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Vážení a milí spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku, roku 2019. Rok 2019 dle gregoriánského kalendáře začal v úterý 1. ledna a skončí opět v úterý,
ale 31. prosince. V České republice bude mít 251 pracovních dnů a 13 státních svátků, z toho 10 jich připadá na mimovíkendové
dny. Z očekávaných událostí jsou to ve dnech 22.–27. ledna – Světové dny mládeže v panamském Ciudad de Panamá,
29. března – Spojené království vystoupí z Evropské unie, dále ve dnech 10.–26. května proběhne 83. Mistrovství světa v ledním
hokeji v Bratislavě a Košicích. Jako 9. v pořadí od roku 1979, se budou konat ve dnech 24. a 25. května volby do Evropského
parlamentu. Očekává se, že budou prvními volbami po vystoupení Spojeného království z Evropské unie ve zbývajících 27
členských zemích. Vystoupením Spojeného království se část poslaneckých mandátů přerozdělí mezi zbývající členy a část jich
zanikne. Z původních 751 jich bude 705; dále výročí 30 let od „Sametové revoluce“.
A co nás čeká v tomto novém roce
z ekonomického pohledu?
Přilepší si lidé, kteří pobírají minimální
mzdu, a to o 1.150 korun na 13.350 korun.
Naši důchodci by si měli díky valorizaci
polepšit v průměrně o 600 korun a kvůli
změně složení penze vláda všem
důchodcům přidá ještě další tři stovky.
Příspěvek na péči pro lidi s nejtěžším
postižením se zvýší o 6000 korun na
19 200 korun měsíčně. Těžce postiženým
vzroste o 4000 korun na 12 800 korun
v případě dospělých, a na 13 900
u dětí. Od měsíce července se má zrušit
tzv. karenční doba. Budou se tak opět
proplácet i první tři dny nemoci.
Předpokládá se, že růst české ekonomiky
příští rok mírně zpomalí z letos
odhadovaných tří procent na 2,9
procenta. Stejně tak zpomalí růst mezd,
ale i tak zůstane poměrně vysoký kvůli
stále velmi nízké nezaměstnanosti, která
přetrvá i v dalších letech. Inflace naopak
stoupne z letos odhadovaných 2,3
procenta na 2,4 procenta. Zatímco v
minulých letech byl hlavním tahounem
růstu tuzemské ekonomiky zpracovatelský průmysl, v minulém roce se
motor růstu přesunul ke službám.
Uvedený vývoj se očekává i v novém
roce, jelikož dosavadní motor průmyslu automobilový sektor - loni vyčerpal
prostor dalšího dvouciferného růstu.
Inflace v novém roce poroste, a to nejen
kvůli růstu mezd, ale i vlivem růstu cen
energií, zejména elektřiny a plynu pro
domácnosti. K tomu se bude přidávat růst
cen potravin kvůli letošní horší sklizni.

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
konstatovat, že naše obec se ve své
kategorii, a to do pěti tisíc obyvatel, se
dostala mezi pouhá dvě procenta obcí a
měst z celé České republiky se známkou
nejvyšší,
tedy
A.
A co se podařilo v naši obci, včetně
místních částí zrealizovat v průběhu
minulého roku?
Investičně největší to byly především
dvě akce, a to rekonstrukce staré
naprosto již nevyhovující kanalizace na
ulici Nádražní ve Zdounkách a následná
celková oprava živičného povrchu včetně
uličky mezi náměstím a zdravotním
střediskem a fou Spálovský, a.s., po
hlavní silnici II. třídy č. 432. Druhou
investičně ještě významnější byla stavba
s názvem „Silnice II/432: Těšánky,
průjezdní úsek“ – chodníky, vjezdy,
kanalizace, včetně nového mostu před
místní částí Těšánky. V průběhu loňského
roku, po úspěšné dotaci ze SFŽP na
pořízení 180 kompostérů pro naše
spoluobčany, jsme se opět přihlásili o
dotační prostředky na pořízení dalších 60
kusů kompostérů, včetně domácích
štěpkovačů a vybavení pro rozšíření
služeb obce našeho sběrného dvora.
Pokračovalo se i s dalšími investicemi do
zhodnocení obecních objektů. Podařilo se
velmi kvalitně dokončit druhou etapu
výstavby kolumbária na místním hřbitově.
Byly poskytnuty nemalé finanční

prostředky na pokračování výmalby
interiéru kostela Nejsvětější Trojice ve
Zdounkách,
nebo
kompletní
rekonstrukce školní cvičné kuchyňky
na budově prvního stupně Základní
školy pro zajištění kvalitní výuky žáků.
Za všechny tyto výborně realizované
investice se sluší poděkovat všem
participujícím dodavatelům, a to fě
ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže, fě
Skanska, a.s., fě KKS spol. s r.o., ze
Zlína, fě Maldrev s.r.o. z Divok, fě
Zednictví pana Kuciána z Nětčic a fě
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s..
Poděkování si zaslouží i celá řada
dalších dodavatelů a živnostníků
z naší obce, se kterými obec během
minulého roku spolupracovala.
A s jakými hlavními výdaji je
počítáno pro tento, nový rok?
Je to především zahájení největší
investiční akce, kterou je stavba
„Zdounky – dostavba kanalizace,
včetně místních částí l. etapa – tzn.
zkapacitnění kanalizace na ul. Tyršova
ve Zdounkách, která by se měla řešit
jako prvá, dále nová kanalizace včetně
komunikace ve „zbytku“ místní části
Nětčice a dle časových možností
stavby zahájení prací na svedení
všech produkovaných odpadních vod
od obytné zástavby Nětčice na ČOV ve
Zdounkách.
V rámci
projektové
přípravy pro další budoucí investice
obce jsou to peníze na projekt
inženýrských sítí budoucí zástavbové
lokality na ulici Cvrčovská ve
Zdounkách, hlavního průtahu místní
částí Cvrčovice a bývalé Obecní školy
v Nětčicích.
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pokračování ze str. 1
Dále je to další etapa rekonstrukce
chodníků ve Zdounkách, konkrétně od
II. stupně ZŠ po ulici Střílecká.
Nemalou položku tvoří dohromady
požadavky
jednotlivých
našich
osadních výborů, které jsou z 90 %
všechny započítány do tohoto návrhu
rozpočtu obce na příští rok, a to dle
paragrafů, ke kterým se vztahují. Jako
zřizovatelé dvou škol a vlastníci
budovy, kde se nachází ZUŠ, počítáme
pro řádné zabezpečení chodu škol
včetně dalších investic s částkou přes
5 milionů Kč. Nemalou částku z celého
rozpočtu tvoří mandatorní výdaje.
Z dalších dílčích investic v jednotlivých
kapitolách je to zastřešení atria na
Domě kultury ve Zdounkách, celková
rekonstrukce kapličky v Těšánkách,
celková
oprava
schodiště
před
Kulturním domem v Nětčicích, výměna

celého vstupu do VÚTZ ve Zdounkách,
kompletní oprava střechy před předáním
budoucím vlastníkům bytového domu
v ul. Farská č.p. 432 ve Zdounkách,
úplná rekonstrukce veřejného osvětlení
na ulici Kroměřížská II ve Zdounkách,
na hřbitově ve Zdounkách je to
dokončení opěrných zdí poslední šestou
opěrnou zdí, na kterou se z časových
důvodů dodnes nedostalo. Je opět i
počítáno s částkou na výkupy starých
nemovitostí včetně jejich demolic.
Požadavky na požární ochranu všech
pěti sborů jsou vykryty stoprocentní
částkou. Prostředky na kulturu obecně
byly poníženy oproti minulým létům cca
o čtvrtinu, neboť již nemusíme naplňovat
složitá kritéria pětileté udržitelnosti
dotace na rekonstrukci Domu kultury ve
Zdounkách, které jsme splnili na jaře
letošního roku, a to beze zbytku!

Toto byly uvedeny jen hlavní priority a
cíle pro rok 2019, které byly
prostřednictvím rozpočtu obce schváleny zastupitelstvem obce na veřejném
zasedání dne 20. prosince minulého
roku.
Vážení spoluobčané,
jménem vedení Obecního úřadu ve
Zdounkách přejeme vám do nového
roku, ať Štěstěna provází Vás na
každém kroku. A radosti plné rance,
také kapku tolerance. Hlavně pevné
zdravíčko a v dušičce sluníčko.
Ve vší úctě
Ing. Martin Drkula
váš starosta obce

Nové vedení obcí na Kroměřížsku
Tak uběhlo pár týdnů po komunálních
volbách a přišla chvíle prvního
bilancování. Překvapivě ne vedení
obcí, tedy starostů a místostarostů,
nýbrž redakce Týdeníku Kroměřížska,
který vychází každým úterkem. Čekala
jsem do poslední chvíle, že bude
z jejich strany napravena kardinální
chyba, které se redakce dopustila ve
vydání svého plátku dne 27.11.2018,
kdy uvedla v přehledu nově zvolených
starostů a místostarostů na pozici
místostarosty naší obce Zdounky
mylně paní Danu Brhelovou. Ženu,
kterou u nás v obci asi zná málokdo.
Ovšem mě, Janu Raczovou, regulérně,
již třetí volební období, zvolenou do
funkce místostarosty, znají téměř
všichni naši spoluobčané. Po mnoha
oprávněných dotazech ze strany
spoluobčanů jsem zvedla telefon a
hovořila přímo s šéfredaktorkou

Týdeníku Kroměřížska paní Skácelovou.
Upozornila jsem ji na jejich chybu, na to,
že si vůbec neověřili správnost
informace, kterou uvádějí
v omyl
spoustu lidí. Osobně mi slíbila v příštím
vydání omluvu a uvedení věcí na
správnou míru. Uběhl týden a opět tu
máme nové číslo Týdeníku ze dne
4.12.2018. A hle, co moje oči nevidí,
cituji: Vzhledem k faktu, že některé obce
aktualizovaly složení zastupitelstev na
svých webových stránkách až PO
ZVEŘEJNĚNÍ NAŠEHO PŘEHLEDU
V MINULÉM
VYDÁNÍ,
doplňujeme
AKTUÁLNÍ jména starostů, místostarostů atd… Tedy žádná omluva, nic.
Jen konstatování, že některé obce
nejsou dost rychlé, aby si téměř měsíc
po ustavujících zasedáních aktualizovali
weby. Zdounky již několik let nic
aktualizovat, co se týká vedení obce,
nemusí. Jak jsem již uvedla, jsem

regulérně zvolenou místostarostkou
obce Zdounky již devátým rokem. Moji
spoluobčané mi dali důvěru a potvrdili,
že funkci, kterou zastávám, dělám dobře
a pro mě je velkou ctí mít tu možnost ji
vykonávat. Za ty roky jsem se ovšem
často přesvědčila, jak média, televize i
tisk umí vytrhnout větu z kontextu,
případně jak vlastní hloupou chybu hodí
na bedra nevinných. A to je ukázkový
příklad postoje redakce Týdeníku
Kroměřížska v tomto případě. Dávno už
také vím, že chcete – li znát pravdu,
hledejte ji u více zdrojů, ať si můžete
udělat vlastní obraz o dané informaci. A
od toho je tady můj příspěvek.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce Zdounky

ZIMNÍ ÚDRŽBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Průjezdní tahy obce Zdounky a místních částí státních silnic II. a III. třídy zajišťuje správce krajské komunikace. Obec Zdounky
má vlastní, zastupitelstvem obce schválený PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY.
Vlastní úklid místních komunikací je dán časovými limity a pořadím důležitosti. Jako první se uklízí ul. Farská, ul.
Nádražní, Zákostelí, spojka náměstí - ul. Nádražní, Katůvka, ul. Tyršova, ul. Kroměřížská I. a II., Střílecká po Bistro Mava. Na
těchto komunikacích je časový limit úklidu 4 hodiny. Do 12 hodin by měly být uklizeny komunikace v místních částech v pořadí
Cvrčovice, Divoky, Těšánky, Lebedov a Nětčice. Do této časové kategorie spadá i ruční úklid autobusových zastávek. V limitu
do 48 hodin by mělo být uklizeno ostatní - ulice K zámku.
Posyp a shrnování sněhu na chodnících probíhá v následujícím pořadí: chodník od školy I. stupeň ZŠ směrem k náměstí,
chodník k zastávce autobusu, chodníky ul. Kroměřížská I., ul. Farská, chodník k faře, ul. Nádražní, zdravotní středisko, chodník
spojka náměstí - ul. Nádražní, chodník od zastávky autobusu- ul. Střílecká a Zborovská, areál MŠ, I. stupeň ZŠ-ke školní
jídelně, chodníky Zákostelí, cesta na hřbitov a chodníky v areálu hřbitova.
Provádět posyp či solení do vrstvy čerstvě napadeného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího pluhování je neúčinné a
tudíž nepřípustné. Zásadou je také odklízení sněhu u obousměrných místních komunikací, kdy se sníh odklízí výhradně
k pravému okraji vozovky, tedy ze středu jízdní dráhy. Za organizaci a provedení zimní údržby v obci odpovídají starosta a
místostarosta obce.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce
www.zdounky.cz

Strana 2

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 17/číslo 1

II. stupeň ZŠ ve Zdounkách
Adventní Vídeň
ZŠ Zdounky pořádala dne 3. 12. 2018 kulturně poznávací zájezd do
Vídně. Žáci si prohlédli historické centrum Vídně, viděli Hoffburg,
Stephansdom, Mariahilferstrasse, parlament a radnici. Závěrem
navštívili krásné vánoční adventní trhy a ochutnali vánoční speciality.

Oslava 100. výročí vzniku republiky na Základní
škole Zdounky
Škola tuto událost oslavila za účasti zástupců obce projektovým dnem.
Projektový den začal slavnostním zasazením lípy u školy a zpěvem
naší státní hymny. Poté následovaly prezentace žáků, které byly
pojaty jako sled historicky významných osmičkových roků. Jednotlivé
třídy prezentovaly rok 1918, 1938, 1968 a 2018. Na I. stupni žáci tvořili
vlajky ČR a připomínali si důležité okamžiky naší historie. Třídám se
vše zdařilo na výbornou, všichni jsme se dozvěděli další zajímavosti a
pikantnosti z jednotlivých období vývoje naší republiky.
Mgr. Eva Oláhová

Mladý chemik
Dne 21. listopadu 2018 jsme zorganizovali školní kolo chemické soutěže s názvem Hledáme nejlepšího mladého chemika
ČR. Soutěže se zúčastnili všichni žáci IX. třídy, kteří byli ten den přítomni ve škole. Školní kolo proběhlo formou testových
otázek. Úspěšní řešitelé testu ve školním kole postoupili do krajského kola, které se konalo 11. prosince 2018 v prostorách
ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí. Tato část soutěže byla zaměřena na teorii a obsahovala témata: názvy a symboly prvků,
atomy a molekuly, pH, názvosloví, výpočet hmotnostního zlomku, sestavování a vyčíslování rovnic, prvky a jejich
anorganické sloučeniny, skupenství, dělicí metody, periodická soustava prvků, relativní molekulová hmotnost, látkové
množství. Jak naši žáci v této soutěži uspěli, zatím nevíme, ale věříme, že ve velké konkurenci obstojí alespoň tak, jak tomu
bylo i v minulých letech.
Mgr. Bc. Jana Smažilová

Ukaž, co umíš
Soutěže mladých odborníků „Ukaž, co umíš“, pro žáky VII., VIII., a IX. tříd základních škol regionu, se ve dnech 12. a 13.
prosince 2018 zúčastnilo šest žáků z IX. třídy, kteří se zajímají o technické obory a zvažují, že by se jim také v budoucnu
mohli věnovat. Soutěž probíhala na Střední škole – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž a také na jejím dalším
pracovišti Na Lindovce. V rámci soutěže měli žáci možnost seznámit se s prostředím i vybavením školy a prohlédnout si
pracoviště dílen. Soutěžící se snažili předvést své dovednosti v kategoriích „Elektronik“, „Strojař“ a „Automechanik“. Po
úvodní prezentaci byli žáci rozděleni do čtyř skupin, ve kterých pak absolvovali soutěžní úkoly na jednotlivých stanovištích.
Své znalosti museli prokázat nejen při teoretickém testu, ale také měli za úkol např. rozpoznat různé kapaliny po čichu,
pojmenovat díly na autě nebo na baterce, vyřezat plastovou kostku nebo utáhnout šrouby na kole auta. Celkem soutěžilo 40
žáků a mezi nejlepší se v této silné a početné skupině probojovali i naši deváťáci, v kategorii „Strojař“ získali 4. místo,
v kategorii „Automechanik“ osadili 3. místo, 5. místo, 8. místo a 11. místo. Kromě zážitků a zkušeností získali žáci za svůj
úspěch také řadu velmi pěkných věcných cen. Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Věra Valachová

Přivítání adventu
Vánoční jarmark rozzářil šeď všedních dnů na zdouneckém náměstí 30. listopadu. Pestrá nabídka rukodělných výrobků
potěšila zájemce, kteří si mohli pohodlně zakoupit vánoční dárky pro sebe nebo blízké. Ani o občerstvení nebyla nouze, a
proto si všichni společně užívali poslech hudebního vystoupení žáků prvního i druhého stupně. Vánoční písničky krátily
čekání malým i velkým, kteří se už nemohli dočkat rozsvícení stromu. Někteří návštěvníci jarmarku využili příležitost a přišli
se podívat na den otevřených dveří v budově školy na druhém stupni. Přivítali je naši žáci, kteří je provedli po nazdobených
třídách. Škola se také na chvilku proměnila ve výstavní prostor. V jazykové učebně byla připravena ke zhlédnutí výstavka
Sladké pečení, jež doladila nadcházející příchod adventu.
Mgr. Lenka Hausmajerová

Ze Zdounek do Hondurasu
Začátkem listopadu probíhaly ve Zdounkách LIDOVÉ MISIE. V pátek 16.11.
navštívili ZŠ misionáři, kteří působili v Hondurasu. Zážitky a zkušenosti ze
své cesty přednesli žákům 1. a 2. stupně. Misionáři poukázali na těžký život
na tomto vzdáleném místě – nedostatečné hygienické podmínky, chudobu,
problematickou školní docházku, nemoci, kriminalitu….
Přes všechny tyto nepříznivé podmínky si obyvatelé Hondurasu váží
maličkostí a snaží se prožít plnohodnotný život. Žáci se zaujetím poslouchali
poutavé vyprávění doplněné autentickými záběry.
Misionáři upozornili také na hodnotu každého z nás, neboť všichni jsme
jedineční.
Michaela Skácelová
www.zdounky.cz
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Akce na I. stupni Základní školy ve Zdounkách
Prvňáčci na návštěvě v mateřské školce
V úterý 13. listopadu jsem se svými žáčky - prvňáčky v rámci
spolupráce navštívila místní mateřskou školu. Pro předškoláčky
jsme s dětmi měli připravený zábavný program. Devět písmenek,
která už známe, jsme představili krátkými básničkami
doprovázenými pohybem. Dětem jsme ukázali, jak umíme číst
jednotlivá písmenka, slabiky, slova a dokonce i jednoduché věty a
jaké „těžké“ úkoly plníme ve Slabikáři. Budoucí školáčci měli
možnost nahlédnout do písanek a přesvědčit se, že někteří z nás
jsou výbornými písaři. Předškoláčky jsme také zapojili do her,
které pravidelně hrajeme při vyvozování písmenek a při počítání
v matematice.
Na závěr se prvňáčci pochlubili svými aktovkami a vzorně
připravenými pouzdry. Všichni jsme prožili krásné dopoledne a
doufáme, že se předškoláčkům bude v naší škole líbit tak jako
nám. A že se každé ráno budou do školy těšit, že se opět něco
nového naučí.
Velké poděkování také patří všem paním učitelkám z mateřinky, které se dětem velmi hezky věnují a pilně je připravují na
vstup do naší „velké“ školy.
Slavnost Slabikáře
V úterý 6. listopadu jsme na naší škole v první třídě
pořádali pro rodiče a prarodiče malou slavnost –
Pasování na čtenáře Slabikáře.
A jak se vlastně naši malí prvňáčci dostali ke
Slabikáři? Nebyla to vůbec jednoduchá cesta. Všichni
žáčci museli zvládnout poznat 9 písmenek, naučit se
číst první slabiky, slova a dokonce i jednoduché věty.
Kromě toho se všechny děti musely naučit krasopisně
psát psacím písmem do písanky a v matematice
počítat do pěti. A věřte, že pro některé z nich to ze
začátku byla doopravdy velká dřina!
Při slavnostní příležitosti jsme všem přítomným
ukázali, co vše jsme se už naučili, a jak pilně
pracujeme ve vyučování. Vše jsme prokládali
básničkami, kterých od září umíme mnoho. Po
vystoupení byli všichni prvňáčci slavnostně paní
ředitelkou pasováni na čtenáře Slabikáře a od paní
učitelky si vytoužený Slabikář i s krásnou záložkou
převzali. Také paní učitelka ocenila tři nejlepší písaře ze třídy, kteří již od nynějška budou psát do písanek a sešitů
opravdovým perem. Na závěr se děti s rodiči rozloučily krásnou písničkou, ve které všem ukázaly, že jsou i výbornými počtáři.
Za velmi krásné odpoledne děkuji nejen všem dětem, které byly báječné, ale také všem přítomným divákům, kteří byli
vzornými a trpělivými posluchači.
Ptačí krmítka – 1. třída
Na začátku školního roku v rámci EVVO dostala naše
třída téma – „Ptačí krmítka“. S dětmi jsme se úkolu
zhostili velmi zodpovědně. V hodině pracovních
činností jsme vyrobili dřevěnou budku, kterou jsme
ozdobili ubrouskovou technikou. Každý žáček si
vybarvil podle předlohy krásného ptáčka, o kterých
jsme si povídali v prvouce.
V pondělí 26. 11. jsme s dětmi pro ptáčky uspořádali
„malou slavnost“. Ve třídě jsme si zazpívali písničku a
přednesli básničky o ptáčcích v zimě. Poté jsme se
vypravili na školní dvůr, kde jsme na větvičky stromů
pověsili naše obrázky a umístili budku se spoustou
dobrůtek pro „hladové“ krčky. Semínka a různé
dobroty budeme po celou zimu pravidelně doplňovat a
věříme, že se do naší budky budou slétávat všichni
ptáčci z celého okolí.
Mgr. Martina Štefková
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Z činnosti školní družiny
Podzimní teplé počasí nás lákalo k pobytu
venku, poslední hřejivé paprsky podzimního
sluníčka jsme si užívali na hřišti za budovou
školní družiny. Ještě nás lákaly houpačky i
skluzavka, na pískovišti vyrůstaly důmyslné
stavby jedna za druhou, kluci proháněli míč a
děvčata se ráda přidávala s míčem i švihadly.
I krásný barevný podzim ale ustoupil
sychravému podzimnímu počasí a naše
činnost se většinově přesunula do vnitřních
prostor tří oddělení školní družiny.
V listopadu proběhla společná akce
nazvaná Kaleidoskop. Pozvání k povídání o
historii obce a nejbližšího okolí přijala bývalá
knihovnice paní L. Paličková. Děti měly
možnost si prohlédnout některé dobové
fotografie, publikace a jejich pozornost se
ukázala při soutěži, která následovala
v závěru besedy. Koncem měsíce putovaly
také výrobky ze školní družinky na Vánoční
jarmark a rozsvěcením vánočního stromu se ještě umocnilo kouzlo očekávání Vánoc. Nejmladší školáčci si četli v knize
Andělé na vánoční pouti, druháčci spolu se čtvrťáky připravovali vystoupení na vánoční setkání se seniory, třeťáci se připojili
k výzvě Českého rozhlasu – akci Ježíškova vnoučata a spolu se žáky čtvrté třídy odeslali přes osmdesát přáníček, která
jistě potěšila seniory napříč republikou. Chodby školní družinky i samotné prostory se oděly do vánočního šatu. Na chodbě
v jesličkách spokojeně spinkal Ježíšek, děti připravily také malovaný betlém, v adventních kalendářích nedočkavě
vymalovávaly políčko po políčku… V posledním předvánočním týdnu čekala všechy děti i družinová nadílka.
V současné době se seznamujeme s novými hrami, hračky zpod stromečku jsou už plně využívány při činnostech.
V rámci činnosti školní družiny se děti zapojily také do dvou celostátních výtvarných soutěží. Nyní nás čeká přehlídka
talentů. V polovině ledna se opět společně sejdeme na akci, kde mají možnost děti ukázat nám všem, co je baví, umí, čím
se zabývají ve volném čase. Už se těšíme, jaká vystoupení si talentované děti připraví. A jestli bychom si něco přáli? Ale
určitě! Aby se celé naše hřiště změnilo v obrovskou plochu plnou sněhu a my jsme si mohli zase postavit ty nejkrásnější
sněhové stavby. Myslíte, že se nám toto přání splní?
Mgr. Lenka Sakařová

ZUŠ Zdounky
Milí čtenáři Zdouneckého zpravodaje,
vstoupili jsme společně do nového kalendářního roku
2019. Dovolte, abych vás informoval, co se na naší
ZUŠce za uplynulé období událo. Máme za sebou krásné
vánoční svátky, ale já bych se rád vrátil ještě o pár týdnů
do minulosti. Jak jsem informoval v minulém vydání
zpravodaje, obec Zdounky nám pořídila nové koncertní
křídlo zn. Bechstein-Hofmann, za které jsme všichni
velmi rádi. Dne 26. října 2018 se v rámci oslav 100.
výročí založení ČSR naše škola zapojila do tohoto
programu. Nejdříve účinkoval pod širým nebem
mládežnický dechový orchestr při sázení památné lípy.
Poté se konal v koncertním sále ZUŠ klavírní recitál
světoznámé klavírní virtuózky Lany Genc z Chorvatska,
která nám naše nové křídlo oficiálně uvedla do provozu.
Zcela zaplněný sál měl možnost vyslechnout díla W. A.
Mozarta, S. Rachmaninova, A. Skrjabina a L. Janáčka
v podání, na které jsou zvyklí posluchači největších koncertních sálů světa. Paní Lana si koncert sama uváděla a byla
během celého recitálu v kontaktu s publikem, které její výkon na závěr ocenilo dlouhotrvajícím potleskem. Jsem nesmírně
rád, že jsme měli možnost tento koncert uspořádat. Veškeré přípravy trvaly skoro 5 měsíců, ale výsledek stál opravdu zato.
Velmi nás také potěšilo, že v publiku zasedli dva vzácní hosté -první ředitel ZUŠ ve Zdounkách pan Jaroslav Prokop a
dlouholetá ředitelka paní Jana Žabenská. Tento koncert v nás všech zanechal velkou stopu a budeme na něho ještě dlouho
vzpomínat. No a potom už se přiblížil Advent a s ním spojená vystoupení našich žáků na koncertech, besídkách a
koledování. Žáci naší školy odehráli během této doby celkem 17 vystoupení a zpříjemnili tak posluchačům tuto krásnou
dobu. A co nás čeká dál? V měsíci únoru a březnu proběhnou soutěže ZUŠ, které pravidelně vyhlašuje MŠMT. Tentokrát
budou soutěžit hráči na elektrické klávesy, akordeon a komorní dechové soubory. Budeme všem moc držet palce. Na jaře
se můžete těšit po 3 letech na tradiční koncert s názvem ,,Hraje celá rodina´´. Už teď se těším na rodiny, které nám
společně zamuzicírují!
Na závěr mi vážení čtenáři dovolte, abych vám popřál do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a celkové pohody.
Ze ZUŠ zdraví a vše dobré v novém roce přeje MgA. Norbert Svačina, Ph. D. a celý kolektiv zaměstnanců.
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Akce v domě kultury ve Zdounkách

Sobota 26. ledna v 18 hod.
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Obecní kalendáře na rok 2020
S příchodem nového roku opět nastává doba přípravy nových stolních kalendářů. Jejich bezplatná distribuce mezi občany se
již pomalu stává tradicí a obsah kalendáře je rok od roku vylepšován tak, aby pokud možno podával lidem co nejpřesnější
informace o dění v obci. Každý rok má kalendář jiný námět, pro rok 2019 to byla historie kolem nás. Musím poděkovat všem,
kteří ochotně jak ze Zdounek, tak z místních částí nosili a posílali nádherné fotografie z dávno zašlých dob. Mnohdy to byly
vzácné, po generace pečlivě uchovávané snímky a já chodila za pamětníky a ptala se, hledala v kronikách. Velké poděkování
patří i paní Petře Horákové, naší pracovnici z Domu kultury, která ve spolupráci s profesionální grafičkou utvářela finální
podobu kalendáře. Výsledek společné práce mnoha lidí tak dnes zdobí pracovní stoly i kuchyňské poličky v našich
domácnostech.
A teď ke kalendáři pro příští rok 2020. Téma je prosté – Náš kalendář. Náš proto, že všichni občané, kteří se chtějí na jeho
tvorbě podílet, mají možnost v termínu do 31.5. 2019 dodat nám fotky s libovolným tématem. Může to být cokoli – snímek
přírody, rodiny, grilovačky, zabíjačky, spolkové brigády, domácích mazlíčků atd. Ty nejzdařilejší vybereme, samozřejmě
budeme chtít souhlas od autorů s jejich uveřejněním a byla bych moc ráda, abychom i jejich jména mohli v kalendáři uvést.
Takže proberte své archívy, galerie v mobilech a pošlete něco, co druhým vezme dech, samozřejmě v tom dobrém slova
smyslu. Bude to přece náš kalendář, takže buďte stejně dobří a pečliví jako ta parta, která dávala dohromady kalendář minulý.
Snímky noste na obecní úřad (Ing. Jana Raczová), naskenuji a hned vrátím, především však posílejte v elektronické podobě
na dk.zdounky@seznam.cz. Pokud budete chtít něco upřesnit, volejte Ing. Jana Raczová, tel: 724 190 788 nebo paní Petra
Horáková, tel: 727 807 480.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce

Počty obyvatel k 1.1.2019
Zdounky včetně místních částí
- celkem 2.131 osob s trvalým pobytem - z toho

Zdounky
Cvrčovice
Divoky
Nětčice
Těšánky
+ Lebedov

Zdounky
Cvrčovice
Divoky
Nětčice
Těšánky + Lebedov
celkem

muži 1.072 a ženy 1.059

S trvalým pobytem
1.424
159
127
255
151
15

Muži
704
87
67
130
80
4

Ženy
720
72
60
125
71
11

Narození

Úmrtí

Přistěhování

odstěhování

21
2
1
4
28

7
2
2
1
12

27
4
2
7
3+1
44

38
5
1
2
3+1
50

Prům.věk
41
43,5
41,7
37
46,5
28,5
Sňatky (občané
s TP u nás)
13
13

V roce 2018 matriční úřad uskutečnil 94 sňatků (z toho 19 církevních), z převážné většiny se jednalo o snoubence
„přespolní“ a téměř všechny sňatky se konaly v přírodě. Mezi nejoblíbenější svatební místa patří Dvůr Honětice, Hospoda
Bez Lípy Nětčice, Kamínka Roštín, Lesní penzion Bunč, rozhledna Brdo a Grunt Galatík Těšánky. Sňatky se konaly také
třeba na fotbalovém hřišti ve Zdounkách či v Roštíně. Pro letošní rok je prozatím objednáno cca 50 svatebních obřadů.
Vítání občánků se koná většinou 2x za rok, a to v obřadní síni na OÚ nebo v přísálí DK. Zástupci OÚ navštěvují naše
spoluobčany také u příležitosti významného životního jubilea, zlaté či diamantové svatby. Jubilantům ve věku 70 a 75 let je
zasíláno blahopřání, od 80. narozenin každoročně navštěvují spoluobčany s malým dárkem zástupci OÚ nebo Sboru pro
občanské záležitosti.
Matrika OÚ ve Zdounkách
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Výsadba památečních líp v obci Zdounky a místních částech
Tak jako v celé republice, tak i u nás se na přelomu
měsíce října a listopadu konaly různé akce k 100.
výročí vzniku naší republiky. V naší obci měla tato
významná
dějinná
událost
podobu
výsadby
památečních líp. Po konzultaci s paní Ing. Pavlačkovou
ze Zahrad Olomouc s.r.o. jsem zvolila místo klasické
lípy srdčité lípu velkolistou, která lépe odolává
suchému klimatu, jenž nejen u nás v posledních letech
panuje. Pro vlastence tělem i duší jen dodávám, že
obě lípy jsou české – tedy původní druhy, obě jsou
léčivé a medonosné.
Nádherné lípy byly na přelomu října a listopadu jak ve
Zdounkách, tak v místních částech za hojné účasti
občanů vysázeny na vybraná místa. K jejich kořenům
byly vloženy nerezové vodotěsné schránky, které
obsahovaly pamětní mince obce Zdounky, aktuální
pohlednice Zdounek a místních částí. Tím
nejdůležitějším dokumentem ovšem bylo Poselství
příštím generacím o nás a naší obci. Dovoluji si
předložit Vám úplné znění (na str. 9), aby všichni, kdo
mají zájem, věděli, co si možná, jednou, někdo o nás
přečte…
Jen na závěr dodám, že u příležitosti uplynutí 100 let
od konce první světové války, které samozřejmě má
přímou souvislost se vznikem nové republiky jsme
nechali opravit a nově vyzlatit písmo na památníku
obětem první světové války, který je umístěn na
hřbitově ve Zdounkách a u Kulturního domu
v Nětčicích.
Ing. Jana Raczová
místostarosta obce

ZDOUNKY
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ZPRÁVA PRO PŘÍŠTÍ GENERACE
Dnes, tj. 26.10.2018 u příležitosti výsadby lípy, mezi jejíž kořeny bude tato zpráva uložena, v den, kdy oslavujeme 100 let
od vzniku republiky, podáváme každému, kdo někdy bude tento list číst, zprávu o nás, o občanech obce Zdounky. Naše
obec byla založena v roce 1298, leží v nadmořské výšce 237 m n.m. a má pět přidružených částí – Cvrčovice, Divoky,
Nětčice, Těšánky a Lebedov. Celková výměra katastru obce činní 2662 ha. Mezi přírodní památky naší obce patří
rezervace Včelín, Drážov a Kamenec, naučná stezka v Boří v Divokách, barokní alej lip na kopci Světlá, památné Lípy
Svobody a planá hrušeň ve Cvrčovicích. Dále jsou tu kulturní a historické památky, které jsou zapsány v Ústředním
seznamu nemovitých kulturních památek (budova zámku, sýpky, zámecký park, kostel Nejsvětější Trojice, socha sv.
Augusta, socha sv. Josefa, kaple Bolestné Panny Marie). Nejvýznamnější památkou je kostel Nejsvětější Trojice, budova
I. stupně Základní školy (postavená v roce 1906), II. stupeň Základní školy, kde od roku 1640 fungovala obecní škola,
Strachwitzův zámek, který stojí na místě středověké tvrze. V místních částech se nacházejí také kapličky, zvonice a
drobné sakrální stavby se svou historií a pověstmi.
V obci jsou zajištěny všechny základní služby občanské vybavenosti – pošta, mateřská i základní škola, zdravotní
středisko, obecní úřad, knihovna, kulturní dům a základní umělecká škola. V místních částech je situace komplikovanější,
většinou musí jejich obyvatelé za službami dojíždět do Zdounek.
Většina obyvatel obce dojíždí za svou prací mimo obec. V obci patří mezi největší společnosti firma Spálovský, a.s.
(výroba elektrorozvaděčů), MPO Trade s.r.o. (výroba matrací), Salix Morava, a.s. (zemědělství), MALDREV, s.r.o.
(stavebnictví), DEPOZ, spol. s.r.o. (skládka komunálního odpadu), Pila Zdounky, s.r.o., G3, s.r.o. (lepící prostředky). Mezi
ostatní malé podniky v obci patří pekárna, pneuservis, autoškola, obchod s textilem, fyzioterapie, opravna obuvi, malíři,
truhlářství, kovovýroba, pokrývač, instalatéři, prodejna elektro, kamenictví, kadeřnictví, benzínová pumpa, prodejna masa,
smíšené boží, masáže, stavebniny, cukrárna, pohostinství, rozvoz obědů.
Celkem žije v roce 2018 ve Zdounkách 2.119 obyvatel, z toho 1050 mužů, 1069 žen, průměrný věk je 41,1 let. Místní
části : Cvrčovice : 160 obyv., z toho 71 žen, 89 mužů, průměrný věk je 43,2 let, Divoky: 122 obyvatel, z toho 58 žen, 64
mužů, průměrný věk je 41,7 let, Nětčice : 247 obyv., z toho 123 mužů, 124 žen, průměrný věk je 36,90 let, Těšánky: 159
obyv., z toho 74 žen, 85 mužů, průměrný věk je 44,2 let, Lebedov má 14 obyvatel, z toho 10 žen a 4 muže, průměrný věk
je 39,9 let. Samotné Zdounky mají 1416 obyv., z toho 715 žen a 701 mužů, průměrný věk je 40,8 let. Tak jako v celé
České republice i u nás se snižuje počet dětí do 15 let, roste počet obyvatel v produktivním věku a počet seniorů. Celkově
lze říct, že obec, tak jako celá naše republika, stárne (výjimku tvoří Nětčice).
Co se týká infrastruktury, vodovodní řád byl v obci Zdounky vybudován v letech 1986-1988 a je v dobrém stavu.
Kanalizační síť je ve Zdounkách svedena do čistírny odpadních vod, byla vybudována v roce 1995. Občané Zdounek platí
vodné a stočné. Místní části doposud nejsou odkanalizovány. Rozhlasová síť je nově vybudována v roce 2012. Jedná se
o bezdrátové vedení rozhlasu, které slouží také jako hlásný a varovný systém v krizových situacích. Zdounky i místní části
jsou rovněž od roku 2016 vybaveny moderním typem veřejného osvětlení (LED technologie). Internet je v obci veden
bezdrátově od více poskytovatelů.
Dle výkonu veřejné správy v přenesené působnosti jsou Zdounky obcí I. typu s Czech Pointem, se stavebním a matričním
úřadem. Matriční úřad vede matriční knihy (sňatky, úmrtí) také pro obce Soběsuky, Cetechovice, Roštín a Honětice.
Stavební úřad vykonává agendu pro obce Zborovice, Roštín, Soběsuky Troubky – Zdislavice, Honětice a Cetechovice.
Starosta a místostarosta jsou pro výkon své funkce uvolněni. Obec zaměstnává osm pracovníků v oblasti administrativy
(matrikářka, účetní, podatelna, stavební úřad…), dále dvě uklízečky a čtyři zaměstnance údržby (sběrný dvůr, údržba
veřejných prostranství, zimní údržba).
Ve Zdounkách i místních částech funguje mnoho spolků: SDH
Zdounky, TJ Zdounky, Český svaz chovatelů, Český svaz
zahrádkářů, Český svaz včelařů, Myslivecký spolek Jaro Zdounky,
Myslivecký spolek Dubina – Nětčice, Myslivecký spolek Lípa
Soběsuky, dechový soubor Zdounečanka, SDH Nětčice, SDH
Cvrčovice, SDH Těšánky, SDH Divoky a Český svaz ochránců
přírody. Nejaktivnějším spolkem je SDH Zdounky, jehož historie
sahá až do roku 1876. Jedná se o nejstarší SDH na Kroměřížsku.
V roce 2018 jsme bezpečnou obcí, s fungující infrastrukturou a
dobrou občanskou vybaveností. Lidé mají zabezpečeny všechny
základní potřeby, všichni mohou pracovat, vzdělávat se, studovat,
cestovat, vychovávat své děti, pečovat o staré rodiče. Žijeme
v bezpečí, klidu a míru. Od konce druhé světové války (9.5. 1945),
nejkrvavějšího světového konfliktu v novodobých dějinách lidstva
uplynulo více jak sedmdesát let.
Od té doby vyrostly tři generace občanů, které nepoznaly hrůzy
války a válečné útrapy. Je nesmírně důležité, abychom si neustále
připomínali naše předky, kteří bojovali a umírali s odvahou a
statečností v srdci pro to, abychom my, jejich potomci mohli v klidu
a míru rozvíjet a budovat svoji vlast.
Toto nechť je naším odkazem i generacím příštím.

Zdounky 26.10.2018

www.zdounky.cz
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Jak si zatím vedeme v hopu
Jelikož se o nás v tisku zatím moc nepsalo, a to už závodně fungujeme
asi tři roky pod ZO ČSCH Zdounky, rozhodli jsme se to změnit a nějaké
novinky sepsat.
Ve dnech 19.10. až 21.10. jsme jeli s Králičím hopem Troubky do
Slovinska, kde jsme měli ukázku. Bylo to vlastně poprvé, co na
Balkáně viděli králičí hop, takže samozřejmě ukázka měla úspěch a
spoustu dětí si to chtělo i vyzkoušet. (A některé chodily pořád dokola,
takže někdy bylo celkem obtížné se jich zbavit.)
My jsme si pobyt velice užili a naši králíci to taky naštěstí přežili, takže
výlet hodnotíme vcelku pozitivně a těšíme se, až pojedeme znovu.
V listopadu jsme pořádali závody, takzvané „Podzimní Zdounky.“ Byly
to největší závody králičího hopu v České republice v roce 2018,
celkem čítaly na 388 startů.
Osmého prosince jsme si zajeli do Brna na Rabbit Jumping MORAVIA závody, kde si naše členka Nina Svítilová vybojovala
s králíčkem Aladinkem, kterého mimochodem odchovala taky naše členka Jana Dvořáková, krásné druhé místo v lehké
rovince. Běhy byly sčítací, což znamená, že králíček by měl nejlépe zaběhnout oba běhy čistě, tj. bez chyb a za co nejkratší
čas, což Aladin s Ninou splnili.
Celkem jsme se za rok 2018 účastnili devíti závodů a měli jsme i několik předváděcích akcí.
Mezi nejúspěšnější závody patřily tyto:
Zdounecký Hopík 20.1. - Nina Svítilová se umístila na 2. místě v
lehké rovince se Sweet Cookie Golden Kids, které nikdo neřekne
jinak než Sušenka.
Dále Floria Skok Kroměříž, taky závody konané námi 24.3., kdy
Nina vyhrála 3.místo ve střední rovince s králíčkem Sandym a
dále se Sušenkou 2. místo v lehké rovince.
Na Májových Zdounkách opět vyhrály Nina a Sůša 2. místo v
lehké rovince.
Na Odpoledních závodech ve Štěpánově 2.6. se tentokrát
umístila Anežka Kolísková s Pepem von Flíčkem, kterému zase
všichni říkají jednoduše Pepa, ve středním parkuru na krásném
1. místě.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm 21.7. Nina se Sušenkou se opět
umístily na pro ně prokletém 2. místě, ale už ve střední rovince.
Na tom samém místě, akorát ve středním parkuru skončila Anežka s Pepou v Prosiměřicích na závodech s názvem RABBIT
JUMPING JUVENES MORAVIA datovaných 22.9.
Poslední závody s naším umístěním jsou již ty zmiňované z Brna, kdy se Nina umístila s Aladinkem.
Taky k nám na tréninky chodí noví lidé si tenhle neobvyklý sport zkusit, za což jsme opravdu rádi, že máte zájem.
Pokud by měl zájem kdokoliv jiný, neváhejte se obrátit na náš Facebook - Králičí hop Zdounky - tréninkové středisko.
hopáci ze Zdounek

www.zdounky.cz
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Silvestrovský ČAK BAGR OPEN 2018 II.ročník
Na silvestra se uskutečnil v místní sportovní hale volejbalový
turnaj za účasti pěti amatérských družstev ze Zdounek a
blízkého oklolí.Turnaj zahájil náš pan staronový starosta, který
tentokráte hostoval v týmu ČAKu. Občerstvení bylo zajištěno
formou švédského stolu (co kdo donesl). Rovněž byla
podávána opět Miťou Malcherovou, opět výborná brazilská
káva a skvělé bublinky. Po dramatických bojích se radoval
z vítězství tým Divoky A, cenu za zákrok turnaje převzal
Slávek Černý ml., ale vyhráli vlastně všichni, protože šlo
hlavně o zábavu a setkání se v posledním dni roku. Skvěle
jsme se tak „připravili“ na večerního silvestra, takže za rok
znovu.
Prezident turnaje Čevela

NĚCO MÁLO Z TJ ZDOUNKY
Podzimní sezona pro nás dopadla velmi dobře. Před začátkem soutěže jsem našemu týmu věřil, že bude atakovat přední
místa, a to se nám povedlo. Dařilo se ve hře i v produktivitě a stálo při nás i štěstí. Většinu utkání jsme bývali lepším
týmem, s výjimkou zápasu v Těšňovicích a Počenicích to byly celkem vyrovnané zápasy, ale střelecky jsme se dokázali
prosadit pouze do vlastní brány. Chybí nám důležitý zápas v Němčicích, který nás mohl sesadit na třetí místo, ale i
posunout do čela. V týmu vládne pohoda, diváci jsou spokojení a vedení taky. Jistě, opět se mluví o možném postupu,
který je naším dlouhodobým cílem. Čelo soutěže je vyrovnané a taky se musíme ponaučit z loňské sezony, kdy jsme měli
po podzimu daleko lepší postavení a jaro nám vůbec nevyšlo. Osobně si myslím, že to bude ještě boj až do konce soutěže
a na ten se musíme připravit.
Radost nám svými výsledky i přístupem dělají mládežnická družstva mladších žáků, starší přípravky a školičky pod
vedením trenérů Petra Bíbra, Jirky Klabala a Ríši Sedláčka. Dobře si vedou i odchovanci, kteří reprezentují naši obec
v dresu Hanácké Slavie Kroměříž.
Děkuji všem fanouškům, sponzorům a naší obci za trvalou podporu.
Ing. Čevela Zdeněk
předseda TJ

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ JARO 2019
Muži- okresní přebor
kolo
Dohrávka Venku
16 Venku
17 Doma
18 Venku
19 Doma
20 Venku
21 Venku
22 Doma
23 Venku
24 Doma
25 Venku
26 Doma
14 Venku
15 Doma

Soupeř
Němčice
Kvasice B
Zborovice
Skaštice B
Mrlínek
Záhlinice
Střílky
Komárno
Lubná
Počenice
Břest
Němčice
Chvalčov
Těšnovice

Datum
Ne 24.3.
Ne 31.3
Ne 7.4.
Ne 14.4.
Ne 21.4.
Ne 28.4.
Ne 5.5.
Ne 12.5.
Ne 19.5.
Ne 26.5.
Ne 2.6.
Ne 9.6.
Ne 16.6.
Ne 23.6.

Začátek
15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.30
17.30

autobus
os.auty
os.auty
os.auty
os.auty
os.auty
os.auty
os.auty
15.30

Pozn. Z důvodu nedostatku rozhodčích může být nařízena změna utkání na sobotu.
Přípravné zápasy
soustředění

www.zdounky.cz

ÚT Kroměříž

So 16.2.2019

13.00

ÚT Morkovice

So 23.2.2019

17.00

Roštín

čt 28.2 - 3.3.2019

ÚT Kroměříž

So 9.3. 2019

10.00
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DIVOKY
SLAVNOSTNÍ SÁZENÍ PAMĚTNÍ LÍPY
Ve všech městech, obcích i vesnicích se sázela
lípa k 100. výročí založení Československé
republiky, tak i v Divokách jsme se zapojili do
oslav. Nejprve se chlapi z Divok ujali zasazení
pamětní lípy na pozemku za bývalou školou.
Potom se děti a rodiči vydali za hledáním
pokladu první republiky. Na cestě za pokladem
plnili nejrůznější sportovní i vědomostní úkoly.
Poklad se podařil najít Barborce Rokosové, ale
rozdělily si ho všechny děti. Vše bylo ukončeno
příjemným posezením občanů Divok v bývalé
škole.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V sobotu 3. listopadu se v Divokách konal již
tradiční lampionový průvod. Kvůli vcelku
nevlídnému počasí byla trasa kratší. Ale ani typické listopadové počasí nás neodradilo a sešlo se nás hodně. Děti
dostaly svítící náramky, aby se nám cestou neztratily. Na dospělé čekalo na konci průvodu malé občerstvení - výborný
svařák a všelijaké domácí dobroty. Děkujeme všem za účast a budeme se těšit zase na příště.

TVOŘIVÁ DÍLNIČKA A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
Již každoroční tradicí se stalo zpívání koled u rozsvěcování vánočního
stromečku v Divokách, kterému předchází tvořivá dílnička vánočních
ozdob pro dětí i dospělé. Je to milé setkání, při kterém si každý může
vyrobit vánoční dekoraci a příjemně popovídat se spoluobčany. K večeru
se setkáme u obecního stromečku, nazdobíme ho, slavnostně rozsvítíme
a zazpíváme koledy. Jsme rádi, že se setkáváme při takových akcích v
hojném počtu a těšíme se na další společné setkání.
Osadní výbor Divoky a ZO ČSOP Divoky

www.zdounky.cz
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PLÁNOVANÉ AKCE ROKU
2019

Leden: výšlap na Brdo
Březen: ostatky 2019
Duben: stavění máje, pálení
čarodějnic
Květen: pohádkový les
Červenec: memoriál
M. H. a J. P. a červencová noc
Září: rozloučení s prázdninami
Říjen: lampiónový průvod
Prosinec: chození s Mikulášem
www.sdhzdounky.iplace.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Zdounky
Vás srdečně zve na

OSTATKOVOU ZÁBAVU
s pochováváním basy

2. 3. 2019
Hraje
BLATNIČKA A MILENIUM
Vstupné: 150,- Kč
Předprodej: 130,- Kč
Začátek v 19:30 hodin

AKCE O BOHATÉ CENY

email:sdh.zd-ms@seznam.cz

Facebook: SDH Zdounky

Předprodej a pozvání občanů po obci proběhne v týdnu od 11. 2. 2019 do 17. 2.
2019

www.zdounky.cz
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Mateřská škola ve Zdounkách

Vánoční svátky jsou pro děti vždy plné překvapení a
očekávání. Zpívají koledy u stromečku, aby přivolaly
Ježíška, a když konečně zazvoní zvoneček,
rozbalují dárečky. Pro nás dospělé je tou nejlepší
odměnou dětský úsměv a rozzářené oči.

Na mikulášskou nadílku nás pozvala paní Horáková do
kulturního domu. Děti si připravily pro Mikuláše básničky a
písničky, za které dostaly balíčky plné dobrot.

Děti naší mateřské školy vystoupily s vánočním
programem při rozsvěcování vánočního stromu.
Neodradilo nás ani chladné počasí a pěknou
sváteční atmosféru jsme si užili.

Vůně perníčků, jehličí a vanilky – to je adventní čas ve školce.
Maminky nám pomohly nazdobit napečené perníčky, vyrobily
různé dekorace a svícny, které byly pěknou prezentací na
vánočním jarmarku. Těm maminkám, které nás podpořily a
pomohly, patří velké poděkování.

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

Přehled cvičení 1. pololetí roku 2019
Pondělí

Místo
II. st. ZŠ

Název
Cvičení OVEČKA

Úterý
Středa

Dům kultury
II. st. ZŠ
Dům kultury

Pilates
Kondiční cvičení
Tanečky pro malé
Tanečky pro velké
Pevný zadek ploché břicho
Kruhový trénink
jóga

Čtvrtek

www.zdounky.cz

II. st. ZŠ
Cvrčovice
škola

Čas
15.15 - 16.00
16.30 - 17.30
19.00 - 20.00
Od 18.30
16.30 - 17.15
17.30 - 18.30
18.45 – 19.45
Od 18.30
18.00 – 19.00

Pozn.
Pro děti 1,5-3 roky (s rodiči)
Pro děti 3-6 let (bez rodičů)

Od 3 let
Od 8 let

Dle domluvy
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SDH ZDOUNKY
Vážení čtenáři našeho Zdouneckého zpravodaje, stojíme na začátku nového
roku, roku 2019. Nový rok je před námi jako čistý list papíru a je jen na nás
co a jak na něj těch dvanáct měsíců budeme psát… začátek nového roku je
právě to období, kdy se plnohodnotně můžeme ohlédnout a zhodnotit rok
předešlý, rok 2018.
Hodnocení celého roku se pokusím stručně rozdělit do několika odvětví naší
činnosti. Začnu tou z mého pohledu nejdůležitější, a to činností zásahové
jednotky obce, jednotky SDH Zdounky. Naše jednotka za rok 2018 řešila
celkem 14 mimořádných událostí, z toho 11 požárů, 2 technické pomoci a
jedno hledání pohřešované osoby. Dále svou činnost prezentovala na 5
ukázkových cvičeních. Během zimních měsíců si naše jednotka udržuje ve
sportovní hale svou fyzickou zdatnost a s doplňuje a udržuje si své
teoretické znalosti a prohlubuje si svou odbornost. Vše je prováděno
k udržení kvalitní a požadující ochraně životů a majetku našich spoluobčanů.
Další činnost našeho sboru je zapojování a prezentace naší obce na poli
požárního sportu v disciplíně požární útok. Naše družstvo mužů se za loňský
rok účastnilo celkem 20 soutěží. Z toho 9 v seriálu Podhostýnské hasičské
ligy, 8 pohárových soutěží v okolí a třech soutěžích pořádaných SH ČMS.
Nejlepším výsledkem sezony bylo první místo soutěži prvního kola
požárního sportu a znamenalo to postup do okresního kola, kde se naše
družstvo umístilo celkově na druhém místě a zasloužilo si tak postup do
krajského kola soutěže. V krajském kole jsou opravdu nejsilnější družstva
z celého Zlínské kraje, a tak v této přesile si naši muži vybojovali, krásné
8. místo. A nejlepší výsledek v pohárových soutěžích byl pak na noční
soutěži ve Zborovicích, kdy vybojovali první místo.
Další činnost našeho sboru je výchova svých pokračovatelů a nástupců a je
to činnost mladých hasičů ve Zdounkách. Kolektiv mladých hasičů má
celkem 42 členů (dětí) a máme tak tři soutěžní kategorie: mladší žáci, starší
žáci, dorost. V průběhu roku se pravidelně schází 1x týdně.
Loňská sezona je opět velice zdařilá, co se úspěchů týče. Hned začátkem
roku zabodovali naši starší žáci na branném závodu v Trávníku, a to prvním
místem. V jarním kole okresní soutěže Plamen si naši starší vybojovali první
místo a postup do krajského kola a naši mladší se umístili na místě čtvrtém.
V kategorii dorostu se na postupových příčkách umístili Verča Slováčková 2.
místo, Tereza Nezdařilová 2. místo a Michal Šauer 1. místo. Krajské kolo
proběhlo v Otrokovicích, kdy se naši starší žáci umístili na 7. místě. Naši
dorostenci na 3. místě, byla to Verča Slováčková a na 2. místě Michal
Šauer, kterému o vteřinu utekl postup do republikového kola.
V dalších pohárových soutěžích, bylo umístění následující. Družstvo starších
1. místo ze Zdislavic, 1. místo v kategorii mladších ze soutěže ze Zborovic a
krásný výsledek si také přivezli ze soutěže v Roštíně, kde jsme vybojovali
první místa v obou kategoriích. Konec prázdnin patřil tradičnímu táboru
mladých hasičů v táborové základně SEVERKA na Smraďavce. Letos se
konal již osmý ročník, který si vždy zodpovědně připraví pro své mladé
hasiče jejich hlavní vedoucí, a to manželé Kutrovi a jejich odborný tým.
Podzim pak patřil branným závodům a další pestré činnosti a přípravě na
novou sezonu.
Závěrem bych ještě okrajově vzpomenul činnost prevence ve Zdounkách.
Dle ročního období jsme se snažili, připomenout možná rizika požáru a
poradit, jak se chovat v daných situacích. V loňském roce se také podařilo
udělat besedu v naší mateřské škole i s praktickou ukázkou.
I teď připomínáme, abyste se v průběhu topné sezony, chovali opatrně, dbali
pořádku ve svých kotelnách a kolem dalších topidel. Popel ukládali do
nehořlavých nádob a nezapomínali na pravidelnou údržbu topidel a komínu,
během sezony. U plynových spotřebičů a topidel, také kontrolovat správný
chod a dávat pozor na případné úniky zplodin, které jsou tiché a mnohdy
bez zápachu a dovedou si vybrat krutou daň. Pak už je na vše pozdě…
Zkrátka být stále na pozoru, protože „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“…
Takže to byl opravdu průřez loňského roku a na úplný závěr mi dovolte
všem našim sponzorům a příznivcům popřát do nového roku 2019 vše
nejlepší, pevné zdraví, kopu štěstí a také vás všechny co nejsrdečněji
pozvat na tradiční“ Masopust a Ostatkovou zábavu“, která se uskuteční
v sobotu 2. 3. 2019
Za SDH Zdounky Marek Sýkora

www.zdounky.cz
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STRANA KE KÁVĚ
Mrkvové muffiny tzv. MRKVÁNKY
podle Zdeňky
20 dkg polohrubé mouky
17 dkg mrkve
17 dkg jablek
1,5 dcl oleje
2 lžíce medu
3 lžíce moučkového cukru
1 lžička kypřícího prášku
½ lžičky skořice
Můžeme přidat: rozinky, ořechy, čokoládu
cca 7dkg.)
Jablka a mrkev nastrouháme jak na jemno,
dáme do vymazaných nebo papírových
formiček.
Pečeme na 200 st. C asi 20 – 25 min.
Dobrou chuť.

ČTENÁŘSKÁ POZVÁNKA

NOVĚ PRO VÁS ZAŘAZUJEME …
S novým rokem pro Vás nově tvoříme tzv. Stranu ke kávě.
Je to zároveň i prostor pro vás a vaše příspěvky. Budou se
zde zveřejňovat jak recepty, křížovky tak i třeba drobné rady
nebo návody na tvoření… Pokud budete mít chuť, můžete
své příspěvky zanést na podatelnu Obecního úřadu ve
Zdounkách, místní knihovny anebo zaslat na e-mail:
zpravodajzdounky@seznam.cz.
Budeme se těšit na spousty dobrých tipů od vás čtenářů.

SUDOKU – soutěž
Vyplněné sudoku odevzdejte v Místní knihovně ve
Zdounkách nebo na podatelně OU. Výherce vylosujeme.
Hraje se o vstupenky na kulturní akce v Domě kultury ve
Zdounkách,

Vážení čtenáři, v naší knihovně je možnost zapůjčit si
novou knihu „Josef Ruszelák - Život je dveřmi“.
Přibližuje život a dílo malíře, grafika, výtvarníka p.
Josefa Ruszeláka, rodáka z Nětčic. Tato barevná
publikace obsahuje nejen četné reprodukce díla p.
Ruszeláka, ale také množství fotografií a vzpomínek
osobností spjatých s kulturním a společenským děním
v regionu.
www.zdounky.cz
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Silvestrovský kotlík v Nětčicích
Nejdelší čekání se zdá vždycky na Štědrý den a
na silvestra. Letos jsme si zkrátili dlouhou chvíli
pěknou procházkou do Nětčic. Dočetli jsme se,
že se tam v tento den koná před místní
hospůdkou
Bez
Lípy
akce
s názvem
Silvestrovský
kotlík.
Přejezeni
tunou
bramborového salátu, řízků a chlebíčků jsme se
celkem těšili na změnu. Dopadlo to dle
očekávání, krásná procházka, talíř chutného
masa a domácí koláč s lesním ovocem, no co
víc si můžete přát. Samozřejmě jsme to spláchli
voňavým svařákem a vychlazeným pivečkem.
Na cestu dostal náš pejsek velkou kost.
Spokojenost tedy byla na všech stranách. Akce
se myslím vydařila i co do počtu návštěvníků. A
tak s pusou mastnou jsme ještě počkali na
ohňostroj „o páte“, který si místní připravili pro
své děti a vydali se zpět domů čekat na půlnoc.
Děkujeme za velmi příjemné odpoledne.

10. ročník
CVRČOVSKÝ KOŠT SLIVOVICE

23.2.2019
příjem vzorků od 14:00 hod.
Začátek v 15:00 hod.
SDH Nětčice
Dnes 17. listopadu si naše ženy zajely ukončit sezónu
na letošní poslední závod do větrných a celkem
mrazivých Pohořelic. Zmrzlé svaly sice nebylo vůbec
jednoduché rozpohybovat, ale i přesto se ještě jednou
podařilo zdárně dokončit na 3. místě s časem 19.45
na PP a 19.94 na LP. Velké díky patří SDH Bílovice
za výpomoc na PP !!! Teď už nezbývá než jen
relaxovat a těšit se na další sezonu.

Místní knihovna ve Zdounkách
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Úterý 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
Středa 8.00 – 12.00 12.30 – 18.00 hod.
Pokud vám tato půjčovní doba např. z pracovních
důvodů nevyhovuje, je možno po domluvě knihovnu
navštívit a knihy si půjčit i v jiný den.
Telefon do knihovny: 573 365 197, 722 365 558,
e-mail: knihovna@zdounky.cz
Aktuální informace z knihovny a knižní novinky
můžete sledovat na webových stránkách:
www.obeczdounky.cz - záložka Knihovna
Registrační poplatek pro r. 2019:
děti, studenti a senioři
15,- Kč/rok
dospělí
30,- Kč/rok
senioři od 70 let, průkaz ZTP
zdarma

www.zdounky.cz
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Akce Domu kultury ve Zdounkách
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