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Vážení a milí spoluobčané,

na prahu nového roku, roku 2013, si Vás
dovoluji oslovit tímto úvodním článkem.
Máme za sebou rok, který nám všem
přinesl opět hodně událostí, či věcí, které
byly pro nás jak pozitivní, tak pozitivní již
méně…, nicméně vždy vše záleží na úhlu
pohledu, kterým se na danou událost díváme, nebo co preferujeme především !!!
Vlastní hodnocení společenského, profesního a soukromého života nechám na
každém z vás, neboť jen tak se můžeme
poučit a říci si, co mohu příště udělat
lépe, nebo čeho se již vyvarovat, aby se
to špatné pro každého z nás již v novém
roce neopakovalo !!!
Při krátkém bilancování právě ukončeného kalendářního roku, a teď především
z pohledu hospodaření naší obce, mohu
zodpovědně konstatovat, že jsme hospodařili vyrovnaně, tedy výdaje obecního
rozpočtu byly čerpány jen do výše získaných příjmů !
A co se podařilo v našich obcích zrealizovat v průběhu minulého roku?
Investičně největší to byly především
dvě akce, a to dokončení projektu „Rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách“, který byl díky získání evropských dotačních
prostředků započat v roce 2011, a druhou
hlavní investicí byla akce s názvem „Změna účelu užívání z objektu skladu na Hasičskou zbrojnici“ ve Zdounkách.
Dům kultury ve Zdounkách po rekonstrukci byl slavnostně, za přítomnosti
pana hejtmana a dalších hostů, otevřen
ve čtvrtek 23. srpna 2012 a Hasičská

zbrojnice se dočkala svého slavnostního
otevření ve čtvrtek 11. října 2012.
Pokračovalo se s opravami obecních
objektů, a to v místní části Divoky, konkrétně na bývalé Obecní škole, s opravami sociálního zařízení a kuchyňky, nebo
v areálu Základní školy ve Zdounkách
s opravou domku, který je nově přizpůsoben pro potřeby pracovního vyučování;
dále se během roku pokračovalo s opravami havarijního stavu opěrných zdí, a to
opět na místním hřbitově, především okolo kostela Nejsvětější Trojice ve Zdounkách a podařila se další oprava chodníků
ve Zdounkách a v místní části Těšánky. U
všech těchto, z pohledu obecního rozpočtu největších investičních akcích, se sluší
poděkovat všem participujícím dodavatelům, a to fy ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže; fy
Zednictví p. Stanislava Kuciána a p.Bohumila Pospíšila z Nětčic; fy Maldrev s.r.o.
z Divok a fy.Vesna Interiors s.r.o. z Veselí
nad Moravou.
Zde jsem si dovolil vypíchnout pouze
„největší“ akce zrealizované z pohledu
financí, ale poctivě se pracovalo papírově
i na akcích, které bychom chtěli provést
v letošním roce. Jako první se jedná o
realizaci vodovodu do Lebedova, zateplení dvou obecních budov, a to Základní
umělecké školy a Zdravotního střediska,
na které již máme schváleny dotační
prostředky ze SFŽP a na jaře realizaci
Protipovodňové ochrany obce Zdounky“,
tzn. zavedení bezdrátového rozhlasu do
všech našich obcí a hlídání stavu výše

www.zdounky.cz

Přečtěte si:
- Změny ve vyhlášce
o místních poplatcích
- Veřejná zeleň v obci
- Z mateřské školy...
- ČSOP Divoky
- Hnízdečko, o. s.
- Z činnosti dobrovolných
hasičů
- Společenská kronika
- Informace TJ Zdounky
hladiny vody před obcí Zdounky, a to opět
díky dotacím ze SFŽP. Chtěli bychom
také letos nakonec zapracovat na celkové
rekonstrukci budovy Obecního úřadu ve
Zdounkách.
Toto byly vypíchnuty jen hlavní priority
a cíle roku 2013, které byly prostřednictvím rozpočtu obce schváleny zastupitelstvem naší obce na veřejném zasedání
dne 13. prosince minulého roku …..
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem
klid mysli, abyste přijímali vše, co nemůžete změnit, odvahu, abyste změnili
vše, co změnit můžete a moudrost, s níž
rozeznáte jedno od druhého. K tomu nám
všem přeji jménem vedení Obecního úřadu ve Zdounkách i jménem svým do nového roku, roku 2013, především pevné
zdraví, rodinné zázemí, odvahu a životní
moudrost !!!
ing. Martin Drkula
starosta obce
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Změny ve vyhlášce obce Zdounky o místních poplatcích
Poplatek
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí:
a) fyzická osoba,
* která má v Obci Zdounky a místních
částech (Cvrčovice, Divoky, Nětčice,
Těšánky a
Lebedov) trvalý pobyt. Za
domácnost může být poplatek odveden
společným zástupcem, za rodinný nebo
bytový dům vlastníkem nebo správcem.
Tyto osoby jsou povinny obci oznámit
jména a data narození osob, za které
poplatek odvádějí.

Nový kontejner na
oděvy ve Zdounkách

Počátkem měsíce ledna 2013 obec
Zdounky opět rozšířila své služby spoluobčanům. V ulici Farská, při výjezdu na
krajskou komunikaci je u sběrného hnízda na plasty, sklo a papír nově umístěn
kontejner určený pro sběr obnošeného
šatstva, bytového textilu a obuvi. Tato
sběrná nádoba o rozměrech v půdorysu
115 cm x 115 cm x 200 cm na výšku je
zdarma poskytnuta firmou REVENGE,
a.s., z Boskovic. Kontejner je spádový,
je tedy určen pro potřeby všech našich
občanů, včetně místních částí. Předpokládaná produkce kontejneru je 550
kg měsíčně, v průměru jedenkrát týdně
bude kontejner firmou REVENGE, a.s.,
vyprazdňován. Věci do tohoto kontejneru
by měly být ukládány zabalené do igelitových tašek, případně pytlů. Do tohoto
ekologického projektu firmy REVENGE,
a.s., je v současnosti zapojeno více jak
45 měst a obcí z celé republiky, nám nejblíže je Kroměříž, kde je v současnosti
dle sdělení firmy REVENGE, a.s., umístěno devět těchto sběrných nádob.
Ing. Jana Raczová

* které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů,
* která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců
* které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k rekreaci, byt nebo

rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba.
Sazba poplatku je stejná jako
v loňském roce tj. 300,- Kč dle výše
uvedených podmínek. Nově budou platit
poplatek za odpad i vlastníci bytů ve
kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba i když platí z titulu trvalého
bydliště. Pokud bude občan žádat
osvobození od poplatku, vždy
musí
učinit na základě žádosti. Podmínky pro
osvobození jsou uvedeny v OZV Obce
Zdounky. Splatnost poplatku je do 30. 4.
2013.
OÚ Zdounky

Informace o provozu
sběrného dvora v roce 2013

V jarních měsících tohoto roku, tak jak
jsme informovali v předešlém Zpravodaji, se Sběrný dvůr ve Zdounkách vrátí
k osvědčeným a zavedeným provozním
hodinám letního období, to znamená,
že od 1.4.2013 až do 31.10.2013 bude
Sběrný dvůr otevřen pro spoluobčany
ve středu od 16,00 hod – 19,00 hod a
v sobotu od 7,00 hod – 12,00 hod. Jen
připomínám, že zdarma zde občané
Zdounek a místních částí po prokázání
se občanským průkazem a dokladem o
zaplacení poplatků za odpad v daném
roce, mohou ukládat objemný odpad,
bioodpad, vysloužilé elektrospotřebiče,
sklo, plasty, papír i nebezpečný odpad.
Nadále zůstává zpoplatněno uložení suti
a pneumatik. Podrobnější informace jsou
ke shlédnutí na webových stránkách obce
www.zdounky.cz, v záložce Sběrný dvůr.
Zde také všichni spoluobčané již dnes mohou najít termíny svozů tříděného odpadu

z místních částí, který se nám i loni velmi
osvědčil. Opět bude probíhat každý týden
od 12.4.2013 – 29.10.2013. Kontejnery
na objemný odpad a bioodpad budou dle
harmonogramu přistavovány do místních
částí vždy od pátku do pondělí, případná
změna termínu v některé z místních částí
bude vždy řádně předem oznámena.
V listinné podobě jsou termíny svozů
k dostání v podatelně obecního úřadu ve
Zdounkách, případně je na požádání občanů dodají předsedové osadních výborů
v jednotlivých místních částech.
Na závěr si dovoluji připomenout, že
v každé místní části jsou u sběrných hnízd
na plast, sklo a papír od října 2012 nově
umístěny červené kontejnery na sběr
drobného elektra až do velikosti mikrovlnné trouby a v obci Zdounky, v ulici Farská,
je od ledna 2013 umístěn kontejner na
sběr starého šatstva, bytových doplňků a
obuvi.
Ing. Jana Raczová

Sbor dobrovolných hasi Zdounky
Vás srden zve na
OSTATKOVOU ZÁBAVU
S pochováváním basy
9. 2. 2013
Hraje
BLATNIKA A MILLENIUM
Vstupné: 120 K
Zaátek v 19.30 hodin
AKCE O BOHATÉ CENY
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Veřejná zeleň v obci, kácení, výsadba
Na základě mnoha zvědavých dotazů,
pochval ale také negativních připomínek jsem se rozhodla předestřít našim
spoluobčanům cestu každého, obcí pokáceného stromu až po výsadbu nové
veřejné zeleně. Tak v prvé řadě skácení
každého stromu provází řada administrativních úkonů – posouzení zdravotního
stavu, ověření, zda se jedná o pozemek
obce a v drtivé většině žádost obce jako
vlastníka na stavební úřad, který vydává
povolení ke skácení a zároveň stanoví
počet stromů v náhradní výsadbě. Je třeba zdůraznit, že na kácení ovocných
stromů se povolení stavebního úřadu
nevztahuje. To, jestli se náhradní výsadby provádí, kontrolují pracovníci
odboru životního prostředí z Kroměříže, což se již v minulosti stalo. Jejich
kontrola neměla k provedené výsadbě žádné připomínky.
Důvodů, proč se strom kácí, bývá
několik, nejčastěji je to zdravotní stav
stromu, případně jeho nevhodné
umístění. Je těžko pochopitelné, proč
lidé vysazují sazeničky vzrostlých
stromů v blízkosti plotů a budov. Pak
je třeba často i s obtížemi a s vynaložením vysokých finančních nákladů
na nájem plošiny tyto stromy skácet.
Přitom kdekoli v extravilánu obce či
v parku by nám všem dělaly radost ještě
desítky let. Dříví z pokáceného stromu
je nakráceno a buď přímo prodáno na
místě zájemcům z řad místních občanů,
nebo se odváží na obecní dvůr, kde je
ho možno odkoupit od obce i ve větším
množství. Ceny za jehličnaté i listnaté
dříví jsou pevně stanoveny a jsou schváleny zastupitelstvem obce. Ve srovnání
s cenami v soukromém sektoru jsou pro
naše občany více než příznivé. Kdykoli
je možno dotazem na obecní úřad zjistit,
zda je dané chvíli nějaké dříví k prodeji.
Následný proces výsadby nových
stromů, jako náhrada za vykácené, opět
doprovází řada úkonů – od výběru vhodného místa, konzultace se stavebním

úřadem pro ověření, zda se na daném
místě nenachází inženýrské sítě a jestli
ano, tak kde přesně. Poslední věcí před
vlastní výsadbou je konzultace s paní
Ing. Pavlačkovou z firmy Zahrada Olomouc s. r.o., která se specializuje na
okrasné dřeviny. Naší prioritní podmínkou je výška stromu v dospělosti tak,
aby údržba ze strany obce, např. ořez
stromů, byla vlastními silami kdykoli
proveditelná. Druh okrasného stromu si
většinou vybereme sami. Všechny naše
vysázené stromy pocházejí z okrasné

školky ze Zářičí, cena každého kusu se
pohybuje obvykle kolem 2.000 Kč. Někdy
se stane, že náklady na výsadbu kompletně uhradí firmy, které kácí stromy ve
svých areálech, či pozemcích v katastru
obce Zdounky. Také jim ze zákona vyplývá povinnost náhradní výsadby, kterou
mohou řešit ve spolupráci s naší obcí na
pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce.
Tak například bez vynaložení finančních
nákladů, pokud nepočítáme mzdu našich
zaměstnanců vznikla alejová výsadba
v ulici Farská, kde díky firmě PLS Real
a.s. dnes roste 8 ks myrobalánů třešňových. Už druhým rokem těší kolemjdoucí
nádhernou nachovou barvou svých listů
i květů. Posledním počinem tohoto typu

je výsadba zahradního kultivaru akátu
s kulovitou korunou před obchodním domem na náměstí. Nákup stromků v plné
výši uhradila tentokrát Správa železniční
a dopravní cesty. Tato výsadba skvěle
doplňuje alejovou výsadbu stejného
typu před obecním úřadem až na ulici
Cvrčovskou. Ve vlastní režii obec na
základě požadavků Osadního výboru ve
Cvrčovicích provedla řadovou výsadbu
zahradního kultivaru červeného javoru
na místním fotbalovém hřišti. Také výsadba červeného javoru na ulici Nádražní ve Zdounkách jde z finančních
prostředků obce. V tomto započatém díle bychom chtěli v letošním
roce opět pokračovat, samozřejmě s ohledem na požadavky
občanů. Dle mého názoru by byla
škoda tuto výsadbu nedokončit.
Podobná, jistě víc než třicet let
stará a stále krásná výsadba je ve
Zdounkách na ulici Kroměřížská.
Je prakticky bezúdržbová, pouze
jednou za dva až tři roky zde pracovníci obce provádějí zmlazovací
řez. V letošním roce plánujeme,
jak jsem se již zmínila, pokračovat v alejových výsadbách. Dále
máme v plánu obnovu starého
obecního ovocného sadu v Divokách. Rádi bychom zde na jaře vysadili
staré, původní odrůdy ovocných stromů.
Jen okrajově zmiňuji výsadbu okrasných
keřů před nově zrekonstruovaným Domem kultury ve Zdounkách, pod kostelem a před zdravotním střediskem, které
se bude letos zateplovat.
Od podzimu 2010 až k dnešním
dnům snahou pracovníků Obecního úřadu ve Zdounkách bylo vysazeno téměř
šedesát nových stromů. Byly vybrány a
vysazeny s rozmyslem tak, abychom se
z nich mohli všichni těšit dlouhá léta. Aby
ti, co přijdou po nás, už nemuseli řešit
odstraňování stromů, které kdysi někdo
s láskou, ale naprosto nevhodně vysadil...
Ing. Jana Raczová

Výjezdy zásahové jednotky SDH Zdounky v roce 2012
21. 01.
22. 01.
19. 02.
19. 03.
28. 03.
29. 03.
19. 05.
23. 05.
29. 07.
31. 08
31. 08
03. 09.

15:47
21:27
11:42
19:39
15:36
16:02
22:34
19:38
08:27
19:43
00:59
08:55

požár kravína, Šelešovice
požár RD, Jarohněvice
požár dílny ZD Zdounky, planý poplach
požár trávy, Morkovice
požár trávy u Lebedova
požár trávy u Soběsuk
požár dřeva u chaty na Újezdsku
požár lesa, Morkovice
požár kůlny a krbu Střílecká ul., Zdounky
požár stromu za čističkou, Zdounky
požár RD, Troubky
Požární taktické cvičení, ÚSS Pačlavice

08. 09.
12. 09.
18. 09.
29. 09.
25. 10.
02. 11.
11. 12.

20:15
09:40
12:44
06:46
08:16
17:45
11:37

požár os. automobilu, Honětice
požár lesa, Koryčany
požár RD, Troubky
požár trávy za hřištěm, Zdounky
požár trávy mezi Zdounkami a Cvrčovicemi
požár lesa u Roštína, planý poplach
požár v DK Zdounky, uhašeno RHP

Podrobnější informace o těchto zásazích a jiná činnost SDH
Zdounky je po celý rok k nahlédnutí na stránkách www.sdhzdounky.iplace.cz
Pavel Lehkoživ
SDH Zdounky
3
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Proč se nám líbí v naší mateřské škole
Na začátku školního roku ukáplo dětem
i několik slziček, ale pak brzy poznaly,
že chodit do MŠ je prima. Čekají tam
na ně krásné třídy se spoustou hraček,
kamarádi a paní učitelky, které mají pro
ně připraveny zajímavé hry, pohybové
aktivity a různorodé činnosti, při kterých
se všestranně rozvíjí osobnost dětí. A také
se tu stále něco děje.
V září jsme v domě kultury zhlédli zábavný pořad Michala Nesvadby, který byl
úžasný, všechny děti zaujal a dokázal si
je tvůrčími nápady a vystupováním získat.
V MŠ se ještě uskutečnila dvě maňásková
divadla, ale divadlo, které děti nadchlo a
moc se líbilo,
byla veselá
pohádka
„Čertoviny,“
plná
krásných písniček, kterou
zahrály děti
ze ZUŠ ve
Zdounkách
pod vedením
paní učitelky
Drkulové.
V tomto
školním roce
poprvé děti
z předškolní
třídy absolvovaly v místním aquacentru
deset lekcí plaveckého výcviku a saunování, prima byla i relaxace ve vířivce.
Myslím, že se jim plavání líbilo. Za získané dovednosti dostaly „Mokré vysvědčení“

s velkou jedničkou. Jako každým rokem si
děti s rodiči rozvíjely fantazii na podzimní
tvořivé dílně a naše mateřská škola se
potom pyšnila krásně vyřezanými a nazdobenými dýněmi. Novou akcí ve spolupráci s rodiči byla
prodejní výstava
mikulášských a
vánočních dekorací v domě kultury, na které si
občané Zdounek
zakoupili nazdobené
perníky,
čertíky a Mikulá-

še, adventní
věnečky
a
spoustu dalších hezkých
výrobků.
Poslední společnou
akcí
byla „Mikulášská besídka“
s nadílkou a
pohoštěním,
které připravily maminky. Děti potěšily rodiče a všechny
přítomné hezkým vystoupením, pak nás
navštívil Mikuláš s čertem a andělem a
rozdali jim balíčky s dobrůtkami.
Pak přišly Vánoce. Ve třídách si děti

nazdobily stromeček, svá přáníčka na
dárky poslaly Ježíškovi do nebe po balóncích. Protože děti byly samozřejmě
hodné, nové hračky jim Ježíšek nadělil
i ve školce. K dalším příjemným akcím
a činnostem,
které děti zaujaly,
patřila
beseda s hasičem p. Markem Sýkorou,
beseda s paní
knihovnicí L.
Paličkovou
v nové knihovně. Také cvičení pejsků,
které předvedla J. Raczová
na
školní
zahradě, bylo velmi pěkné. Kromě těchto
vyjmenovaných akcí mohou děti navštěvovat kroužek anglického jazyka vedený
lektorkou A. Bartošovou. Všechny děti
jsou zapojeny do projektu „Zdravý úsměv“
s panem Forejtem. Předškolní děti se mohou zapojit do „Veselého pískání“ s p. řeď.
Zbořilovou a p. uč. Krčmářovou a cvičení
předškolních dětí s p. uč. Havránkovou.
Všem, kteří nějakým způsobem přispěli a obohatili činnosti a život naší mateřské školy, patří velké poděkování.
Teď už se těšíme na zimu, na sníh, ať
můžeme využít kopečky na naší zahradě
k bobování a hrám na sněhu.
Miroslava Zbořilová

Hnízdečko, místo bezpečí, tepla a radosti...
Také pojmenování občanského sdružení
- malého centra pro rodinu, jehož cílem
je tyto zážitky tepla a bezpečí v rodinách
podporovat.
A jak se nám to dařilo v roce
2012? O tom bychom vás rádi informovali. V únoru 2012 jsme oslavili
1. narozeniny od našeho založení.
Díky slečně Ing. Katce Srncové
jsme dostali možnost začít naši
činnost v budově Profitu ve Zdounkách, kde jsme uspořádali několik
akcí pro maminky s dětmi nazvané
Dráček, Chystáme se na Advent,
Krtek a karneval a Chystáme se na
Velikonoce. Z technických i organizačních důvodů jsme se o prázdninách 2012 přestěhovali do jedné z
místností fary ve Zdounkách. Tímto
chceme také projevit dík panu faráři Radomíru Němečkovi, který nám
poskytl prostory zdarma.
Zde se setkáváme pravidelně, a
to každý lichý týden ve středu od 9 hod.
Maminky a děti tu spolu tráví společný

čas. Setkání je pro všechny obohacením.
Program je propojený písničkou, říkankami, krátkým divadlem, a nakonec veselým

tvořením. Programu se účastní 6 až 10
maminek se svými dětmi.
4

Touto cestou bychom chtěli poděkovat
p. starostovi a obecnímu zastupitelstvu
za finanční příspěvek 12.000,- Kč, za
který jsme mohli nakoupit
hračky, výtvarné potřeby, skluzavku, padák,
krásné dřevěné loutky,
dětské hrníčky a džbán.
Naše díky patří též paní
Ing. Poulové za pomoc v
účetnictví. Chceme i nadále pokračovat v našich
setkáních a časem rozšířit náš program /tvořivé
dílny, setkávání seniorů,
přednášky.../
Informace o dění v Hnízdečku a fotografie jsou
na informační tabuli na
náměstí ve Zdounkách
a budou i na webových
stránkách. Těšíme se na
maminky s dětmi, které
přicházejí pravidelně, i na nové tváře.
Hnízdečko o. s.
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Zpráva o činnosti Českého svazu ochránců přírody Divoky
Naše organizace pracuje již víc jak 30
roků. Pohádkový les a Otvírání studánek
se staly známé v širokém okolí a jistě ani
Vám, čtenářům, je nemusím představovat.
Naše práce však nespočívá jen v těchto
velkých akcích, je tu především spolupráce
kamarádů a přátel přírody na udržování
Naučné stezky a ekologického střediska
Boří, k tomu patří i úklid okolo studánky
V Zápletách, rybníka, naší klubovny na
hřišti a mnoho jiného.
Tak jako každý rok, i v minulém roce
jsme se zúčastnili celostátního setkání
ČSOP, tentokrát v Bílých Karpatech.
Organizátoři nám připravili bohatý
program skládající se z výletů do
chráněných území, přednášek a besed na
zajímavá témata o přírodě.
Dvakrát do roka, abychom udrželi
tradici, se scházíme na velikonoční a
vánoční dílně. Vyrábíme kraslice a před
adventem chystáme adventní věnce.
Posezení to bývá velmi příjemné.
V roce 2012 jsme mimo tradičního
letního přechodu Chřibů uspořádali i
zájezd do Adršpachu. Slunečný víkend ve
skalním městě byl moc pěkný.
Navštívili jsme také přírodní památky
našeho okolí Drážov, Kamenec, Včelín,
Oulehla a Přehon, zde je bohatá teplomilná
vegetace a vzácné druhy orchidejí.
V této kratičké zprávě jsme Vám chtěli
přiblížit naši organizaci. Pokud byste chtěli

vědět víc, Výroční zpráva za rok 2011
s bohatou fotogalerií bude k nahlédnutí,
tak jako každý rok, v místní knihovně.
Chcete-li někam na výlet, přijeďte
do Divok. Značení naučné stezky

Mikulášský turnaj ve stolním tenise
8. prosince se v kulturním domě v Nětčicích uskutečnil 4. ročník Mikulášského
turnaje ve stolním tenise. Soutěžilo se
v kategoriích muži, ženy a starší páni.
Své síly změřili nejen domácí, ale i hosté
z okolních vesnic. Tím, že se opakovaně
zúčastňují našeho turnaje, nás utvrzují
v přesvědčení, že tento sport má stále své
příznivce. V kategorii žen zvítězila Alice
Pospíšilová před Lenkou Tomalovou a Silvou Jordánovou. Diváci zajisté ocenili ladnost a ohleduplnost s jakou ženy hrály a
tím dodaly turnaji patřičný půvab. To muži
hráli o poznání tvrději. O nějakém taktu a
ohleduplnosti tu nemohla být ani řeč. Ostré a rychlé výměny dávaly tušit, že hráči

se jen tak lehce nevzdají. První místo si
svou vysoce profesionální hrou vybojoval
pan Bedřich Holík před Michalem Čečatkou a Jozefem Miklušákem mladším.
Kategorie starších pánů se nesla v duchu
letitých zkušeností, i když bojovnost a nasazení nelze nikomu upřít. Nejvyšší příčku
vybojoval pan Jozef Miklušák starší před
Jaroslavem Pitákem a Janem Kučerou.
Po celou dobu trvání turnaje se měli diváci i soutěžící možnost občerstvit kvalitním
pitím a posilnit výbornými klobáskami. Na
závěr mi dovolte poděkovat pořadatelům
za skvěle zorganizovanou akci a všem
sponzorům za krásné ceny pro vítěze.
Lenka Tomalová

ZO ČSCH Zdounky zve na tradiční

Stolní ocenění králíků a holubů
2. února 2013, od 8.00 hod.
Sportovní hala ve Zdounkách
Můžete si zde nechat posoudit i svého králíka či holoubka.
Srdečně zveme všechny milovníky zvířat.
Občerstvení zajištěno.

5

Vás bezpečně povede od hřiště okolo
studánky, rybníka, lesem přes louku
s krásnými výhledy na Chřiby až ke staré
škole. Přejeme Vám všem krásný rok
2013.
M. Sedláčková

Lampionový průvod
v Nětčicích
Podvečer 27. října patřil v Nětčicích opět
dětem a jejich rodičům. Místní hasiči pro
ně připravili lampionový průvod. Bohužel, kvůli nepřízni počasí museli hasiči
improvizovat. Místo slibované procházky
obcí s lampiony narychlo přichystali sál
v kulturním domě, kde si společně zasoutěžili jak malí, tak i velcí návštěvníci. Pro
všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, a pro šikovné soutěžící navíc sladké
odměny. I když nám počasí nepřálo, věříme, že se za rok opět sejdeme v hojném
počtu, abychom svými lampiony rozzářili
vesnici.
Lenka Tomalová

Poděkování
Děkuji jménem svým i jménem maminek a dětí z Nětčic slečně Soni Veselé
a panu Lukáši Dostálíkovi za ochotu a
trpělivost, kterou ve svém volném čase
věnují našim dětem při vedení kroužku
volnočasových aktivit zaměřených na
výtvarnou výchovu a myslivost. Za váš
vstřícný a obětavý přístup a umění zaujmout a nadchnout děti vám právem
patří naše poděkování.
Lenka Tomalová
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Vánoční koncert
Rok se s rokem sešel a Vánoce nám
zase klepou na dveře a s nimi kolotoč
starostí, shonu a stresu. I když
každoročně slibujeme sobě i
svým blízkým, že příští rok budou
Vánoce jiné - klidné a pohodové,
málokdo toto předsevzetí dokáže
dodržet. Vánoční reklamy a zboží
na nás ze všech stran útočí už od
podzimu a tak není divu, že to
pravé kouzlo Vánoc plné pohody,
klidu a vzájemné vstřícnosti
přestaneme vnímat. Toto zjištění
na nás dolehne až ve chvíli, kdy
kolem nás všechen ten shon
a zmatek ustane, lidé jsou na
sebe milí, přátelsky si povídají,
usmívají se. A přesně v takovéto
pohodové atmosféře se nesl
Vánoční
koncert
cimbálové
muziky pana Stanislava Gabriela
z Babic, který 21. prosince 2012 pro své
spoluobčany a návštěvníky z okolních
obcí připravilo Myslivecké sdružení
Dubina Nětčice. Slavnostně vyzdobený
sál spolu s vánočním cukrovím navodily
tu pravou vánoční atmosféru a po zaznění

prvních tónů bylo všem jasné, že je čeká
nezapomenutelný
zážitek.
Koncert

se skládal ze tří částí. V první zahráli
muzikanti skladby, se kterými vystupují
během roku, a tím posluchače seznámili
se svým repertoárem. Druhá část byla
věnovaná Vánocům. Příběh o narození
Ježíška je všeobecně známý, ale přesto
si ho každý rád znovu připomněl, ať

už koledami, nebo úryvky z Evangelia,
které předčítal jeden z členů souboru.
Jako růže v trní působily dvě
sličné zpěvačky, jejichž zpěv
byl pověstný balzám pro duši.
Procítěnost, s jakou děvčata
zpívala, dodala vystoupení
přímo posvátný nádech. Po
krátké přestávce, během níž si
mohli návštěvníci prohlédnout
vystavené výrobky místních
dětí
v přísálí
kulturního
domu, pokračoval koncert
třetí částí, ve které muzikanti
hráli známé lidové písničky.
Netrvalo dlouho a v příjemné
a uvolněné atmosféře se k nim
připojili i samotní posluchači,
a to nejen zpěvem, ale i
tancem. A zpívalo se ještě
dlouho poté, co muzikanti oficiálně
ukončili koncert. Kytice, které dostaly
zpěvačky od pořadatelů, a bouřlivý
potlesk byl přesvědčivým důkazem, že
se koncert líbil a pro pořádající myslivce
zaslouženou odměnou za vynaložené
úsilí při organizaci.
Lenka Tomalová

Zpráva o činnosti SDH Nětčice za rok 2012
Sbor dobrovolných hasičů v Nětčicích
má v současné době 85 členů, z toho
70 dospělých a 15 dětí. První akcí
v novém roce byl náš dlouho plánovaný
první Hasičský ples konaný 14. ledna.
Protože jsme chtěli ples, na který se
bude v dobrém vzpomínat, předcházelo
mu několik měsíců příprav, které,
doufám, všichni zúčastnění ocenili.
V únoru jsme pro děti uspořádali Dětský
karneval a tradiční Masopust. 17. března
jsme připravili pro spoluobčany Nětčický
košt slivovice, který se setkal s velkým
zájmem, a kladné reakce nás ujistily,
že i tato akce se do budoucna stane
tradicí. V dubnu proběhlo tradiční kladení
věnců k uctění památky padlých hrdinů
za druhé světové války, a poté stavění
májky u požární nádrže. V květnu jsme
se zúčastnili mše svaté ke Dni matek
u Nětčické kapličky a v červnu jsme
připravili pro naše nejmenší spoluobčany
Dětský den spolu s kácením májky. Konec
měsíce opět patřil našim nejmenším
- spolu s vedoucími odjeli na letní tábor
do Čeložnice u Kyjova. Červenec se
nesl v duchu oslav. Nejprve jsme se
zúčastnili oslav ve Cvrčovicích a 7.
července nás čekala další akce náročná
na přípravu a to oslavy 110. let založení
Sboru dobrovolných hasičů v Nětčicích.
V říjnu konaný lampionový průvod - kvůli
nepřízni počasí bez průvodu - ukázal, že

je nutné být neustále připraven a umět
improvizovat. Pro děti a jejich rodiče se
narychlo připravil sál v kulturním domě
s náhradním programem. V prosinci
navštívil spoluobčany Mikuláš s čerty a
andílkem a 8. prosince proběhl Mikulášský
turnaj ve stolním tenise. Nevěnujeme se
samozřejmě pouze pořádáním kulturních
akcí, ale víme, že je v naší obci stále co
zlepšovat, a proto pořádáme množství
brigád, na kterých se snažíme udržovat
a vylepšovat sportovní areál a okolí
požární nádrže. Nejsou nám cizí práce
při čištění ucpané kanalizace, ořez
stromů či nekonečný boj při sečení trávy
nebo zavlažování hřiště v letním suchu.
Naše ženy ukázaly svoje dovednosti
při úklidech kulturního domu, hasičské
zbrojnice, nátěru chatky ve sportovním
areálu, hrabání listí a posečené trávy
či na brigádě ve firmě Salix Morava
při výsadbě stromků. Samozřejmostí
je pravidelná péče o techniku, výstroj
a pravidelná účast na školeních dle
odborností
pořádaných
Okresním
sdružením nebo HZS. Za odvedenou
práci a nespočet odpracovaných hodin
patří všem aktivním členům velký dík.
Samotnou kapitolou je činnost sportovní.
Díky tomu, že jsme nezasahovali u
žádných mimořádných událostí ani
požárů většího rozsahu, věnovali jsme
se přípravě na sportovní akce. Po
6

vítězství v prvním kole požárního sportu
ve Zborovicích postoupilo družstvo
mužů do okresního kola v Kroměříži,
kde vybojovalo 2. postupové místo do
krajské soutěže. Přestože jsme věděli,
že nemůžeme pohlížet na stupně vítězů,
nevzdali jsme to a v náročné soutěži
muži obsadili 5. místo. V letošním roce
naše čtyři soutěžní družstva startovala
na 32 soutěžích a naši bohatou sbírku
sportovních trofejí rozšířila o 27 pohárů.
Jen tak pro zajímavost při cestách
po soutěžích jsme najezdili většinou
svými vozy téměř 7500 kilometrů. Za
vzpomenutí stojí domácí soutěž konaná
18. srpna. Kvalitní trať, krásné počasí a
množství přihlížejících určitě přispělo ke
skvělým výkonům ve všech kategoriích.
Aby to našim nejmladším členům nepřišlo
líto, pořádali jsme o týden později, tj. 25.
srpna, dětskou soutěž. A jak už u nás
bývá zvykem, v této kategorii je vítězem
každý, a kromě medailí pro vítězná
družstva byli všichni oceněni drobnými
dárky. I letos jsme navázali na již tradiční
akci ukončení sportovní sezony, ovšem
definitivní tečku za letošním rokem učinila
Výroční valná hromada. S předsevzetím,
že pořád je co zlepšovat, vstupujeme do
příští sezony 2013. Věříme, že nám naši
věrní fanoušci, vážení sponzoři a obecní
úřad zachovají přízeň a podporu.
Lenka Tomalová
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Pirátský bál
25. 11. 2012 pořádala místní knihovna
pirátský bál. Nový sál Domu kultury se
otřásal ve svých základech. Ze všech
moří světa připluli piráti, bukanýři a
korzáři, aby se společně pobavili. Na bále
se neloupilo, nevraždilo, jen tancovalo,
soutěžilo, kreslilo a dovádělo. Nejhezčí
namalované obrázky na bále odevzdali
Lucka Trněná, Honza Kořínek a Terezka
Husárová.
Domů odcházeli všichni
malí piráti s úsměvem, s glejtem Jacka
Sparrowa a památečním dukátem.
Knihovna též pořádala výtvarnou
soutěž na pirátské téma.
Z druhého
stupně na prvním místě skončil Simon
Skácel, na druhém Michaela Možíšová a
na třetím Denisa Stavinohová s Pavlem
Flašarem. Ze ŠD měli nejhezčí obrázky
Gábina Vandalová, František Prchal a
Tomáš Bajer.
Ludmila Paličková

Spolupráce
místní knihovny
a školní družiny

Po několika letech se obnovila
spolupráce knihovny se školní družinou.
Děti tentokrát nechodily do knihovny,
ale knihovnice je navštěvovala každý
měsíc v družince. Pro menší děti byly
připraveny besedy o pohádkách B.
Němcové a K. J. Erbena, ovšem největší
úspěch mělo „Hádankové odpoledne“,
kde děti hádaly nejen obyčejné hádanky,
ale zejména hádanky literární. Pro starší

děti byl vypracován projekt – „Čteme si
a hrajeme na …“ V minulém roce si děti
zahrály a četly o pravěku, ilustrátorech a
pirátech. V nové knihovně byly pro menší
děti připraveny literární hrátky se zvířátky
a druháčci z oddělení paní vychovatelky
Skácelové zahráli prváčkům pohádku
Josefa Čapka „Jak si pejsek s kočičkou
dělali k svátku dort.“ Doufám, že i
v tomto roce bude spolupráce s družinou
pokračovat.
Ludmila Paličková

Prostinký příběh
Mladá, hezká, zdravá žena. Život před sebou.
Přichází On. Mají svatbu.
Přijdou děti. Nejprve je vodí do školky, pak do školy.
Čas letí. Vdává dceru, žení syna.
Začíná si uvědomovat věk. Vrásky kolem očí, bolavá záda a jiné nemoci.
Pak přijdou vnoučátka. Šedivé vlasy obarví a nadšeně je vozí. Čte a vypráví jim
pohádky. Kupuje dárky. Omládne s nimi a je velmi šťastná.
I vnoučátka rostou. Už chodí do školy. Mají své kamarády, zájmové kroužky. Za
babičkou přijdou jen popřát k svátku, k narozeninám. Vždy odchází s nějakou
korunkou ….
Babička ustupuje do pozadí. Nezlobí se. Ví, že takový je život. Stále stojí za to žít.
Vždyť má ještě dědečka, pejska, zahrádku, králíčky a slepičky.
Náhlá nemoc manžela a jeho smrt.
Po pohřbu je domek zoufale prázdný. Vzorně uklizený, ale studený, neživý. Noci jsou
bez konce. Vzpomínky se valí jedna za druhou. Až nyní si babička uvědomuje, kdo
stál celý život po jejím boku. Hodiny prostojí u hrobu toho, s kým prožila v klidu a
bezpečí tolik let. Samota tíží. Bolí.
Její děti jsou daleko, i když bydlí ve stejné vesnici.
Nemají čas. Nemají čas ani na tátův hrob. Co se stalo s tou roztomilou holčičkou,
které splétávala copánky? Kde je ten klouček, kterému neustále ošetřovala rozbitá
kolínka? Kde jsou její vnoučátka?
A mladí mají čas zajít do vinárny, do kina, zajet ke kamarádům na grilování. Vánoce
a Velikonoce tráví na horách, dovolenou u moře, jen pro mámu jim čas nezbývá.
Nevidí starou ženu, které ubývá sil. Se samozřejmostí berou od babičky vajíčka,
zeleninu a těžce ušetřené peníze.
Babička v nemocnici. Co bude se slepičkami, pejskem a králíky?
Skutečnost je ještě horší, než její nejčernější představy. Když se vrátí z nemocnice,
dvorek je prázdný. Mrazáky dětí jsou plné. Její srdce úplně prázdné. Pejska si naštěstí
vzali sousedé.
Její slzy nevidí, na boží mlýny nevěří. Budou se divit, až je jednou po právu semelou.

Místní knihovna Zdounky v číslech
V roce 2012 bylo celkem zakoupeno 485 nových knih, z toho 175 knih pro děti.
Knihovnu navštěvovalo 253 registrovaných čtenářů, z toho 97 dětí. Celkový počet
výpůjček činil 8519, z toho 7808 knih a 711 ks periodik. Děti si v minulém roce půjčily
2569 knih. Nejčastějším čtenářem dětského oddělení byl Vojtíšek Zapletal, nejlepšími
čtenářkami z řad mládeže byly sestry Valáškovy z Roštína, nejvíc knih si půjčila paní
E. Foltýnová. Všichni si zaslouží pochvalu.
Ludmila Paličková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA - 4. ČTVRTLETÍ 2012
ÚMRTÍ
Marie Lakomá, Zdounky
Milan Zajíček, Zdounky
Marie Šubčíková, Divoky
Luďovít Rajz, Nětčice
Marie Tomášková, Cvrčovice

SŇATKY
Ve 4. čtvrtletí 2012 bylo uzavřeno
7 sňatků.
NAROZENÍ
Matyáš Vandal, Zdounky

Loni v prosinci zemřela v Kroměříži
dlouholetá velmi oblíbená dětská
lékařka MUDr. Gattermayerová.
Upozornění

Obecní úřad Zdounky upozorňuje občany,
kteří ukládají své zesnulé na hřbitově ve
Zdounkách v urnách, že je třeba uložení
urny pro evidenci zemřelých nahlásit na
obecním úřadě.
OÚ Zdounky

Rodák ze Zdounek, novinář a
spisovatel

Petr Koudelka
oslavil v prosinci minulého roku
70. narozeniny.
Blahopřejeme a těšíme se na další
besedu v nové knihovně.
L. Paličková

Poznáte, kdo je na fotografiích?

Stav obyvatel k 2. 1. 2013
Celkem má obec Zdounky
místních částí 2140 obyvatel.
Zdounky 1445 průměr. věk
Cvrčovice 160 průměr. věk
Divoky
128 průměr. věk
Nětčice
222 průměr. věk
Těšánky 185 průměr. věk
- Lebedov

včetně
39,2
42,8
42,3
37,6
42,1

NENECHTE SI UJÍT
ÚNOR

E2. 2. Stolní ocenění králíků
a holubů, sportovní hala Zdounky
E2.

2. Cvrčovský košt slivovice a
soutěž o nejlepší domácí pečivo
a koláče, Cvrčovice

E9.

2. Ostatky, vodění medvěda,
masopustní průvod, rej masek
(ve všech částech obce Zdounky)

E9. 2. Ostatková zábava
SDH Zdounky

E15. 2. Beseda o Africe
Knihovna Zdounky

E16. 2. II. ročník koštu slivovice,
Nětčice

E23. 2. Dětský karneval, Nětčice
BŘEZEN

EDen otevřených dveří hasičské
zbrojnice, SDH Zdounky

E2. 3. Karneval pro děti, Těšánky
E16. 3. Den Krásných žen, Těšánky
E17. 3. Zpívání s májkem, Těšánky
E29. 3. Noc s Kleopatrou,
Knihovna Zdounky

E24. 3. Zdounecká kraslice,
I. st. ZŠ Zdounky

E24. 3. Dalskabáty hříšná ves,

ochotnické divadelní představení,
DK Zdounky
DUBEN

Poznáváte někoho z této fotografie? Pokud ano, zašlete odpověď na adresu
knihovna@zdounky.cz
Správná odpověď z minulého čísla: Na fotografii jste poznali zdravotní sestřičky I.
Ohnoutkovou, M. Burešovou, dentistu p. Aloise Melichárka, MUDr. I. Gatermayerovou a
paní Plškovou. Správnou odpověď nám první poslala paní Marie Kuncová z Těšánek
a odměnou jí bude kniha od P. Koudelky.

Základní škola Zdounky oznamuje rodičům a dětem, že

E5. 4. Nekalé obchodní praktiky,
beseda DK Zdounky

E20. 4. Otvírání studánek, Divoky
E21. 4. Hraje celá rodina,
DK Zdounky

E26. - 28. 4. Okresní přehlídka

mysliveckých trofejí, svod psů,
Nětčice

E27. 4. ZeSrandy, koncert komorního

zápis do 1. ročníku

pěveckého sboru, DK Zdounky

se uskuteční

ve středu 6. února 2013
od 14.00 hodin do 16.30 hodin v budově I. stupně ZŠ.
8

E30. 4. Stavění máje, místní části
E30. 4. Stavění máje
+ pálení čarodějnic, Zdounky
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Nová služba
Osobní asistence

Divadelní Čertoviny

Osobní asistence je terénní služba pro
osoby se zdravotním znevýhodněním,
seniory a rodiny s dětmi se zdravotním
znevýhodněním. Je poskytována obvykle v domácnosti klienta v regionech:
Kroměříž a okolí do 20 km, Koryčansko
– Zdounecko a Morkovsko. Služby poskytujeme dle přání klienta až 24 hodin 7 dní
v týdnu včetně svátků. V současné době
provozujeme pobočky v Kroměříži a ve
Zdounkách. Posláním Osobní asistence
Oblastní charity Kroměříž je, aby lidé,
kteří ke svému životu nezbytně potřebují
pomoc druhé osoby, mohli žít obdobným
způsobem jako jejich vrstevníci v přirozeném prostředí. Osobní asistence je
prevencí pobytové či ústavní péče.
Bojíte se pekla? Já už tedy
ne. Po zhlédnutí pohádky
„Čertovyny“ bych se do pekla
dokonce těšila. Pokud by tam
ovšem byli tak zábavní, veselí, činorodí a sympatičtí čertíci, které jsem viděla na jevišti
domu kultury. Ti, co viděli tuto
pohádku nastudovanou paní
učitelkou Drkulovou, budou
se mnou jistě souhlasit. Pohádka se dětem ZUŠ opravdu podařila. Některé děti, které ji viděly už v prosinci, se na
ni přišly podívat ještě jednou i
s rodiči v lednu. Neodradilo je
ani nepříznivé počasí. Všichni účinkující sklidili bouřlivý
potlesk. Velmi se těšíme na
další.
L. Paličková

KONTAKTY
Oblastní charita Kroměříž, Osobní asistence, Ztracená 63, Kroměříž (na konci
Ztracené ulice u Arcibiskupského zámku,
bezbariérový přístup)
Úřední hodiny:
Po – Pá 8.00 – 15.00
Vedoucí služby:
Mgr. Renata Gabrhelíková,
tel.: + 420 733 755 841
Osobní asistence Zdounky
Farní úřad, Zákostelí 36, Zdounky
Úřední hodiny:
Středa 10.00 – 17.30
Sociální pracovnice:
Mgr. Pavla Doleželová
+420 733 741 444
Je možné domluvit si schůzku i mimo
úřední hodiny.

TJ ZDOUNKY INFORMUJE
ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ JARO 2013
Muži - krajská soutěž sk. C
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Termíny zahájení utkání mládeže (prozatím není známo rozlosování se začátky utkání,
jen termín 1. zápasu.
Dorost - 14. 4. 2013, st. žáci - 7. 4. 2013, ml. žáci 7. 4. 2013, přípravka 28. 4. 2013
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Placení členských
příspěvků Fotbalové
asociaci České
republiky (FAČR)
Platbu na rok 2013 je možné hradit až
do 28. února 2013, částky jsou 100 Kč
mládež (včetně roku narození 1995),
100 Kč za seniory od 70 let (včetně roku
1943) a 200 Kč za dospělou osobu. Každý
účastník - hráč, trenér, vedoucí mužstva,
pořadatel…, musí mít tento příspěvek
zaplacený. Za TJ Zdounky to hromadně
zaplatí klub a příspěvky posléze vybere
od jednotlivců.
Informace o svém členství ve FAČR si
můžete prohlédnout na webových stránkách www.clenstvi.fotbal.cz, v odkazu databáze členů, po zadání jména a rodného
čísla.
Ing. Zdeněk Čevela
předseda TJ
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Vybrané akce Domu kultury Zdounky za rok 2012

Móda elegantních dam
Oblíbený Michal Nesvadba bavil děti

Beseda s MgA. Norbertem Svačinou o Thajsku

Expedice Chřiby představila svou novou knihu

Děti ze školní družiny hrají divadlo O pejskovi a kočičce
Uzávěrka příspěvků do Informačního zpravodaje Zdounky
je 10. dubna 2013. Příspěvky posílejte na adresu:
zpravodajzdounky@seznam.cz,
nebo je můžete vožit do poštovní schránky u obecního úřadu.
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Koncert Hradišťanu

Informační zpravodaj Zdounky, číslo 1/2013, ročník 11. Vydává obec Zdounky nákladem 725 ks.
Adresa: Zdounky 27, PSČ 768 02, IČO: 287938. Odpovědný vedoucí: ing. Martin Drkula, starosta obce.
Zdarma do všech domácností. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14226.

