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Vážení a milí spoluobčané,
stojíme dnes na prahu nového roku, roku 2017. Rok 2017 dle gregoriánského kalendáře začne v neděli 1. ledna a skončí v
neděli 31. prosince. V České republice bude mít 250 pracovních dnů a 13 státních svátků. Letní čas nastane v neděli 26.
března ve 2.00 hodiny, zimní čas v neděli 29. října ve 3.00 hodiny. 1. května se Česká republika ujme předsednictví v Radě
Evropy. V termínu od 10. června do 10. září proběhne mezinárodní výstava Expo 2017 v kazašské Astaně a na podzim tohoto
nového roku proběhnou Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
A co nás čeká v tomto novém roce dále, zvýší se daňová sleva na druhé a třetí dítě. Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzroste
ze stávajících 17 004 korun na 19 404 korun za rok. Na třetí dítě sleva stoupne z 20 604 korun až na 24 204 korun ročně. Pro
první dítě zůstává sleva na 13 404 korunách.
Přilepší si lidé, kteří pobírají minimální mzdu. Ta od ledna vzroste z nynějších 9900 korun na 11 tisíc. Minimální hodinová
mzda stoupne z 58,7 korun na 66 korun. Zvýší se také příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to o 700
korun. Zvýšení minimální mzdy bude mít mimo jiné vliv i na výši školkovného. Maximální částka této daňové slevy je totiž
odvozena od výše minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Rodiče tak budou moci za rok 2017 uplatnit vyšší školkovné
než za letošek.
Úředníci budou moci od ledna vstoupit
do domácností a zkontrolovat, čím lidé
topí. Pokud někdo odmítne kontrolu
domů pustit, může dostat pokutu až 50
tisíc korun. Stejný postih hrozí za topení
nevhodným materiálem.
Důchodci by měli dostat průměrně
o 309 korun více, penze se letos budou
valorizovat o 2,7 procenta. Průměrný
důchod tedy vzroste z 11 441 na
11 750.
Začne
platit
novela
trestního
zákoníku, která zavede tvrdší tresty za
podporu terorismu. Za financování
terorismu bude hrozit trest až 12 let
odnětí svobody, za veřejné schvalování
terorismu si člověk odsedí tři až dvanáct
let.
Úplný zákaz kouření v restauracích
prošel Sněmovnou a měl by platit od
symbolického data 31. května 2017,
které je v kalendáři jako Světový den
bez tabáku.
Novopečení tatínkové mohou po
narození potomka nově využít dávku
tzv. otcovské poporodní péče. Fungovat
bude tak, že otec dítěte bude
z nemocenského pojištění jeden týden
dostávat 70 procent vyměřovacího
základu svého výdělku.
Otcovské volno bude možné čerpat do
šesti týdnů po narození dítěte. Zákon by
podle ministerstva práce a sociálních
věcí mohl začít platit ke konci roku
2017.

Vraťme se ale na naši obecní úroveň
a k našim záležitostem. Při krátkém
bilancování
právě
ukončeného
kalendářního roku, a teď především
z pohledu hospodaření naší obce, rád
budu opakovat, že jsme hospodařili
zodpovědně, tedy vyrovnaně, a to, že
příjmy se rovnaly výdajům.
A co se podařilo v našich obcích
zrealizovat v průběhu minulého
roku ?
Investičně největší to byly především
dvě akce s názvem „Zdounky, místní
část Nětčice – kanalizace, včetně oprav
chodníků, vjezdů a sjezdů v hlavním
průtahu Nětčicemi.“ Celková investice
obce byla ve výši cca 10 mil. Kč. ŘSZK,
které financovalo komunikaci, zaplatilo
necelých 30 mil. Kč. Druhou neméně
důležitou akcí byla „Další rekonstrukce
chodníků v obci Zdounky – ul.
Cvrčovská,
ul.
Nádražní
a
ul.
Zborovská, včetně části chodníků
v místní časti Těšánky“, která byla plně
financována z prostředků obce.
Pokračovalo se i s opravami
obecních objektů. Zdařila se oprava
Zvonice a Kapličky v Nětčicích. Byly
zahájeny práce spojené s revitalizací
středu naší obce, včetně ozelenění
středu obce. Za všechny tyto kvalitně
odvedené investice se sluší poděkovat
všem participujícím dodavatelům, a to fě
Porr a.s., fě ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže;
fě Maldrev s.r.o. z Divok a Zednictví
Ing.Martin Drkula
starosta obce Zdounky

Kucián - Pospíšil z Nětčic. Poděkování
si zaslouží i celá řada dalších
dodavatelů a živnostníků, se kterými
obec
během
minulého
roku
spolupracovala.
Zde jsem si dovolil vypíchnout pouze
„největší“ akce zrealizované z pohledu
financí,
v letošním
novém
roce
počítáme s pokračováním výstavby
kanalizace v místní části Nětčice, dále v
dokončení revitalizace centra obce po
demolici domu č.p. 30 ve Zdounkách,
realizaci dodání kompostérů, kde bylo
požádán SFŽP o dotační prostředky na
jejich pořízení, a kompletní výměna
veřejného osvětlení v místních částech
Cvrčovice, Divoky a Těšánky s
Lebedovem.
Toto byly uvedeny jen hlavní priority a
cíle
roku
2017,
které
byly
prostřednictvím
rozpočtu
obce
schváleny zastupitelstvem naší obce na
veřejném zasedání dne 15. prosince
minulého roku.
Vážení spoluobčané,
můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů,
ale jen zdraví, štěstí, láska a
přátelství dává smysl našim dnům.
Láskyplný rok 2017 vám přeje vedení
Obecního úřadu ve Zdounkách.
Ing.Martin Drkula
starosta obce Zdounky
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Informace ze Základní umělecké školy ve Zdounkách
Vážení rodiče, milí spoluobčané,
Dovolte, abych vás nejdříve všechny pozdravil jménem
celého kolektivu ZUŠ ve Zdounkách a popřál vám hodně
zdraví, úspěchů a pevných nervů v novém kalendářním
roce 2017. Jsem rád, že vás mohu oslovit díky
Zdouneckému zpravodaji a informovat o uplynulém
období v naší škole. Nový školní rok jsme zahájili v plné
kapacitě, což je 190 žáků (130 hudební obor, 60
výtvarný obor). Těší mne, že o ZUŠ ve Zdounkách je
zájem a máme tak naplněnou kapacitu. Během podzimu
jsme intenzivně pracovali na přípravě vystoupení a
výstav v hudebním i výtvarném oboru. Na začátku
adventní doby k nám na ZUŠ Zdounky dorazila
nečekaná a o to více potěšující zpráva z našeho
zastupitelského úřadu v hlavním městě Makedonie –
Skopje, o úspěchu žačky Výtvarného oboru Věry
Machálkové ze Zborovic. Zástupce velvyslance, pan
PhDr. Josef Brož mne a celý kolektiv informoval o
výsledcích 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy „13. listopad“. Během slavnostního vyhlášení a
představení oceněných i dalších prací, které proběhlo
17. 11. 2016 ve výstavních prostorách Dětského
výtvarného centra v budově skopské Kinotéky, převzala
zástupkyně našeho zastupitelského úřadu diplom za 1.
místo, jehož kopii si můžete prohlédnout v tomto
zpravodaji. Originál nám byl zaslán do školy nejbližší
diplomatickou poštou díky Ministerstvu zahraničních
věcí. Informaci o této akci lze nalézt i na webových
stránkách
http://www.mzv.cz/skopje/cz/kultura_a_skolstvi/index.ht
ml. Originál vítězného díla bude následně využit v rámci
prezentace české kultury. Velvyslanectví ČR ve Skopji
představilo všechna vítězná díla u příležitosti
každoročního slavnostního připomenutí narozenin Jana
Ámose Komenského ve skopské základní škole nesoucí
jeho jméno a následně v rámci recepce ke státnímu
svátku ČR.
Během adventní doby žáci naší školy vystoupili na
celkem 23 kulturních akcích (rozsvěcování adventních
stromků, vánočních koncertech, koncertech pro seniory,
domovech pokojného stáří). 5. ledna se žáci hudebního
oboru zúčastnili zájezdu na baletní představení P. I.
Čajkovského Louskáček v Národním divadle Brno a
představení bylo velmi pozitivně hodnoceno. Další týden
naši školu navštívila Česká školní inspekce (9. 1. – 12. 1.
2017) v rámci inspekční činnosti a už teď mohu
prozradit, že jsme prošli „bez úhony“ a s pochvalou, což
mne velmi těší a potvrzuje to zároveň výbornou úroveň
školy. Za celé tohle období bych chtěl všem
zaměstnancům moc poděkovat.
A co dál? Hned po pololetí nás čekají školní a okresní
kola Národní soutěže ZUŠ, letos jsou vypsána ve hře na
klavír, housle, kytaru, dechové a jazzové soubory a
výtvarný obor. Máme tedy co dělat a už teď vás jako
diváky srdečně zvu na krajské kolo Národní soutěže
ZUŠ ve hře dechových orchestrů, které bude naše škola
organizovat zde u nás ve Zdounkách 7. dubna 2017 na
kulturním domě. Výtvarný obor se bude dále od konce
ledna až do dubna účastnit dalších 5 našich i
zahraničních soutěžních výstav. Všem soutěžícím již teď
držím palce a jejich pedagogům přeji hodně trpělivosti,
jistou ruku, nadhled a i trochu toho štěstí, které je také
potřeba.
A nám všem přeji ještě jednou klidný a úspěšný rok
2017!
Ze ZUŠ zdraví
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.
ředitel školy
www.zdounky.cz
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Ohlédnutí za předvánoční náladou v ZŠ Zdounky
Rok se nám opět sešel s rokem a my měli možnost přivítat další
advent již tradičním, a jistě oblíbeným, vánočním jarmarkem
spojeným s rozsvícením vánočního stromu na našem zdouneckém
náměstíčku.
Jako nedílnou součást adventu jsme měli možnost užít si
předvánoční atmosféru se zástupci obce, MŠ, ZŠ, ZUŠ, rodičů a
dalších spoluobčanů. Mohli jsme si prohlédnout a pořídit výrobky
zručných dětí z MŠ, žáků ZŠ a případně i jejich maminek. Dále
jsme tak mohli najít inspiraci na rozličné vánoční dekorace a dárky
pro naše nejbližší. Čekalo na nás občerstvení v podobě horkého
nápoje na zahřátí a sladkostí pro děti. O bohatý kulturní program se
postarali žáci ZŠ a ZUŠ, v jehož rámci jsme měli možnost slyšet
vánoční písně a koledy. Těm nejmenším, a jistě nejen jim, udělalo
radost vystoupení klauna.
Vánoční zvyky a tradice si připomněli žáci na prvním i druhém
stupni v rámci vyučování i prostřednictvím vánočních besídek.
Deváťáci ani letos neporušili dlouholetou tradici a v převlečení za
čerty, anděly a Mikuláše rozdávali mladším spolužákům nejen
nadílku, ale i dobrou náladu, kterou ještě podtrhli hudebním
vystoupením.
Své sportovní dovednosti mohli žáci poměřit při vánočním
florbalovém turnaji, který se uskutečnil těsně před vánočními
prázdninami ve sportovní hale. Jsme rádi, že přichází fandit i žáci,
kteří již naši školu opustili v dřívějších letech a turnaj je místem
jejich setkávání.
I školní družina se připravovala na Vánoce. O adventu děti psaly
dopis Ježíškovi, vymalovávaly adventní kalendáře a zdobily školní
družinu. Vyvrcholením byly vánoční besídky s bohatým programem.
Nechyběly v něm básničky, koledy, tanečky, kouzla, zvyky a
tradice, pohádky i živý betlém.
Věříme, že se nám podařilo navodit pohodu a že nám naši
příznivci i nadále zůstanou věrni a tradice tohoto příjemného
předvánočního setkávání budou rádi dodržovat i nadále.
Zaměstnanci a žáci ZŠ Zdounky

www.zdounky.cz
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Sociální poradna NOVĚ přímo ve Zdounkách
Sociální poradna je jednou z registrovaných sociálních služeb Oblastní charity Kroměříž. Poskytuje odborné sociální
poradenství v následujících oblastech:
dluhy – splátkové kalendáře, vyjednávání, exekuce, podmínky osobního bankrotu,
rodinné poradenství – návrhy na úpravu práv a povinností k dětem, rozvodová problematika, úpravy společného
jmění manželů,
informace o možnostech sociálního bydlení, informace o sociálních službách, sociální poradenství, informace o
pomoci z Tříkrálové sbírky a jiných dostupných projektů.
Vzhledem k tomu, že se nám povedlo personální rozšíření, můžeme naši službu posunout blíže lidem do obcí a menších měst.
Díky vstřícnosti zejména místního pana starosty a pana faráře otce Němečka můžeme od února 2017 naše služby poskytovat
také přímo ve Zdounkách.
Od 1.února 2017 budeme své služby poskytovat na místní faře, adresa Zákostelí 36, Zdounky každou středu od 9.30 do 14
hodin.
Kontakty na nás jsou:

socialni.poradna@kromeriz.charita.cz
Tel. 573 330 013, 733 755 847

Přijít s problémem pozdě – i to je dobře.
Přijďte získat potřebné informace ke své situaci a nedejte se! 
Těšíme se na Vás.
Tým Sociální poradny pod Oblastní charitou Kroměříž.

V roce Nula
rosťa drkula

Překrásný sen
dnes se mi zdál,
tichá noc byla
a s Tebou jsem stál,
u jesliček ve chlévě
jak v roce Nula,
ovečka bečela,
řehtala mula.
Ježíšek usmál se
a mrkl očky,
že je syn Marie
- největší kočky!
Josef ho pohladil
a přikryl vlnou
a od těch dob
se k nim lidi jen hrnou.
Poznat bezbřehou Lásku,
Naději, Víru
rozdat se druhému
a věčně žít v Míru.
Ve vánočním svítícím Lebedově slaví v měsíci lednu své krásné
a požehnané narozeniny, 96 let,

paní Marie Olšinová,
druhá nejstarší občanka obce Zdounky.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přišli popřát
naši představitelé obce starosta pan Drkula a místostarostka paní
Raczová.
K milému přání se připojují i občané z Lebedova a Těšánek.
www.zdounky.cz
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Co se děje v Divokách?
Vánoční ping-pongový turnaj

Lampionový průvod

Jako každý rok, tak i letos 25.12.2016
proběhl turnaj ve stolním tenise.
Turnaj byl již druhým rokem rozdělen do
dvou kategorií podle pohlaví hráčů tak,
aby si zahrál každý a mohl dosáhnout na
hlavní cenu (láhev kvalitního sektu).
O ceny a výborný samoobslužný bufet se
postarali pořadatelé David Rokos a Jiří
Pektor (prostřední) a výborné domácí
klobásky z udírny měl na starosti náš
nejmladší člen hasičů Radimek (Cecil)
Rokos.
Časový harmonogram je vždy orientační,
někteří se musí posilnit před zápasem
dobrou domácí pálenkou či vychlazeným
točeným
pivem,
jiní
zase
něco
zakousnout.
První míček se však podařilo odehrát
zcela výjimečně již před 11. hodinou a
pak to šlo jak po másle.
Letos se turnaje zúčastnilo 10 profíků
v mužské a 6 profesionálek v ženské
kategorii, plus velká psychická podpora
diváků.
Umístění v mužské kategorii:
1. Bláha Libor
2. Ferenz Zdeněk
3. Rokos David

K podzimu neodmyslitelně patří nejrůznější slavnosti. Jednu takovou si děti i
dospělí užili i u nás, kde se konal již 3. ročník lampionového průvodu. Hned tři
desítky dětí v doprovodu svých rodičů a dalších rodinných příslušníků
absolvovaly trasu od místního obchůdku až k lesu Boří. Tam byly děti za svou
statečnost odměněny drobným dárkem a sladkostmi. Kromě lampionů byly vítány
také různé masky, průvodu se zúčastnil například roztomilý čertík nebo Batman.
Po návratu si dospělí celou akci zpříjemnili teplým „svařáčkem“ a děti domácími
koláčky a čajem.
Hana Helsnerová

Umístění v ženské kategorii:
1. Pektorová Hana ml.
2. Andrýsková Jana
3. Bláhová Milka
Po odehrání posledního finálového
zápasu proběhlo přátelské povánoční
posezení
s vyhodnocením
turnaje
s hlavním mottem: „ Není důležité zvítězit,
ale udržet se na nohou“.
Rokos David

STOLNÍ OCENĚNÍ
KRÁLÍKŮ A HOLUBŮ

Rozsvícení vánočního stromečku
Jak se stalo již tradicí, tak jsme se před Vánoci sešli v divocké škole a vyráběli
vánoční ozdoby. Zvonečků již máme hodně, tak přišla na řadu výroba
vánočních řetězů. Práce nám při svařeném vínu šla od ruky a za pár hodin
bylo hotovo. V neděli 4. prosince jsme se sešli u našeho stromečku, společně
ho nazdobili a při zpěvu vánočních koled rozsvítili.
Všem, kdo se zúčastnili, děkujeme.

ZO ČSCH Zdounky zve na Stolní
ocenění králíků a holubů

února 2017
od 8.00 hod. – 12.00 hod.
sobota 11.

Dům kultury Zdounky – přísálí
Občerstvení zajištěno.
Při této akci můžete zhlédnout
veřejný trénink v králičím hopu
předvedený Klubem králičího hopu
při naší organizaci.
Na Vaši účast se těší chovatelé
Zdounecka.

www.zdounky.cz
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TJ Zdounky
12.ROČNÍK MUŽSKÉHO ZIMNÍHO TURNAJE „O POHÁR STAROSTY MĚSTA HULÍNA“ 2017
ROZLOSOVÁNÍ SKUPINA „A“

ROZLOSOVÁNÍ SKUPINA „B“

1

TJ ROŠTĚNÍ

TJ ZDOUNKY

2

FC KVASICE

FK ADMIRA HULÍN

3

TJ SOKOL NĚMČICE

TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE

4

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE

TJ PILANA ZBOROVICE

5

FK LUBNÁ 1959

TJ SOKOL ŽALKOVICE

KOLO

DEN

1

13.00

15.00

VOLNO

NEDĚLE 29.1.

MOŠTĚNICE - ZBOROVICE

ADMIRA - ŽALKOVICE

ZDOUNKY

2

NEDĚLE 5.2.

ŽALKOVICE - MOŠTĚNICE

ZDOUNKY - ADMIRA

ZBOROVICE

3
4

NEDĚLE 12.2.

MOŠTĚNICE - ZDOUNKY

NĚMČICE - ROŠTĚNÍ

ADMIRA

5
6

NEDĚLE 26.2.

SOBOTA 18.2.

11.00

KVASICE - NĚMČICE

LUBNÁ

ZDOUNKY - ZBOROVICE
VRCHOSLAVICE - KVASICE

SOBOTA 11.3.

5A-5B

4A-4B

NEDĚLE 12.3.

3A-3B

2A-2B

ŽALKOVICE - ZDOUNKY

MOŠTĚNICE

-----------1A-1B

------------

Předvánoční posezení pro seniory

V měsíci prosinci proběhlo jako již tradičně
vánoční posezení pro seniory, které pořádá
Obecní úřad ve Zdounkách. Konalo se
v prostorách domu kultury. O program se
postaraly děti ze Zakladní umělecké školy ve
Zdounkách. Připravily si krásné pásmo koled a
písní s vánoční tematikou. Jako každoročně
proběhlo promítání dalšího dílu o Chřibech.
Věříme, že se vám setkání líbilo a v tomto roce se
setkáme v ještě hojnějším počtu.

Místní knihovna Zdounky
v roce 2016 v číslech
V minulém roce měla knihovna
226 registrovaných čtenářů, z toho 74 dětí.
Bylo zakoupeno 388 nových knih.
Celkový počet výpůjček činil 7 428,
z toho 7 113 knih a 315 ks časopisů.
Nejčtenější byly knihy autorů Vlastimila Vondrušky
a Táni Keleové-Vasilkové. Z odebíraných
časopisů byl největší zájem o Epochu a Květy.
Nejlepšími čtenáři byli Josef Čačala
v dětském oddělení
a v oddělení pro dospělé paní Jana Tomalová.

www.zdounky.cz
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Přehled akcí ve Zdounkách a okolí
Sbor dobrovolných hasičů Zdounky
Vás srdečně zve na

PLÁNOVANÉ AKCE ROKU 2017
Leden: výšlap na Brdo
Únor: ostatky 2017
Duben: stavění máje,
pálení čarodějnic

OSTATKOVOU ZÁBAVU
s pochováváním basy

Květen: pohádkový les
Červenec: Memoriál M.H. a J.P. a
Červencová noc
Září: soutěž PS, dětský den
Říjen: lampiónový průvod
Prosinec: chození s Mikulášem
www.sdhzdounky.iplace.cz
email:sdh.zd-ms@seznam.cz
Facebook: SDH Zdounky

25. 2. 2017
Hraje
BLATNIČKA A MILENIUM
Vstupné 150,- Kč
Předprodej 130,- Kč
Začátek v 19.30 hodin

AKCE O BOHATÉ CENY

ÚNOR
9.2.

12.2.

25.2.
26.2.

BŘEZEN

HEXENŠUS – divadlo Praha, komedie,
hrají: D. Morávková, Langmajer, A.
Duchoslav a další, DK Zdounky
U NÁS V LEBEDOVĚ - divadelní
představení zdouneckých ochotníků,
začátek v 17.00 hod., DK Zdounky
OSTATKOVÁ ZÁBAVA – VÚTZ
Zdounky, pořádá SDH Zdouky
VERNISÁŽ + VÝSTAVA – pořádají
TVOŘILKY ze Zdounek a okolí, sál DK
Zdounky, začátek v 15.00 hod.

Nětčický ples
Dne 14. 1. 2017 se v Nětčicích konal již
Šestý tradiční hasičský ples pořádaný
Sborem dobrovolných hasičů z Nětčic.
Akce začala ve 20.00 a do několika
hodin už byl sál kulturního domu plný
lidí. Již tradičně návštěvníky celým
plesem doprovázela kapela One Classic
až do brzkých ranních hodin. Kromě
tančení a zábavy měli návštěvníci
možnost zhlédnout i profesionální
standardní tance i ty latinsko-americké.
Jako první svůj talent a píli ukázal pár
mladších dětí, kteří se profesionálnímu
tančení teprve učí, a po nich přišel na
řadu již pár vyspělých a zkušených
profesionálních tanečníků. Oba páry
sklidily obrovský potlesk. Brzy poté
kapela začala ve svých písních ubírat
z tradičních dechovek a přesunuli se na
modernější písně pro mladší generace.
Těmito písněmi bavili obecenstvo, až
dokud poslední návštěvníci se svítáním
neopustili sál.

www.zdounky.cz

3.3.
11.3.

17.3.
30.3.

POSEZENÍ U VÍNA – pořádají Zahrádkáři
Zdounek, přísálí DK Zdounky
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY, pořádá TJ Zdounky,
tanec, zábava, soutěže, začátek ve 14.00
hod., DK Zdounky
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU - kino, DK
Zdounky
ZASTUPITELSTVO – přísálí,DK Zdounky

DĚTSKÉ
ŠIBŘINKY
SO 11.3.2017 od 14.00 hod.
DK ZDOUNKY
Moderují: JÁRA a MÁRA
supermega akce o ceny
PODĚKOVÁNÍ
Rada obce a Zastupitelstvo obce Zdounky děkuje našemu spoluobčanu

panu Pavlu Slavíkovi
ze Zdounek
za 70. odběr krve,
kterou jako čestný dárce daroval na oddělení Transfúzní
služby a hematologie Nemocnice v Kroměříži.
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Adventní čas v mateřské škole

PREZENTACÍ VÁNOČNÍ DÍLNY BYLY OZDOBY, DEKORACE, ADVENTNÍ
VĚNCE, SVÍCNY A PERNÍČKY Z TVORBY DĚTÍ, PEDAGOGŮ A RODIČŮ.

VÁNOČNÍ NADÍLKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE 19.12.

VÁNOČNÍ ČAS – ČAS POHÁDEK 14.12.

VÁNOČNÍ JARMARK 25.11.

POUŠTĚNÍ BALÓNKŮ - PŘÁNÍ A OČEKÁVÁNÍ 9.12.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA v DOMĚ KULTURY 6.12.

Informační zpravodaj Zdounky, číslo 1/2017, ročník 17. Vydává obec Zdounky nákladem 800 ks.
Adresa: Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO: 287938. Odpovědný vedoucí: Ing. Martin Drkula, starosta obce.
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