí. O týden později, přesně ve čtvrtek 25.8., se ráno na
autobusové zastávce ve Zdounkách shromáždily necelé čtyři desítky
seniorů, dychtících zhlédnout krásy moravského lázeňského města.
Po příjezdu do Luhačovic jsme se ulicí Dr. Veselého vydali společně
směrem na Lázeňské náměstí, kde nás u informačního centra na
kolonádě čekaly dvě usměvavé dámy, aby nás seznámily s historií
luhačovických lázní. Během necelých dvou hodin nás pomalou,
příjemnou procházkou provedly po těch nejznámějších historických
budovách a lázeňských domech včetně ochutnávky jednotlivých
pramenů. Snad všechny přítomné bez výjimky uchvátilo to, čím je toto
nejznámější moravské lázeňské město proslulé - krása okolní přírody,
pečlivá zahradnická úprava záhonů i místní architektura. Po návratu
na náměstí k hotelu Palace následoval rozchod, kdy si každý mohl
projít malebné obchůdky, zajít na dezert do nespočetných cukráren
nebo na chutný oběd do místních restaurací či hotelů. Na závěr
samozřejmě nesměly chybět vyhlášené lázeňské oplatky, které se
v mnoha podobách a příchutích prodávaly snad na každém rohu.
Krásný slunný den se přehoupl do horkého odpoledne a my jsme se
společně vydali volným tempem k našemu autobusu. Domů do
Zdounek jsme dorazili v podvečer. A ano, vím, že naše putování v tom
horku mělo své minusy, nicméně úžasný zážitek z krásného dne
znamenal pro každého z nás mnohem víc. Velmi příznivé, kladné
ohlasy na náš výlet mě v tom utvrdily.
P.S.: Závěrem si dovolím poděkovat svým kolegyním, pracovnicím
Obecního úřadu Zdounky – paní Petře Horákové, která naše obecní
výlety organizačně zajišťuje, a paní Dagmar Zrnové, díky které jsme
byli zajištěni po zdravotnické stránce.

V úctě
Ing. Martin Drkula,
starosta obce

Besedy se seniory
Obecní úřad Zdounky ve spolupráci s Domem
kultury zahajuje od listopadu cyklus besed
určených pro seniory. Budeme se setkávat každé
první úterý v měsíci v 16.00 hod. v přísálí Domu
kultury ve Zdounkách. Na těchto besedách se při
kafíčku a kousku něčeho dobrého chceme
společně s vámi věnovat věcem zajímavým i
zábavným. V listopadu to bude zábavné trénování
paměti s lektorkou, paní Bc. Ilonou Vybíralovou.

Ing. Jana Raczová,
místostarostka obce

Tímto bychom chtěli poděkovat Obecnímu
úřadu ve Zdounkách, za uspořádání pěkného
zájezdu. Výlet jsme si moc užili, i když počasí
bylo velmi teplé. Osvěžili jsme se místním
léčivým pramenem a vychutnali skvělou kávu ve
zdejších kavárnách.
Již teď se těšíme na další výlet.
zdounečtí senioři

www.zdounky.cz
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Zvolení zastupitelé
Kandidátní listina

Navrhující
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Kandidát

Č.

název

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

1

NEZÁVISLÍ pro Z,C,D,L,N a T

3

Čečatková Klára Bc.

43

NK

1

NEZÁVISLÍ pro Z,C,D,L,N a T

1

Stratilová Věra

38

1

NEZÁVISLÍ pro Z,C,D,L,N a T

6

Rokos David Ing.

1

NEZÁVISLÍ pro Z,C,D,L,N a T

7

2

Sdružení KDU-ČSL a nezávislých

3

Politická
příslušnost

Hlasy

Pořadí
zvolení

abs.

v%

BEZPP

281

10,23

1

NK

BEZPP

222

8,08

2

31

NK

BEZPP

213

7,75

3

Pospíšil Miroslav Ing.

36

NK

BEZPP

212

7,72

4

1

Zapletal Petr

44

KDU-ČSL

BEZPP

109

9,78

1

Komunistická str.Čech a Moravy

1

Pospíšilová Michaela Mgr.

42

KSČM

BEZPP

241

19,93

1

4

SNK obce Zdounky

1

Drkula Martin Ing.

54

NK

BEZPP

576

8,67

1

4

SNK obce Zdounky

2

Raczová Jana Ing.

53

NK

BEZPP

545

8,20

2

4

SNK obce Zdounky

3

Čevela Zdeněk Ing.

52

NK

BEZPP

540

8,13

3

4

SNK obce Zdounky

4

Sýkora Marek

33

NK

BEZPP

523

7,87

4

4

SNK obce Zdounky

5

Pospíšil Rostislav

41

NK

BEZPP

457

6,88

5

4

SNK obce Zdounky

6

Andrýsek Vladimír

52

NK

BEZPP

450

6,77

6

4

SNK obce Zdounky

7

Ludík Vojtěch

62

NK

BEZPP

425

6,39

7

4

SNK obce Zdounky

8

Matula Zdenko

53

NK

BEZPP

430

6,47

8

4

SNK obce Zdounky

9

Rampas Jiří

39

NK

BEZPP

408

6,14

9

CELKOVÝ
POČET VOLIČŮ

ZÚČASTNĚNÝCH
VOLIČŮ

1 123

570

CVRČOVICE

127

72

DIVOKY

103

62

NĚTČICE

184

117

TĚŠÁNKY

137

72

ZDOUNKY

KANDIDÁTI S NEJVĚTŠÍM
POČTEM HLASŮ
1. Drkula Martin (380)
2. Čevela Zdeněk (356)
3. Raczová Jana (353)
1. Sýkora Marek + Rampas Jiří (45)
2. Čevela Zdeněk (43)
3. Drkula Martin + Raczová Jana (39)
1. Andrýsek Vladimír (45)
2. Drkula Martin (41)
3. Raczová Jana + Čevela Zdeněk (39)
1. Pospíšil Rostislav (87)
2. Vranka Michal (85)
3. Drkula Martin (76)
1. Drkula Martin + Raczová Jana + Čevela Zdeněk (40)
2. Ludík Vojtěch (39)
3. Helíšek Libor (38)

Našim nejstarším voličům, manželům Machovým ze Cvrčovic, je
dohromady téměř 190 let. Jejich účast by mohla být příkladem pro
všechny, kteří k volebním urnám nepřišli.

Datum konání prezidentských voleb 13.-14.1. a 27.-28.1. 2023
Dům kultury Zdounky
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Zahájení nového školního roku v mateřské škole
Ve školním roce 2022/2023 se v Mateřské škole ve
Zdounkách po letech opět otevřela čtvrtá třída.
V anketě pro ni veřejnost vybrala jméno Koťátka a
nastoupily do ní nejmladší, tříleté děti. Celkem je ve
školičce zapsáno 94 dětí. Povinné předškolní
vzdělávání plní 38 z nich.
Velké poděkování patří našemu zřizovateli Obci
Zdounky za pokrytí finančních nákladů na vybavení
čtvrté třídy a rekonstrukci přilehlé kuchyňky sloužící k
výdeji stravy, které přesáhly 500 000 Kč.
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího
programu „Pohodou ke zdraví“, který je průběžně
doplňován o řadu nadstandardních aktivit.
Během září ve školičce proběhla depistáž
logopedických
vad
(spolupracujeme
s SPC
Veslařská, Brno), screeningové preventivní vyšetření
zraku dětí (Prima Vizus, o.p.s.) nebo fotografování
dětí.
Od října jsme zahájili práci na školních projektech
„Se Sokolem do života“, „Celé Česko čte dětem“ a
„Kuchyně bez hranic“. Děti mají možnost chodit do
kroužku Flautoškolka, Kutílek, Všeználek a ICT.
Spolupracujeme s místními zájmovými spolky a se
ZŠ Zdounky, která nám v letošním roce bezplatně
umožnila využívat prostory tělocvičny na druhém
stupni. Děti a paní učitelky se zapojily rovněž do
výzdoby pro tradiční výstavu ovoce a zeleniny,
pořádanou Českým svazem zahrádkářů ve
Zdounkách.
Nezapomínáme ani na kulturní program, a tak se děti
mohou každý měsíc těšit na divadélko, návštěvu kina
nebo hudební pořad. Také nás čeká veselá akce
s rodiči „Podzimní čarování“, výlet na výstavu
korunovačních klenotů do Holešova a perníková
dílnička. Pilně se začneme připravovat na adventní
čas, ale o tom zase až příště…
Mgr. Julie Zrnová
Děti z Berušek budou celý rok cvičit se Sokolem
5. 10. 2022 zahájila třída Berušek celoroční sportovní
projekt „Se Sokolem do života“, který je zaměřen na
komplexní rozvoj pohybových dovedností a je určen
dětem od 3 do 6 let. U předškolních dětí se budují
základy pohybových schopností, které mohou v
pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat.
Rozvoj pohybové gramotnosti je stejně důležitý jako
rozvoj řeči, myšlení či poznání. Cílem projektu je
naučit děti vnímat pohyb jako přirozenou součást
svého života. Využívá k tomu kladnou motivaci
prostřednictvím postaviček zvířátek. Všemi aktivitami
provází děti Sokolík Pepík a v průběhu roku budou
poznávat další kamarády, se kterými si zacvičí –
třeba opičku Haničku, ježečka Marečka, veverušku
Věrušku nebo berušku Danušku. V úvodní lekci se
děti seznámily a zacvičily si s kobylkou Emilkou. Za
splnění pohybových úkolů dostanou děti motivační
samolepku, kterou si nalepí do pracovního sešitu,
jenž je součástí metodického zpracování projektu,
a můžou tak sledovat své sportovní úspěchy a
pokroky. Na konci roku pak na každého, kdo úkoly
splní, čeká odměna za vytrvalost a snahu se něco
nového naučit, dokázat a vše splnit.
Za třídu Berušek Pavla Šrahulková,
Vendula Říkovská
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Základní škola ve Zdounkách
Vítejte ve škole!
Ve čtvrtek 1. 9. 2022 naše zdounecká škola opět po prázdninách
ožila veselým štěbetáním, smíchem a radostným vítáním se se
spolužáky a paními učitelkami.
Asi nejvíce se do školy těšili naši prvňáčci. Vstoupili do krásně
vyzdobené třídy, na svých lavicích měli připravené nové učebnice
a pomůcky. Po vřelém přivítání od paní učitelky, paní ředitelky,
pana starosty a paní místostarostky se i oni dostali ke slovu.
Každý prvňáček řekl své jméno, někteří odvážlivci přidali básničku
nebo písničku. Za svou odvahu poprvé předstoupit před tabuli byli
všichni odměněni velkým úsměvem a potleskem. Od své třídní
učitelky dostali drobné dárečky a upomínkový list. Celá hodina
prvního seznamování se se školou se nesla v uvolněné a veselé
atmosféře. Všichni jsme si první den v 1. třídě užili!
Svým malým žáčkům přeji, aby se jim ve škole líbilo a prožili se
svými kamarády hezký školní rok plný jedniček, dobré nálady a
každodenního těšení se do školy.
Mgr. Martina Štefková, třídní učitelka
Výuka v nové počítačové učebně na prvním stupni
Od září letošního školního roku mohou žáci prvního stupně
využívat ve výuce novou učebnu informatiky. K dispozici mají 15
žákovských počítačů a množství robotických hraček. Naši sbírku
Bee – Botů a vláčků Intellino jsme rozšířili o sedm tabletů, školní
sadu šesti Blue – Botů, 3D pera, elektronické mikroskopy, brýle s
virtuální realitou, Tactille čtečky a elektronický hlavolam. V
hodinách informatiky se budeme snažit všemu přijít na kloub, ale
také si samozřejmě budeme upevňovat a procvičovat znalosti na
PC v Microsoft Office, které se budou všem hodit v přípravě na
výuku a také v dalším studiu.
Mgr. Dana Bayerová
Krajské kolo branně-vědomostní soutěže pro základní školy
Dne 4.10. se uskutečnilo krajské kolo branně-vědomostní soutěže
„O pohár ředitele Krajského vojenského velitelství Zlín“. Šest
našich žáků z 8. ročníku postoupilo z druhého místa v okrese a
utkalo se spolu s dalšími devíti školami. Krajské velitelství
připravilo deset disciplín, ve kterých si žáci vzájemně změřili nejen
své síly, ale i znalosti. Žáky čekalo silové duo, hod granátem,
překážková dráha, střelba ze vzduchovky, vědomostní test,
poskytování první pomoci, orientace v prostoru a další. Počasí
nám příliš nepřálo, ale nasazení bylo tak vysoké, že se nám
podařilo pokořit všechny školy a v soutěži vyhrát. Žáci si tak
dokázali, že nezáleží na velikosti školy, ale na dobré připravenosti
a úsilí vyhrát. Ještě jednou všem moc gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Monika Kenša
Cesta za pokladem
Jeden krásný podzimní den využili zdounečtí třeťáci k putování
přírodou. Naše cesta začala v Troubkách, odkud jsme vyrazili
nahoru přes Zdislavice směrem k lesu. Protože jsme vystoupali
opravdu vysoko, mohli jsme si jako na dlani prohlédnout rozhlednu
Zdeničku a celé panorama Chřibů s rozhlednou na Brdu a
stožárem na Vlčáku. V dálce mezi mraky jsme také viděli kopuli
kostela na Sv. Hostýně. Naše další kroky vedly lesní cestou až na
vrchol Litenčické pahorkatiny Kleštěnec. Tam jsme se zapsali do
vrcholové knihy, ve které bylo schované překvapení. Tím byly tři
mapy, které nás dovedly ke sladkému pokladu. Po občerstvení a
dobití energie jsme zahájili sestup lesem a polní cestou do
Morkovic. V útulné restauraci přišlo všem vhod něco dobrého
k snědku a nohy si po jedenáctikilometrové túře taky rády
odpočinuly. Po krátkém oddechu jsme se šli podívat na náměstí a
prohlédli jsme si kostel a zámek. Z tohoto krásného dne jsme si
odnesli spoustu zážitků, bláta na botách, nějaký ten hříbek, ale
hlavně poznání, že i kousek od domu máme krásná místa, která
stojí za to navštívit.
Mgr. Dana Bayerová
www.zdounky.cz
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Barvářské zkoušky honičů v Nětčicích
V sobotu 8.10.2022 se dvanáct psů se svými vůdci
zúčastnilo barvářských zkoušek honičů, které kvalifikují
psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním
zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé. Tyto
zkoušky, stejně jako v loňském roce, uspořádal
Myslivecký spolek Dubina Nětčice ve spolupráci s OMS
Kroměříž.
Za ranního rozbřesku se všichni účastníci spolu
s organizátory a rozhodčími sešli u nětčické kapličky, kde
bylo připraveno zázemí a také bohaté občerstvení, v němž
samozřejmě nechyběly myslivecké speciality.
Po registraci se psovodi se svými čtyřnohými kamarády
seřadili na nástupu, kde byli přivítáni zástupci obce
Zdounky Ing. Martinem Drkulou a Ing. Janou Raczovou,
rovněž Bohumilem Pospíšilem, předsedou MS Dubina
Nětčice, a kde jim byli představeni jednotliví rozhodčí.
Následně se psi se svými pány rozdělili do dvou skupin.
První skupina se odebrala na stanoviště, kde rozhodčí
hodnotili vodění na řemeni, odložení a poslušnost psa.
Druhá skupina pak absolvovala tyto disciplíny - dosled
černé zvěře na uměle založené nepobarvené stopě a
chování u střelené zvěře. Po poledni se obě skupiny
vyměnily, aby všichni lovečtí psi mohli prokázat svou
loveckou upotřebitelnost. Jednomu ze zúčastněných psů
se toto bohužel nepodařilo, jedenáct ostatních si však
v pozdních odpoledních hodinách mohlo konečně
„vydechnout“ a jejich vůdcové si tak mohli převzít nejen
doklad o úspěšném absolvování zkoušek, ale i hodnotné
ceny.
Pro většinu myslivců je jeho čtyřnohý přítel
neodmyslitelným pomocníkem při lovu i dosledu či
dohledávce zvěře. Vycvičit kvalitního loveckého psa není
vůbec jednoduché a stojí to mnoho úsilí a času. I přesto si
však mnozí myslivci nedokážou představit, že by při
naplňování zákona o myslivosti tuto činnost opomíjeli - a
za to jim patří dík.
I když z řad veřejnosti nepřišlo tuto akci podpořit příliš
mnoho návštěvníků, všichni, kdo se na organizaci akce
podíleli, doufají, že česká myslivost ani kynologie
neupadnou v zapomnění a budou si k nim nacházet cestu
nejen zástupci mladší generace z řad „mysliveckých
rodin“. Byla by opravdu škoda, kdybychom více než
stoleté dědictví našich předků, kterým česká myslivost
bezesporu je, nechali zapadnout „v prachu dějin“.
Myslivosti a kynologii zdar!
Mgr. Lenka Beranová, členka MS Dubina Nětčice

Zdounečtí ochotníci
Jak si vedla naše divadelní hra „Kde to jsme?“ po zdounecké premiéře? Tentokrát jsem to posichroval a naplánoval
jednotlivé štace hned další víkendy. Tedy hned následující sobotu dne 19.3.2022 jsme se představili v Nedašově. Další
sobotu 26.3. jsme se přestěhovali do Zborovic. A poslední sobotu v řadě 2.4. jsme přesunuli naše divadlo do Žeranovic.
S úlevou na duši můžu říct: Zvládli jsme to bez úhony a v plném počtu, tak jak jsme si sami přáli. Já osobně bych byl
skromný a bral tento úspěch za dostačující. Ale objevily se další návrhy, kde všude bychom ještě mohli zajet. Takže
zatímco já jsem byl už unavený a spokojený, některé herce teprve tento úspěch (a hlavně odezvy diváků) nakoply a chtěli
víc. Tedy další naplánovaná štace byla na zdouneckém zámku, a to v rámci Víkendu otevřených zahrad v sobotu 11.6.
Byla to opět možnost pro zdounecké občany, kteří dosud naši novou hru neviděli. K tomu je třeba ještě dodat, že jsme si
konečně zahráli na nádvoří zámku, protože nám tentokrát počasí přálo. Uplynulo léto a teď na podzim máme v plánu ještě
zajet s naším divadlem do Koválovic-Osíčan, a to v sobotu 29.10. A na otázku, co dalšího plánují zdounečtí ochotníci a
jakou novou hru připravují, odpovídám toto: Novou hru nemáme zatím připravenou žádnou, ale náměty jsou. Zní to možná
trochu neuvěřitelně, ale náš divadelní spolek letos v říjnu oslaví své desáté výročí. Myslím, že by bylo namístě toto malé
výročí důstojně a divadelně oslavit. Takže mám návrh uspořádat vzpomínkový pořad, kde bychom nejen společně
zavzpomínali na všechny naše odehrané hry, ale také na tvůrce a spolupracovníky, kteří divadelním spolkem prošli.
Petr Zapletal
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Práce mladých hasičů z Nětčic za sezonu 2021/2022
Naši mladí hasiči započali sezonu v Kyselovicích,
kde se v disciplínách štafeta dvojic a štafeta 4x 60
m umístili v kategorii mladších žáků na 5. místě a
v kategorii starších žáků zvítězili. Následující
soutěž ve Zdislavicích skončila vítězstvím pro obě
kategorie. Morkovice jsme absolvovali jakožto
jednotlivci v běhu na 60 m s překážkami, kde
v přípravce se Áďa Přikryl umístil na 1. místě,
Marťa Pospíšil na 4. místě. V kategorii mladší
děvčata Ninka Vranková obsadila 3. místo a
ve starších Silva Netopilová 9. místo. Starší chlapci
Marťa Tomala vybojoval 1. místo a Venda Mrhálek
5. místo.
Okresní kolo hry Plamen se v letošním roce konalo
opět v Chropyni, kde jsme z dobrého umístění
z podzimního kola zabrali a v obou kategoriích
získali prvenství. Starší si tak vybojovali postup na
krajské kolo v Horním Lidči, kde obsadili celkově
krásné 8. místo. Zde bychom rádi vyzdvihli jejich
výkon ve štafetě dvojic, ve které obsadili 2. místo.
Následovaly soutěže v požárním útoku v Nové
Dědině, ve Zdounkách a opět vítězném Roštíně.
Dne 13.8.2022 se v Kroměříži historicky poprvé,
konalo okresní kolo v běhu na 60 m jednotlivců.
Odtud Ninka Vranková, Marťa Tomala a Venda
Mrhálek postoupili do krajského kola konaného
v Hutisku-Solanci. Zde svým výkonem Ninka
dosáhla 9. místa. Byla nejmladší účastnicí ve své
kategorii a postup na republiku jí o fous unikl. Kluci
Martin a Václav postoupili na mistrovství ČR
konané v Benešově u Prahy. Z pohledu fanoušků
bychom rádi vyzdvihli jejich výkony. Bylo pro nás
velkou ctí jim na tomto závodě fandit, protože
konkurence zde již byla opravdu na vysoké úrovni
a výkony našich chlapců byly pro nás nad naše
očekávání. Touto cestou bychom jim chtěli
poděkovat za reprezentaci nejen našeho SDH,
okrsku Zdounky, okresu Kroměříž, ale i Zlínského
kraje.
Další pohárové soutěže ve Zborovicích (noční
soutěž), v Nětčicích, v Roštění (noční soutěž) a
v Záříčí, jsme absolvovali na pódiových umístěních.
Dne 17.9. se ve Zdounkách konala krajská soutěž
O pohár ředitele HZS Zlínského kraje. V kategorii
mladších žáků jsme obsadili 4. místo a ve starších
žácích 3. místo. Zde jsme se rozloučili se Silvou
Netopilovou, Adélou Pospíšilovou a Martinem
Tomalou z řad mladých hasičů, jelikož jejich věk jim
již nedovoluje za mladé hasiče závodit.
Ke konci sezony jsme všichni společně oslavili
naše úspěchy na dvoudenním soustředění v
našem sportovním areálu. Tam jsme si to moc užili
a to jak děti, tak i rodiče. Nechybělo opékání,
fotbálek, dobrá nálada a ani nějaká ta zranění.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim mladým
sportovcům za jejich skvělé výkony. Nutno
podotknout, že by k nim nedošlo bez oddaného
přístupu jejich trenérů Dalibora Mrhálka a Michala
Vranky. Bez nich by náš požární sport nebyl na tak
vysoké úrovni. Děkujeme jim za čas strávený
s našimi dětmi, kdy je kromě sportu učí i fair-play.
Jsme si vědomi toho, že vedení mládeže na takové
úrovni je časově velmi náročné, ale i tak věříme, že
se tomu budou věnovat nadále. Moc děkujeme.
tým spokojených rodičů
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Kolektiv mladých hasičů ze Zdounek
Protože máme za sebou sportovní sezónu v požárním sportu, chtěli bychom vás
informovat o soutěžích a akcích, kterých jsme se zúčastnili a také uspořádali.
Bohužel dlouhé období covidových opatření způsobilo, že se nám hodně obměnil
kolektiv mladých hasičů. Ze starší kategorie nám k dnešnímu dni zůstali jen tři členové
a v kategorii mladších evidujeme třináct členů. Proto také účast na všech našich
letošních soutěžích je jen v kategorii mladších. To nás ovšem nemůže nijak odradit od
další činnosti, ba naopak můžeme se našim maloškům věnovat s větší vervou a
vychovat z nich silný tým, který bude sbírat medaile a poháry.
Dne 7.5.2022 jsme se zúčastnili Soutěže mladých hasičů v požárním útoku a štafetě
požárních dvojic ve Zdislavicích, kde jsme se umístili na 3. místě.
Dne 14.5. jsme se zúčastnili jarního kola hry Plamen v Chropyni, kde jsme startovali
ve všech štafetových disciplínách a požárním útoku. Za naši snahu jsme získali
medailové 3. místo. Dne 11.6. jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty SDH
v Litenčicích, kde jsme měli dvě družstva mladších a skončili jsme na 2. a 5. místě.
Hned na začátku prázdnin to byla soutěž Memoriál M. Horáka a J. Pospíšila, která se
konala dne 9.7. ve Zdounkách, kde jsme měli zastoupení opět dvěma družstvy
mladších žáků a umístili jsme se na 5. a 6. místě. V sobotu 28.8. jsme se zúčastnili
soutěže O pohár starosty SDH Nětčice, kde se nám moc nedařilo a umístili jsme se
na 7. místě. Dne 17.9. jsme dostali možnost reprezentovat nás na soutěži O putovní
pohár ředitele HZS Zlínského kraje, který se v letošním roce konal ve Zdounkách, a
zde jsme skončili na posledním místě. Dne 24.9. jsme se zúčastnili Závodu požární
všestrannosti v Morkovicích, kde nás reprezentovaly tři hlídky, a to výjimečně jedna
v kategorii starších, která se umístila na 11. místě, a dvě hlídky v kategorii mladších
žáků skončily na 7. a 10. místě. Dne 8.10. jsme se po čtyřleté odmlce zúčastnili
Branného závodu u Zajíčka ve Zborovicích, kde nás reprezentovaly tři tříčlenné hlídky
mladších žáků a jejich umístění bylo 1., 6. a 9. místo. Zatím poslední soutěží bylo
podzimní kolo hry Plamen, které se uskutečnilo 15.10. v Karolíně. V závodu požární
všestrannosti jsme se umístili na 2. místě a v Požárním útoku CTIF se nám bohužel
nedařilo a skončili jsme na posledním místě.
Ze společných akcí to bylo jako první Soustředění mladých hasičů, které jsme s dětmi
uskutečnili ve dnech 21.8.-26.8. Celé soustředění jsme zahájili v neděli odpoledne,
kdy si naše děti vytvořily společnými silami vlajku a erb. Každý z nás dostal na
památku tričko s logem našeho SDH. První společný večer jsme zahájili diskotékou.
Pondělí jsme věnovali celodennímu tréninku závodu požární všestrannosti a štafetě
dvojic. V úterý jsme se vypravili pěšky do Divok, kde jsme se ubytovali v budově školy
a po obědě jsme se vydali s paní Šoltísovou a s panem Snopkem po naučné stezce
v lese Boří. Po návratu jsme hráli společně hry na hřišti v Divokách, prošli jsme si
stezku odvahy, kde na konci na nás čekal samotný vodník, který nás dovedl zpět na
hřiště. Poté si děti připravily pro vedoucí večerní divadelní představení v areálu školy
v Divokách, ve které jsme také strávili úterní noc. Ráno po snídani jsme si vše po
sobě řádně uklidili a vydali se zpět do Zdounek, kde nás na hřišti opět čekal trénink
hasičských disciplín. Ve čtvrtek jsme se vydali na výlet do Archeoskanzenu Modrá,
kde jsme strávili s průvodcem příjemné dvě hodinky a dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých věcí z osídlování Velké Moravy. Poté jsme také navštívili sladkovodní a
botanickou expozici Živá voda Modrá včetně procházky po stezce praturů. Po návratu
z výletu jsme se vydali do sportovního areálu HUSA v Zákostelí, kde přes řádění
v bazénu jsme celý den zakončili promítáním večerního filmu. V pátek jsme celé
dopoledne strávili tréninkem požárního útoku a po obědě jsme si rozdali krásné dárky
na památku včetně společné fotografie. Poté jsme se začali balit a uklízet zbrojnici,
protože po odpolední svačině jsme celé soustředění ukončili a rozešli jsme se domů.
Tímto bych chtěla poděkovat všem vedoucím, zdravušce a kuchaři za obrovskou
pomoc při organizaci našeho soustředění. velký dík patří také Obecnímu úřadu ve
Zdounkách za finanční podporu.
První zářijovou sobotu 3.9. jsme zorganizovali dětský den, který již pořádáme
třináctým rokem, a to opět v našem hasičském areálu ve Zdounkách. Letos jsme
dětskému dnu dali název „Kdo si hraje, nezlobí“ a celé odpoledne se neslo v duchu
soutěží. Dětský den byl zahájen společnou rozcvičkou a hrami. Poté začaly děti
soutěžit v deseti různých disciplínách. Za splnění všech deseti disciplín děti dostaly
pěkný dárek na památku. V průběhu celého odpoledne byl k dispozici skákací hrad,
trampolína a malování na obličej. K vidění byla také ukázka zástupců Policie České
republiky včetně tří policejních automobilů, které si děti mohly zblízka prohlédnout.
Dětem se věnovali policisté z oddělení z Morkovic. Celkem se našeho letošního
dětského dne zúčastnilo 70 dětí, což nás velmi potěšilo a také nadchlo k tomu,
abychom v této činnosti pokračovali i v dalších letech.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem vedoucím, kteří svůj čas věnují našim mladým
hasičům, a všem našim dětem za jejich cílevědomost a chuť být mladým hasičem.
Za SDH Zdounky vedoucí MH Hana Kutrová
www.zdounky.cz
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HASIČI RADÍ - topná sezóna
Nedílnou součástí zimy je otopné období (tzv. topná sezóna), které s sebou přináší zprovoznění topných
spotřebičů a spalinových cest.
Všichni provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem,
které jsou stanoveny zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty, která stanovuje četnost čištění a kontrol spalinových cest.
Revize, kontrola a čištění spalinové cesty
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu nebo při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a
výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a
kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět výhradně oprávněná osoba, kterou je zároveň držitel osvědčení
revizního technika spalinových cest.
Seznam revizních techniků spalinových cest, další užitečné rady a odkazy najdete na webových stránkách HZS
Zlínského nebo Moravskoslezského kraje.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí pravidelné odstraňování pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové
cesty a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze
spalinové cesty.
Čištění
spalinové
cesty
provádí oprávněná
osoba,
kterou
je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Výjimkou je čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně (ve většině domácností). Čištění
komínů u těchto spotřebičů lze provádět svépomocí. Nicméně se doporučuje při čištění komínových
těles se obrátit na odborníky.
Kontrola spalinových cest
Kontrola spalinových cest se provádí po jejich vyčištění posouzením:
•
zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých
byla navržena a provedena, a bylo zahájeno její užívání,
•
zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného
ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
•
zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním,
měřícim a čisticím otvorům,
•
zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy
reakce na oheň B až F,
•
zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými
stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
•
nedošlo-li ke změně jejího stavebně technického stavu,
•
zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
V případě vzniku požáru sazí v komíně neprodleně volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou z důvodu možného popraskání komínového tělesa či exploze.
Hasební práce provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
V opačném případě neprodleně opusťte místo požáru!
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Do příjezdu hasičů je možné hasit
plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Případně lze použít hasicí
přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením
vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu např. textilií, která bude plnit
vzduchotěsnicí funkci).
Závěrem bychom chtěli připomenout několik preventivních zásad pro správné užívání tepelných spotřebičů.
Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. V něm je uvedeno, jak se spotřebičem
správně zacházet. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání
spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo. V opačném případě by mohlo dojít k nežádoucímu
nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
!!!Vyhořelý popel skladujte a uchovávejte v nehořlavých nádobách!!!
Další informace budou zveřejněny na vývěsce na náměstí ve Zdounkách. Výše uvedené informace byly
čerpány z materiálů HZS ZL a MSK kraje.
Za referenty prevence SDH Zdounky M. Sýkora
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Gulášfest ve Zdounkách
Letošní Gulášfest se konal v komorním
„rodinném“ duchu. Z původních deseti
týmů se k soutěžnímu vaření dostavilo
pouze pět. Počasí se ráno zdálo všelijaké,
ale nakonec naše obavy z deště byly
zbytečné. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, co přišli ochutnat výtvory našich
soutěžících, podpořit je a dát jim svůj hlas.
Účast byla opět hojná. Velké dík patří
všem, kteří se vaření zúčastnili.
1. místo: Jája & Pája
2. místo: Pepa a Zdeňa
3. místo: Kumar a Mirečka
Hospůdka na hřišti

Rio Divoky
V sobotu 20.8.2022 se uskutečnil další ročník volejbalového turnaje Rio
Divoky. Turnaje se zúčastnilo pět družstev, zápasy byly velmi vyrovnané a
bojovalo se o každý míč. Na 1. místě se umístilo družstvo ZAKI, které mělo
nejlépe fandící děti. Na 2. místě bylo družstvo Litenčic, na 3.místě družstvo
Divok, na 4. místě družstvo ČAK a na 5. místě družstvo Brzda. K dobré
atmosféře turnaje přispěla pěkná hudba, výborné pivo a domácí kotlík. Jen
počasí nás trochu potrápilo, ale ani ta trocha deště nám náladu nezkazila a
snad příští rok na nás vykoukne zase sluníčko. Děkujeme všem za účast a
pěknou hru.
Volejbalisté z Divok

www.zdounky.cz
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Léto ve Cvrčovicích
I letos byly ve Cvrčovicích pořádány tradiční akce. Začíná to vždy
Hodovou zábavou, o které jsem se zmiňoval v minulém
zpravodaji. Dále byla krásná akce začátkem srpna – Sraz
harmonikářů a Dětské zábavné odpoledne. Počasí nám přálo,
odpoledne se děti bavily soutěžemi, které doprovázel klaun. Vše
bylo doplněno sladkostmi, no a aby nezůstalo pouze u bonbónů,
jela udírna a vařiče na plné obrátky, takže bylo několik druhů jídel
pro malé i velké. K dispozici byl i skákací hrad pro nejmenší a
akci završili hasiči ze Zdounek se svou technikou a ukázkou
pěny. Ze srdce děkuji všem pořadatelům - aktivním členům
našeho SDH, osadního výboru, super dalším dobrovolníkům,
samozřejmě i hasičům ze Zdounek a OÚ ve Zdounkách.
Další skvělou akci byl Kotlíkový fest - guláš ve Cvrčovicich. Opět
krásná akce se spoustou soutěžících a diváky plně obsazeným
areálem. Guláše byly všechny skvělé, a proto bylo těžké
rozhodování o vítězi. Abych nezůstal pouze u zábavy,
předcházelo tomu spoustu hodin několika skvělých lidiček na
rekonstrukci nábytku ve výčepu tanečního kola, vymalování,
výměně chladicího zařízení a obložení výdejního prostoru před
udírnou. Nebudu zde všechny vyjmenovávat (oni dobře vědí o
koho jde). Takže dámy a pánové, smekám pomyslný klobouk a
moc děkuji za odvedenou práci!!! Závěrem přikládám několik
fotografií a těším se na další akce se skvělými lidmi ve
Cvrčovicích!
Zdenko Matula

TJ Zdounky – hodnocení průběhu sezony
U mužů zatím atakujeme střed tabulky.
Některá utkání se povedla, některá ne.
Jsme jako Jánošíci - bohatým bereme a se
slabšími rozdáváme. Přispěl k tomu i
odchod útočníka Moravce do krajského
přeboru, velmi úzký kádr a neustálá
zranění. Některá utkání jsme dohrávali s
dorostencem v sestavě. Naopak posilami
jsou Jarda Jergl a ukrajinský snajpr Žeňa
Bondarenko. U mládeže v úzké spolupráci
se Zborovicemi je spokojenost díky
trenérům i rodičům dvojnásobná. Pod
hlavičkou
Zdounky-Zborovice
hrajeme
soutěže mládeže s vynikajícími úspěchy
v kategoriích starší a mladší přípravky,
starších a mladších žáků, kdy ani jedno
družstvo v tomto soutěžním ročníku ještě
neokusilo hořkost porážky a soupeřům
řádně nadělujeme. Oceňujeme výbornou
práci trenérů: Jiří Klabal, Jiří Kocourek, Petr
Bíbr, Jaromír Štěpánek, Ivan Gála, Jiří
Pektor a u školičky Tomášové Pospíšil a
Navrátil. Od nového ročníku jsme založili
opět dorost, kde se kluci sehrávají a
poznávají, ale potěšující je, že výkon jde
postupně nahoru.
Čevela Zdeněk, předseda TJ
www.zdounky.cz
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ZO ČSOP DIVOKY
Období prázdnin vždy věnujeme poznávacím cestám. Zahajujeme
tradičním „Přechodem Chřibů“, letos jednodenním z Kudlovské doliny
přes Komínské skály, Jankovice, Bunč, Brdo a domů.
Na pozvání naší spřátelené ZO ČSOP Odry jsme vyrazili do Klokočova,
kde mají na nádražní stanici klubovnu s turistickým ubytováním.
Kamarádi pro nás přichystali bohatý program. Navštívili jsme Flascharův
důl na břidlici. Čekala nás romantická cesta dolem za svitu čelovek
(v dole není el. osvětlení), nechyběli důlní skřítci a odvážný výstup po
17metrovém žebříku. Všichni si uvědomili, jak naši předkové museli
tvrdě pracovat. Pokračovali jsme související naučnou stezkou do muzea
„Katovna“ v Odrách, které naši kamarádi pomáhají udržovat. Poslední
zastávka patřila muzeu „Mlýnských kamenů“.
V srpnu jsme doprovázeli mladé hasiče ze Zdounek po naší naučné
stezce, pokusili jsme se zodpovědět všechny dotazy dětí a příjemné
odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků u vagónu na hřišti.
Dne 20.8.2022 se na „Skautské louce“ konal výroční oheň trampských
osad. I když počasí příliš nepřálo, sjelo se z celého Česka a Slovenska
35 osad v počtu cca 150 kamarádů. Čekalo nás tradiční soupeření
v hodu válečkem do dálky či pokličkou nebo polním prakem na cíl. Den
byl zakončen slavnostním ohněm, hodnocením uplynulého období a
vzpomínkou na všechny, kteří se již nemohou zúčastnit. Do pozdního
večera zněly zvuky kytar a ostatních hudebních nástrojů.
První víkend v září již tradičně patří „Celostátnímu setkání členů a
příznivců ČSOP“, tentokrát se konalo v Novém Městě pod Smrkem.
Pořádající organizace ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory pro nás
připravila zajímavé přednášky. V sobotu i v neděli jsme poznávali
Jizerské hory na vlastní kůži. Byla to například exkurze do
Jizerskohorských bučin – unikátního lesního komplexu, který byl loni
zapsán na seznam světových památek UNESCO, a mnoho dalšího.
Nechyběl ani doprovodný program pro děti. K večerní pohodě zahrála
místní kapela. Po cestě domů jsme se zastavili v „Žijícím skanzenu
s větrným mlýnem“. Zajímavostí je, že zde trvale, starým způsobem, žije
několik mladých rodin.
V sobotu 3.9. jsme připravili prezentaci naší organizace na „Dnu MAS
Hříběcí hory“ ve Zborovicích. V září udržujeme naučnou stezku a
připravujeme vše na akci „Den stromů“.
Na začátku října jsme naši činnost prezentovali na „Výstavě ovoce,
zeleniny a včelích produktů“, kterou již roky pořádá ČZS Zdounky za
spolupráce ostatních organizací.
Jarmila Šoltísová

www.zdounky.cz
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Salix Morava a.s.
Salix Morava dbá nejenom na certifikaci produktů a udržitelnost, ale i na rozvoj regionu.
Zemědělský podnik Salix Morava jistě znáte, obhospodařuje pozemky v okolí Zdounek, ale možná by vás více zajímalo,
co přesně dělá.
Salix Morava patří mezi nejvýznamnější zemědělské podniky na Moravě. Množstvím vypěstovaných plodin a
vyprodukovaného mléka se řadí k nejstabilnějším dodavatelům tuzemského potravinářského průmyslu.
Zemědělská společnost, která zaměstnává 110 lidí, má sídlo v Horní Moštěnici. Její provozy rostlinné výroby se
nacházejí v Olomouckém a Zlínském kraji – v Horní Moštěnici, Vítonicích, Hulíně, Zdounkách a Střílkách. Kromě
základních obilovin, olejnin a okopanin pěstuje speciální plodiny, mezi které patří sója, cizrna, mák, hrách nebo plodiny na
produkci osiv.
Téměř veškerá produkce jde na český trh. Společnost je například největším dodavatelem pšenice pro věhlasnou mouku
značky Babiččina volba, dále dodavatelem pšenice pro pekařské produkty značky Barilla, cizrny pro značku Menu Gold
(její jediný český dodavatel). Je také největším pěstitelem cizrny v ČR.
Kromě rostlinné výroby se Salix Morava zabývá i výrobou živočišnou. Na středisku ve Vlkoši má ustájeno 820 krav, které
denně vyprodukují kolem 25 tisíc litrů mléka, jež najdete např. v mléčných produktech značky Mlékárna Kunín.
Certifikace produktů
Aby firma prokázala, že je její produkce kvalitní a že v rámci celého pěstitelského procesu dodržuje pravidla péče o
životní prostředí, nechala si svoji produkci certifikovat.
Společnosti se již delší dobu daří produkci certifikovat systémem GLOBALG.A.P., který v České republice obhájilo jen
velmi málo klasických zemědělců. V ČR je navíc Salix Morava jediným nositelem tohoto certifikátu na mléko.
Moderní technologie a udržitelnost
Snahou je hospodařit co nejefektivněji. Proto společnost využívá moderní technologie, mezi které patří satelity, drony
nebo kamery upevněné na strojích. Tato zařízení slouží ke sledování stavu plodin, k pohybu strojů po pozemcích nebo
k detekci škůdců v porostu. Kromě toho podnik provádí také pravidelné rozbory půdy. Všechny uvedené činnosti slouží
společnosti Salix Morava jako podkladové informace k tomu, jak hnojit efektivněji, jaké přípravky aplikovat na ochranu
rostlin, nebo jak zamezit zbytečným přejezdům strojů po pozemcích.
Pro správné načasování polních prací používá Salix Morava data z vlastních meteostanic, které jsou rozmístěny napříč
celým podnikem a vytvářejí unikátní síť pro sledování teploty vzduchu, srážkových úhrnů, rychlosti větru a dalších
zajímavých parametrů.
Ve své činnosti se soustředí i na udržitelnost. Cílem je získat jako první podnik v České republice certifikát potvrzující, že
hospodaří udržitelně a regenerativně (tzn. buduje obsah organického uhlíku v půdě).
Budování dobrých vztahů
Prostřednictvím půdy, o kterou Salix Morava pečuje, je tento podnik pevně spjatý s lokalitou, v níž se nachází, a s lidmi,
kteří v ní žijí. Rozvoj regionu mu není lhostejný, proto podporuje jak různé projekty obcí, tak činnost místních spolků,
sdružení či vzdělávacích institucí včetně akcí, které pořádají.
Zvyšováním kvality života a prosperity regionu, ve kterém působí, se snaží Salix Morava docílit toho, aby ho veřejnost
vnímala jako dobrého souseda, se kterým je ochotna dlouhodobě spolupracovat a případně mu svěřit své pozemky do
užívání s vědomím, že je půda opravdu v dobrých rukou.
Marika Uhlířová, manažer komunikace
Kontakt:
SALIX MORAVA a.s. – středisko Zdounky
Zdounky 81, 768 02
Telefon: 573 365 372
www.salixmorava.cz
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