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Vážení a milí spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku, roku 2020. Ten dle gregoriánského kalendáře začíná ve středu 1. ledna a skončí ve čtvrtek 31.
prosince. V České republice bude mít 251 pracovních dnů a 13 státních a ostatních svátků, z toho 11 jich připadá na mimo
víkendové dny. Z očekávaných událostí nového roku je to 31. ledna vystoupení Spojeného království z Evropské unie, ve dnech
24. července až 9. srpna jsou to 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu, 20. října zahájení světové výstavy Expo v Dubaji,
dále v měsíci říjnu se uskuteční i krajské volby do krajských zastupitelstv České republiky současně s volbami do senátu a
nakonec 3. listopadu jsou to prezidentské volby ve Spojených státech amerických.
A co nás čeká v tomto novém roce
z ekonomického pohledu?
Přilepší si lidé, kteří pobírají minimální
mzdu, a to o 1 250 Kč na celkových
14 600 Kč. Naši důchodci by si měli díky
valorizaci polepšit průměrně o 900 Kč,
což je o 150 Kč více než je zákonná
valorizace. Průměrný důchod tak bude
v novém roce mít výši 14 400 Kč
měsíčně.
Majitelé psů by měli nechat své mazlíčky
očipovat. Na pejsky bude jinak pohlíženo,
jako by nebyli očkovaní proti vzteklině. Za
nesplnění povinnosti bude hrozit pokuta
až 20 tisíc korun.
Od začátku roku vzrostl například
poplatek za vklad do katastru nemovitostí,
vyšší je také zdanění cigaret, alkoholu
nebo hazardu. Stát navíc zavádí daň ze
samotných výher v loteriích, sázkových
hrách nebo ruletě. Danit se budou výhry
nad milion korun, výherce odvede 15 %
ze získané částky.
Vyšší zdanění bude podle ekonomů
znamenat zdražení tabákových výrobků a
alkoholu. Cena krabičky cigaret podle
předpokladů v březnu (po dvouměsíčním
přechodném období) stoupne až o 13
korun. Od května pak bude v celé EU
zakázán prodej „mentolových“ cigaret.
Příchutě e-cigaret zůstanou.
Elektronická evidence tržeb bude od
května 2020 platit pro všechny
podnikatele. Nově vám tak účtenku
vystaví třeba řemeslníci, lékaři nebo
taxikáři. Podnikatelé, jejichž hotovostní
tržby nepřekročí 600 tisíc korun za rok,
nejsou plátci DPH a mají méně než dva
zaměstnance, budou moci požádat o
výjimku.
Spolu s další vlnou elektronické evidence
tržeb se u některých výrobků a služeb
sníží daň z přidané hodnoty z 21 na 10 %.
K poklesu DPH dojde u vodného a

stočného, kadeřnických a holičských
služeb, knih, stravovacích služeb (včetně
točeného piva) či oprav obuvi a jízdních
kol. Ke zlevnění to ale podle odborníků v
drtivé většině případů nepovede!!!
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 opět konstatovat, že naše obec ve
své kategorii, a to do pěti tisíc obyvatel,
stále patří mezi pouhá dvě procenta obcí
a měst z celé České republiky s nejvyšší
známkou kladného hodnocení.
A co se podařilo v naší obci včetně
místních částí zrealizovat v průběhu
minulého roku?
Investičně největší to bylo zastřešení
atria v Domě kultury ve Zdounkách,
včetně nového kompletního zázemí, dále
dvě nové opěrné zídky, a to na hřbitově a
vedle Základní školy ve Zdounkách v ul.
Kroměřížská, byla provedena celková
rekonstrukce
kapličky
v Těšánkách.
V průběhu loňského roku jsme se opět
přihlásili na SFŽP o dotační prostředky,
tentokráte na pořízení dalších 60 kusů
kompostérů včetně 60 kusů domácích
štěpkovačů a vybavení pro rozšíření
služeb obce našeho sběrného dvora.
Pokračovalo se i s dalšími investicemi do
zhodnocení obecních objektů včetně škol,
které obec zřizuje.
Za všechny tyto výborně realizované
investice se sluší poděkovat všem
participujícím dodavatelům, a to firmám
Pozemní stavitelství Zlín, a.s., ČAK CZ
s.r.o. z Kroměříže a Maldrev s.r.o.
z Divok. Naše poděkování si zaslouží i
firmy CERCO Ing. Černíka ze Zlína a
Realka Rubíček z Kroměříže za přípravu
akcí, které by měly proběhnout v letošním
roce. Veliké 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 snad již zahájení největší
investiční akce, kterou je stavba
„Zdounky – dostavba kanalizace,
včetně místních částí l. etapa – tzn.
zkapacitnění kanalizace v 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, na kterou naše obec
získala od ministerstva zemědělství
nemalou finanční dotaci. V rámci
dokončení projektové přípravy je to
zahájení
projektu
výstavby
inženýrských
sítí
pro
budoucí
zástavbovou lokalitu v ulici Cvrčovská
ve Zdounkách, dále se jedná o
celkovou rekonstrukci bývalé Obecní
školy v Nětčicích a první etapu celkové
rekonstrukce fotbalové tribuny na hřišti
Tělovýchovné
jednoty.
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 zřizovatel dvou škol a
vlastník budovy, kde se nachází ZUŠ,
počítáme pro řádné zabezpečení
chodu škol včetně dalších investic
s částkou přes 6,5 milionů korun. Je
opět i počítáno s částkou na výkupy
starých nemovitostí včetně jejich
demolic. Požadavky na požární
ochranu všech pěti sborů jsme vykryli
stoprocentní částkou.
váš starosta obce
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Pokračování ze str.
18
88
Stejně tak jako i u všech žádostí od
našich spolků v obci.
Toto jsou jen hlavní priority a cíle pro rok
2020, které byly prostřednictvím rozpočtu
obce schváleny zastupitelstvem obce na
veřejném zasedání ve středu dne 18.
prosince minulého roku.
Vážení spoluobčané,
jménem vedení Obecního úřadu ve
Zdounkách Vám přeji do nového roku,
abyste byli těmi, kteří když vejdou do
dveří, rozsvítí kolem sebe dobrou náladu,
pohodu a optimismus.
Naučme se třídit to, co je opravdu
důležité, a to, co nestojí za vrásku na
čele, neboť vězte, že zdraví je to
nejdůležitější!!!

Čipování psů v obci Zdounky
V loňském roce proběhlo v jednu říjnovou sobotu v garáži obecního úřadu ve
Zdounkách hromadné čipování psů. Tato akce se u občanů setkala s velkým
ohlasem. Po dohodě s panem veterinářem, který čipování prováděl, bude
v průběhu jara následovat další kolo čipování. Od 3.2.2020 tak budou mít všichni
naši spoluobčané, kteří ještě nemají pejska načipovaného, možnost se
telefonicky nahlásit, abychom měli přibližný přehled o počtu zájemců. Zároveň
tuto akci vyhlásíme i rozhlasem a dáme na obecní nástěnky jak do Zdounek, tak i
do místních částí. Kdo se o čipování zajímá, tak je mu známo, že je od 1.1.2020
zákonná povinnost svého psa načipovat, ale centrální registr dosud neexistuje
(možná prý do dvou let bude). Z loňska už mnozí vědí, že si obec Zdounky při
čipování vytváří svůj vlastní
registr. Vzhledem k tomu, že
jsme si pořídili i vlastní čtečku,
umožní
nám
to
rychlé
navrácení zaběhnutého pejska
k jeho majiteli. Pokud stát
zatím není schopen tuto
drobnost pro své občany
vyřešit, my ano.

Ve vší úctě
Ing. Martin Drkula,
váš starosta obce

Místostarosta obce
Ing. Jana Raczová

Důležité informace
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

Změna termínu uzávěrky a e-mailu
zdouneckého zpravodaje
Uzávěrky příspěvků do Informačního zpravodaje
pro rok 2020:

10. ledna 2020
10. dubna 2020
10. července 2020
10. října 2020
Příspěvky posílejte na adresu:
zdouneckyzpravodaj@seznam.cz

Aktuální informace z knihovny a knižní novinky
můžete sledovat na webových stránkách:
www.obeczdounky.cz - záložka Knihovna

nebo je můžete vložit do poštovní schránky u obecního
úřadu ve Zdounkách.

Registrační poplatek pro r. 2020:
děti, studenti a senioři
15,- Kč/rok
dospělí
30,- Kč/rok
senioři od 70 let, průkaz ZTP
zdarma

PODĚKOVÁNÍ
Rada obce a Zastupitelstvo obce Zdounky děkují
našemu spoluobčanovi

panu Františku Černochovi
ze Zdounek
za 40. odběr krve,
kterou jako čestný dárce daroval v Kroměřížské
nemocnici na oddělení Transfúzní služby a
hematologie.
www.zdounky.cz
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Čekání na Vánoce na I. stupni
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Se začátkem adventu dorazil do naší školy i Mikuláš se
svými pomocníky. Pro nadílku jsme si všichni zašli do
domu kultury a den jsme zahájili promítáním krásného
nového filmu Aladin. Bavil všechny, ale ke konci už bylo
mezi diváky cítit napětí. Přijde, nepřijde, kterými dveřmi,
bude mít v družině víc andělů nebo čertů? Budou na
nás hodní a shovívaví, nebo vědí o všech prohřešcích a
dnes nám je Mikuláš sečte?
A přišel! Čertů měl víc než andělů, věděl na nás
všechno a nic nevynechal, ale za písničku nebo
básničku nám odpustil. Čerti se čertili, andílci nadělovali
a dopoledne uteklo jako voda.
Za zdárný průběh celé akce děkujeme Spolku rodičů a
přátel školy, sboru dobrovolných hasičů a pracovníkům
domu kultury.
KOUZELNÉ VÁNOCE
Nejkrásnější čas v roce jsou kouzelné Vánoce. V úterý
10.prosince jsme navštívili domovy pro seniory ve
Vážanech a Strom života v Kroměříži. Přivezli jsme
spoustu dárků od dětí z I. stupně, jejich rodičů a učitelů
ze Zdounek. Děti z páté třídy svým pěveckým
vystoupením potěšily babičky a dědečky. Někteří z nich
se k dětem přidali nejen zpěvem, ale i doprovodem na
hudební nástroje.
Chvíle, které jsme v domovech prožili, byly „kouzelné“.
Najednou jsme uviděli rozesmáté obličeje a radost
v očích všech přítomných. Děkujeme všem rodičům a
dětem, kteří se do projektu Kouzelné Vánoce zapojili.
Děkujeme také panu starostovi Zdounek za pomoc
s dopravou dárků a dětí.
Za kolektiv I. stupně
Mgr. Blanka Ondová a Mgr. Dana Bayerová

www.zdounky.cz
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Pokračování str. 3
ŽIVÝ BETLÉM
Nad naší obcí Zdounky stojí zámek, který nám umožnil
27. prosince pozvat poutníky, aby s námi prožili vánoční
příběh. Všichni jsme se rázem ocitli v Betlémě, kde nás
srdečně přivítala naše paní ředitelka. Po dlouhém
putování Josef s Marií našli útočiště ve stáji, kde se
narodil Ježíšek. Na obloze zazářila hvězda a za zpěvu
Gloria přitančili nejmenší andílci. Pastýři, kteří se od
nich tuto novinu dozvěděli, sem od svého stáda
připutovali. Poklonit se a obdarovat přichází i všichni
ostatní. Za zvuku trub přijíždí na koních králové Kašpar,
Melichar a Baltazar, kteří děťátku přivážejí cenné dary.
Celý biblický příběh je prokládán vánočními koledami
zpěváčků a muzikantů pod vedením otce Martina. Jeho
závěrečné slovo se dotklo každého srdce. A to bylo
cílem – udělat druhým radost a ujistit je, že na světě
není nikdo sám.
Ráda bych poděkovala všem, kteří jakýmkoliv
způsobem na tomto krásném projektu spolupracovali,
zvláště rodině Vrškové za jejich vlídné přijetí a
pohostinnost.
Mile nás potěšila velká účast diváků.
Michaela Skácelová

Akce školní družiny
Podzim byl v plném proudu, sluníčko hřálo a my jsme
v areálu družinky pro děti připravili BRAMBOROVÁNÍ.
Všichni dostali bramborovou medaili, na kterou se
snažili získat co nejvíce tiskátkových bramboráčků za
splnění úkolů, např. brambo-hopsání, brambo-hop,
brambo-puzzle a jiné zábavné úkoly. Všechny děti byly
šikovné a medaile měly plné tiskátek.
Jakmile se venku zhoršilo počasí, přesunuli jsme se do
svých oddělení a začali jsme vyrábět Podzimníčky,
každý podle své fantazie - z papíru, látky nebo
přírodnin. Pak jsme si sedli ke společnému stolu a
uvařili si svůj oblíbený čaj. Nechybělo také něco na zub.
S podzimníčky u čaje a svíčky jsme se dozvěděli i něco
o čaji samotném. Podle vůně jsme poznávali různé
čajové bylinky a nakonec zkusili experimentovat s čajem
z kouzelné bylinky - slézu, který barvil čaj do modra.
Než jsme se nadáli, už byl za dveřmi advent. Prvním
poselstvím bylo pečení perníčků. Nejstarší děti se
společně vydaly do cvičné kuchyňky, kde strávily krásné
voňavé odpoledne. Paní vychovatelka předem připravila
těsto a děti pak s chutí pokračovaly. Rozdělily se do
skupinek a každý z nich si vyválel, vykrojil, upekl i
zabalil své vlastní perníčky. A protože jsme v družince
všichni kamarádi, perníčky dostali i ti mladší.
Když procházel Mikuláš, nezapomněl se zastavit i u
nás. Naložil nám neskutečně velký a úžasný dárek.
Nevěřili jsme vlastním očím. Ano, přinesl nám stolní
fotbálek. Velké díky patří Spolku rodičů a přátel školy,
neboť on mu ukázal cestu k nám.
Poslední týden v loňském roce jsme si čekání na
Ježíška zkrátili vánoční besídkou. Ježíšek za námi
přišel a přinesl nám spoustu dárků, ze kterých děti měly
velkou radost. Společně jsme v krásně nazdobené
družince zpívali koledy, povídali si o vánočních tradicích
a hráli si s novými hračkami. Všichni se ale nejvíce těšili
domů na ty opravdové rodinné Vánoce.
Vychovatelky ŠD

www.zdounky.cz
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Aktivity Základní umělecké školy ve Zdounkách
Milí čtenáři zpravodaje,
dovolte, abych vás všechny jménem celého
kolektivu ZUŠ ve Zdounkách pozdravil v novém
kalendářním roce 2020 a seznámil vás s tím, co se
v naší škole událo a také bude dít. Na podzim roku
2019 si ZUŠ Zdounky připomněla dvojité půlkulaté
výročí. V neděli 20. října 2019 se uskutečnil již
patnáctý ročník hudebního pořadu „Hraje celá
rodina“, na kterém představilo svůj talent celkem
dvanáct rodinných seskupení složených z členů
napříč všemi generacemi, a mohli jsme tak
zároveň oslavit 45. výročí založení naší ZUŠ. Svou
přítomností nás poctili bývalí ředitelé pan Jaroslav
Prokop, paní Jana Žabenská a nechyběl také
starosta obce Zdounky Ing. Martin Drkula. Celý
koncert provázela příjemná atmosféra a bylo vidět,
že se baví publikum i všichni účinkující. V době
adventní vystoupili žáci na celkem 16 akcích a
koncertech. Koledy žesťového souboru zazněly u
stromků ve Zdounkách, Zástřizlech, Koryčanech,
Zborovicích, Střílkách a Blišicích. Pěknou
vzpomínku mají určitě členové dětského
pěveckého sboru, který vystoupil na vánočním
koncertu Olgy Lounové v neděli 8. prosince v DK
ve Zdounkách. Navštívili jsme také domovy pro
seniory ve Vážanech a Koryčanech a potěšili
vystoupením klienty CHdps v Cetechovicích a DZP
ve Zborovicích. Velké vánoční koncerty proběhly
12. a 13. prosince 2019 v DK ve Zdounkách a
kostele sv. Vavřince v Koryčanech. Pro ZŠ
v Koryčanech jsme připravili „Hodinu zpěvu
vánočních písní“ v kostele, která se těšila velkému
zájmu.
A teď k tomu, co nás čeká v druhém pololetí.
Bude toho hodně. V letošním roce budou naši ZUŠ
reprezentovat v soutěžích vypsaných MŠMT tyto
obory: hra na klavír, housle, kytaru, dechové
orchestry, výtvarný obor. Dechový orchestr opět
vyrazí na soustředění, tentokrát v březnu do
blízkého Roštína, aby se důkladně připravil na
krajské kolo. Naše škola byla opět pověřena
Krajským úřadem ve Zlíně pořádáním této
soutěže, takže si dovolím pozvat širokou veřejnost
na tuto zajímavou akci, která se bude konat
v pátek 3. dubna. Vystoupí zde malé i velké
dechové orchestry ze ZUŠ Zlínského kraje.
Mimořádné obsazení bude mít i porota této
soutěže. Jejím předsedou bude Mgr. Jan Slabák,
kapelník Moravanky, a členy Bc. Tomáš Uhlíř,
dirigent DO a ředitel ZUŠ Jeseník, a Mgr. Miroslav
Smrčka, dirigent DO a ředitel ZUŠ Hranice na
Moravě.
V dalších měsících se můžete těšit na besídky
jednotlivých oddělení, absolventské koncerty,
IV. ročník celostátního happeningu ZUŠ open
2020, absolventskou vernisáž atd. Žáci naší ZUŠ
se určitě v rámci studijních výletů podívají na
zajímavá místa u nás i v zahraničí. O všech akcích
vás budeme pravidelně informovat a těšíme se na
společná setkání při akcích naší školy a žáků.
Vážení čtenáři, ještě jednou mi dovolte, abych vám
všem popřál v hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
radosti v novém roce 2020.
S pozdravem
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.,
ředitel ZUŠ Zdounky

www.zdounky.cz

Strana 5

Informační zpravodaj
Zdounky

Ročník 18/číslo 1

Akce v Domě kultury ve Zdounkách
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Silvestrovský ČAK BAGR OPEN
Na Silvestra se v místní sportovní hale
uskutečnil IV. Ročník volejbalového
turnaje za účasti šesti amatérských
družstev ze Zdounek a blízkého okolí.
Oproti loňsku přibyl tým Zdounečanky.
Turnaj zahájil náš pan starosta, který vedl
tým Zdounek. Občerstvení bylo zajištěno
formou švédského stolu (co kdo donesl,
ať si dá každý) a rovněž byla
podávána Miťou
Malcherovou
opět
výborná brazilská káva a skvělé bublinky.
Po dramatických bojích se radovali
vlastně všichni, že ve zdraví a bez úhony
turnaj dohráli. Po vyhlášení výsledků byl
turnaj ukončen společným zpěvem státní
hymny pod taktovkou Libora Zakravače.
Skvěle jsme se tak „připravili“ na
večerního silvestra, takže za rok znova.
pozn.redaktora: vyhrály opět Divoky
Prezident turnaje Čevela

Jak jsme prožili předvánoční čas v naší školce
Přišel advent a děti i paní učitelky měly plné ruce práce. Bylo třeba
vyzdobit nejen třídy, ale i ostatní prostory MŠ, aby na všechny, kteří
sem přišli, dýchla vánoční atmosféra.
Na tvořivé dílně jsme společně vyráběli adventní a vánoční svícny,
zdobili perníčky a vyráběli různé dekorace na Vánoční jarmark.
Ten proběhl v pátek 28. listopadu při rozsvěcování vánočního
stromu na místním náměstí, a i naše předškolní děti se podílely
svým vystoupením na vytváření pohodového svátečního odpoledne.
Ve středu 4. prosince nás v kulturním domě nejdříve přivítala na
úvod Mikulášské besídky pohádka o vodníku Česílkovi. Potom
vstoupil do sálu Mikuláš v doprovodu milého anděla a neposedného
čertíka a nahlédl do moudré zlaté knihy. Děti mu zazpívaly písničky,
přednesly básničky a slíbily, že budou hodné. Za odměnu všem
dětem nadělil Mikuláš balíčky plné sladkostí a ovoce.
V pondělí 16. prosince jsme zapálili třetí svíčku na adventním věnci
a pověděli si příběh o tom, jak se narodil Ježíšek. Otevřeli jsme okno
a čekali, zda se i za námi ve školce Ježíšek zastaví a donese nám
nějaké dárečky. Na chodbě jsme si pak u stromečku zazpívali koledy
a po zazvonění zvonečku se děti rozešly do jednotlivých tříd, kde na
ně čekala bohatá nadílka. Do otevřeného okna s radostí poděkovaly
Ježíškovi a vrhly se na rozbalování dárků.
za kolektiv MŠ,
Ilona Šamánková

www.zdounky.cz
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Místní část Nětčice
Lampionový průvod
V den státního svátku, 28. října, se děti z Nětčic a jejich rodiče sešli
okolo 17 hodin před hasičskou zbrojnicí, aby se zúčastnili tradičního
lampionového průvodu obcí. Rozsvícenými lucerničkami a lampiony
ozdobili společný průvod obcí. Po něm se většina odebrala zpět do
hasičárny, kde bylo připraveno pohoštění pro děti i dospělé. Ráda
bych poděkovala členům SDH Nětčice a ostatním, kteří se na
zajištění občerstvení podíleli. Byla to opět úspěšná akce, děti byly
nadšené z průvodu a dospělí z posezení v hasičárně.
Adventní doba - Rozsvěcování vánočního stromu v Nětčicích.
Jednoho pochmurného odpoledne se zrodil v hlavách pár kamarádek
nápad uspořádat nějakou další akci v naší obci. Původním záměrem
bylo, aby se občané Nětčic společně v předvánoční době setkali a
popřáli si krásné a klidné prožití svátků vánočních. Z této naší
rychloakce vznikne určitě do dalších let příjemná tradice. Proto jsme
se první prosincovou neděli společně sešli, abychom rozsvítili náš
vánoční strom. Jako překvapení nám šikovné maminky vytvořily
krásný betlém, u kterého má snad každý z Nětčic fotku. Tímto jim za
něj děkuji. O svařák a teplý mošt pro děti se postarala paní A.
Pospíšilová a paní J. Vranková upekla dětem výborný koláč. Pro
všechny to byl příjemně strávený nedělní podvečer a zahájení
adventní doby.
Návštěva Mikuláše a jeho družiny
I k nám do Nětčic dorazil v předvečer 6. prosince Mikuláš. Vážený
pán s bílým vousem vzbuzující u dětí respekt, anděl s andělsky
zlatými vlasy a vlídnou tváří a samozřejmě čerti, připravení vzít do
pekla každé zlobivé dítě. Všichni byli nachystáni na tak vzácnou
návštěvu. Samozřejmě jako každý rok, ani tento se neobešel bez
slziček a slibů dávaných Mikulášovi o tom, že už nikdo nebude zlobit.
Za básničku či písničku si děti vysloužily plné pytlíky dobrot. Takže
Mikuláši, na shledanou zase za rok.
Vánoční vycházka
Každoročně patří ráno Štědrého dne zvířátkům v lese. Již několik let
se scházíme, abychom i do lesa donesli zvířátkům dobroty a ona si
ten Štědrý den také užila. V 9 hodin se celé rodiny s batohy plnými
zeleniny, kaštanů a jiných vhodných pokrmů pro zvěř scházejí před
„stovkou“, aby všichni společně vyrazili obejít les. Maminky se
vyzbrojí batohy s nezbytnou svačinou pro děti, protože ty už po 10
minutách mají samozřejmě hlad. Tatínci zase poponášejí ty
nejmenší, které po 20 metrech bolí nožičky. Ale vždycky jsme to
všichni zvládli a živí, zdraví a najezení se vrátili domů čekat na
Ježíška. Letos jsme jako příjemný bonus stihli i koledování muzikantů
po vesnici, a to dokonce dvakrát.
Silvestr
Bývá nepsaným pravidlem, že se na silvestrovské odpoledne
scházíme před Hospodou Bez lípy. Každoročně zde probíhá setkání
u zabijačkových pochoutek a svařáku. Okolo 17 hodin se
přesouváme na místní hřiště, abychom přivítali nový i Nový rok
ohňostrojem. Ten byl opravdu krásný a za jeho zafinancování
děkujeme místnímu hasičskému spolku. A samozřejmě také
střelmistrům – M. Vrankovi a D. Mrhálkovi.
Tříkrálová sbírka
Druhou sobotu v lednu provázelo ne příliš zimní počasí tříkrálové
koledování v Nětčicích. Dvě skupinky vyrážely ve 14 hodin koledovat
po obci. Děti byly úžasné, všem domácnostem jistě přinesou do roku
2020 štěstí a zdraví. Lidé byli velmi štědří, všem, kteří přispěli na
dobrou věc, patří obrovské díky! Kromě příspěvků do kasičky
obdarovali i Tři krále různými sladkostmi a ovocem. Chtěli bychom
poděkovat především paní Vajglové, která do Nětčic přijela i se svojí
dcerou Evičkou a synem Jiříčkem, aby našim králům, kteří měli letos
premiéru, pomohli. Moc vám za to děkujeme a vážíme si toho.
Mgr. Barbora Pospíšilová, Dis.
www.zdounky.cz
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SDH Zdounky
Vážení čtenáři našeho zpravodaje, opět stojíme na začátku nového roku, roku 2020. Nový rok je před námi, a jaký bude,
to nám ukáže až on sám. Začátek nového roku je právě to období, kdy se plnohodnotně můžeme ohlédnout a zhodnotit rok
předešlý, rok 2019.
Hodnocení celého roku, tak jako vždy, 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 2019 řešila
celkem 9 mimořádných událostí, z toho 2 požáry a 7 technických pomocí. Technické pomoci byly převážně zaměřené na
odstraňování popadaných stromů přes komunikaci nebo někde, kde ohrožovali obyvatele. Dále svou činnost prezentovala
na 3 ukázkových cvičeních. Během zimních měsíců si naše jednotka udržuje ve sportovní hale svou fyzickou zdatnost,
doplňuje si své teoretické znalosti a prohlubuje si svou odbornost. Vše je prováděno v souladu s legislativou zákona o
požární ochraně, ale také k udržení kvalitní a požadující ochrany 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 a žen se za loňský rok zúčastnilo celkem 18 soutěží, z toho 7 v seriálu Podhostýnské hasičské ligy,
9 pohárových soutěží v okolí a 2 soutěží pořádaných SH ČMS. Umístění bylo vždy podle zásluh a správně nakloněného
štěstí…
Další činností sboru je výchova našich pokračovatelů a nástupců a je to činnost mladých hasičů ve Zdounkách. Tento
kolektiv mladých hasičů má v roce 2020 celkem 36 členů (dětí) a máme tak tři soutěžní kategorie: mladší žáci, starší žáci,
dorost. V průběhu roku se pravidelně scházejí 1x týdně.
Loňská sezóna byla opět velice zdařilá, co se týče úspěchů. Na jarním kole okresní soutěže Plamen si naši starší vybojovali
třetí místo a postup do krajského kola a naši mladší se umístili na místě čtvrtém. V kategorii dorostu se na postupových
příčkách umístili Veronika Slováčková - 1. místo a Michal Šauer - 3. místo. Dále pak na nepostupovém 7. místě skončila
Barbora Ivánková.
Krajské kolo proběhlo v Uherském Hradišti, kdy se naši starší žáci umístili na 12. místě a naši
dorostenci na 5. místě. Veronika Slováčková a Michal Šauer.
Další činností byla účast na pohárových soutěžích v okolí během léta. Výsledky byly vždy dle zásluh.
Ta nejlepší dvě
druhá místa, tři třetí místa a nejlepší umístění sezony jsme získali na soutěži v Nětčicích, kde naši žáci vybojovali místo
první. Konec prázdnin patřil tradičnímu táboru mladých hasičů v táborové základně Krásná pod Lysou horou. Letos se
konal již devátý ročník, který si vždy zodpovědně připraví pro své mladé hasiče jejich hlavní táboroví vedoucí, a to manželé
Kutrovi a jejich odborný a realizační 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 uspořádat dětský den pro
první a druhý stupeň základní školy ve Zdounkách a také pro mateřskou školu. Tato akce probíhala v hasičském areálu
vedle hřiště TJ v jeden den. Zaměření dětského dne byla spíše taková hravá forma besedy a osvěty, co a jak dělat
v mimořádných situacích. Děti si mohly vyzkoušet spoustu užitečných situací a také používání hasicího přístroje.
I teď připomínáme, abyste se v průběhu topné sezóny 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 sezóny. U
plynových spotřebičů a topidel také třeba 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…
Závěrem toho našeho průřezu loňským rokem mi dovolte všem našim sponzorům a příznivcům poděkovat. Také obecnímu
úřadu děkujeme za podporu a přejeme všem do nového roku 2020 vše nejlepší, pevné zdraví a kopu štěstí. Zároveň vás
všechny co nejsrdečněji zveme na tradiční masopust a Ostatkovou zábavu, která se uskuteční v sobotu 22. února.
Za SDH Zdounky Marek Sýkora

www.zdounky.cz
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SDH Divoky
Lampionový průvod
Stalo se hezkou tradicí, že na začátku listopadu
se u nás v Divokách koná lampionový průvod.
Nejinak tomu bylo i v roce 2019, kdy jsme se
sešli 2. listopadu na dětském hřišti před
bývalým obchodem. Naše nové mladé členky
ve spolupráci s místními dívkami a ženami
připravily
trasu
lemovanou
rozmanitě
vyzdobenými svícny. Na místě se sešly přes
dvě desítky dětí a téměř jednou takový počet
dospělých.
Trasa byla tentokrát náročnější a díky našemu
místnímu „starostovi“, který dočasně vypnul
pouliční osvětlení, jsme šli v úplné tmě. Přesto
ji všechny děti zvládly a jejich lampiony krásně
prozářily příjemnou listopadovou noc.
Všechny malé účastníky čekala na konci trasy
sladká odměna, ohniště a špekáčky. Pro
dospělé byl připravený svařák.
Jelikož většina zúčastněných přinesla slané i
sladké občerstvení, pingpongový stůl stojící
před obchodem se rychle proměnil v bohatý
raut. Moc děkujeme všem, kteří si s námi tuto
akci užili.
Turnaj ve stolním tenise
V Divokách máme nejraději kulturu a sport,
proto jsme se jako každý rok sešli na Boží hod
dopoledne v budově bývalé školy, abychom
zde
poměřili
své
síly
v jednom
z nejnáročnějších sportů vůbec, ve stolním
tenise.
V rámci snahy udržet si štíhlou linii a
vysportovaná těla i přes vánoční svátky přišly
necelé dvě desítky sportovců a podpořit je
dorazil i téměř stejný počet příznivců dobrého
tenisu a nehrajících trenérů. Po počátečním
doplnění kvalitních živin a tekutin byli hráči a
hráčky losem rozděleni do tří skupin. Zápasy se
nesly v bojovném duchu a soupeři si nic
nedarovali. Vyřazovací boje poté rozhodly o
tom, že v ženské kategorii se na 1. místě
umístila Hanka Pektorová, 2. místo obsadila
Barborka Pektorová a na 3. místě skončila
Janička Andrýsková. V kategorii mužů se
vítězem stal Petr Škop, 2. místo obsadil Jiří
Pektor a třetí skončil Zdeněk Ferenz. Smutnou
zprávou bylo snad jen to, že kvůli zařazení do
tzv. skupiny smrti se neumístil náš velitel. Jinak
se celá akce nesla v soutěživém, ale
přátelském a radostném duchu, a sportovci
i diváci odcházeli spokojeni.
Ing. Pavel Mainuš

www.zdounky.cz
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ČSOP Divoky
Čas adventu provází v Divokách tvořivá dílnička
a rozsvěcení vánočního stromečku. I v loni jsme
se sešli v hojném počtu první adventní neděli u
tvořivé dílničky pro děti i dospělé. Každý si mohl
vytvořit vánoční přání, ozdoby a dekorace.
Nechybělo tradiční zdobení perníčků. Zajímavostí
bylo foukání ozdob na plátěnou tašku. Atmosféru
dotvořila vůně punče.
Před setměním jsme kolektivně nazdobili vánoční
stromeček a za soumraku jej za zvuku koled
rozsvítili.
Osadní výbor Divoky a ZO ČSOP Divoky

Tradiční předsilvestrovská procházka na Brdo

Poslední brigáda ZO ČSOP Divoky v roce 2019
na naučné stezce, bylo třeba opravit značení.

Pozvánka na akci
„POHÁDKOVÝ LES“
která se koná
23. května 2020
www.zdounky.cz
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Český svaz zahrádkářů Zdounky
Vážení čtenáři zpravodaje, dovolte mi, abych
vás v krátkosti informoval o činnosti Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu
Zdounky. V uplynulém roce 2019 čítala naše
organizace 48 členů, kdy se průměrný věk
pohyboval kolem 61 let. Celkem jsme pro členy
uspořádali dvě výroční schůze, pro obec
brigádu - stříhání stromků a pro širokou
veřejnost Košt slivovice a na podzim již tradiční
Výstavu ovoce a zeleniny.
Na výročních schůzích byli přítomní členové
seznámeni s činností za uplynulé období a
plánem práce na období následující. Dne 17.3.
2019 proběhla v přísálí kulturního domu ve
Zdounkách výroční schůze ZO ČZS, které se
zúčastnila valná většina členů. Tento rok byla
pravidelná rutina narušena volbami do výboru
ZO. Nově byli zvoleni 4 členové výboru a
schváleni v tomto složení (noví barevně):
předseda:
místopředseda:
jednatel:
pokladnice:
hospodář:

Pavel Valenta
Tomáš Vymazal
Alois Žatecký
Jana Zahradníčková
Jančík Lubomír

členové:

Josef Mítek
Michal Trněný
Tomáš Hušek
Stanislav Stratil
Kateřina Žatecká
Antonín Horák st.

kontrolní komise:
předseda:
členové:

Jiří Šimčík
Marie Trněná
Zdeněk Vích

Košt slivovice proběhl dne 2.2.2019 v sále
Domu kultury ve Zdounkách. Přišlo cca 50
návštěvníků a přinesli 35 vzorků, které jsme
rozdělili do tří kategorií. Všechny vzorky byly na
velmi kvalitní úrovni. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří přišli, a hlavně členům organizace,
kteří se aktivně zapojili do přípravy a realizace
celé akce.
Výstavu korunovaly výtvory a obrázky ze ZŠ a MŠ Zdounky, a tak jsme
dětem při prohlídce připravili překvapení v podobě čerstvého moštu,
přičemž nám byly rozzářené oči největší odměnou. Právem všem patří
poděkování, a to jak dětem za příspěvky, tak pedagogům za
1) švestková (24 vzorků)
bezproblémový průběh.
1. Jan Andrýsek, 2. Petr Foltýn, 3. Antonín
Dále zde bylo možno na panelech, které naaranžovali sami členové
Horák st.
ochránců přírody, zhlédnout mnoho poučných informací ohledně ochrany
přírody a zajímavostí o přírodě v našem okolí. Chtěl bych za to
2) meruňková (4 vzorky)
poděkovat ČSOP DIVOKY a už se těším na další spolupráci.
1. Jarmil Vojáček, 2. Pavel Palička, 3. Pavel
Návštěvníky, a především děti, vždy nejvíce zaujme vytavená plástev
Nevřivý
medu s včelami a jejich královnou, včelařské vybavení, vystavené včelí
3) ovocná pálenka (7 vzorků)
produkty a též připravená ochutnávka medu spojená s poutavým
1. Marie Trněná, 2. Marek Frkal, 3. Alois Trněný vyprávěním, za což vděčíme členu ZO ČSV p. Kameníkovi.
Mnohokrát děkuji za čas, přípravu a energii do tohoto každoročně
vkládanou.
Výstava ovoce a zeleniny proběhla v neděli dne
Poděkování právem patří všem členům organizace, kteří se opět ve
29.9.2019. Na výstavu přineslo vzorky 30
svém volném čase celé přípravě a hladkému průběhu věnovali.
vystavovatelů, z toho 24 zahrádkářů. Celkem se
nám sešlo kolem 100 vzorků ovoce a 114
Závěrem mi dovolte popřát všem občanům hodně úspěchů, dobré
vzorků zeleniny.
nálady a hlavně hodně zdraví minimálně v roce 2020.
Pavel Valenta,
předseda ZO ČZS

Výsledky

www.zdounky.cz
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Obec Zdounky v číslech
V loňském roce se v našem
matričním obvodu konalo 96
sňatků (z toho 13 církevních).
Převážně se jednalo o snoubence
„přespolní“ a všechny sňatky se
konaly mimo obřadní místnost.
Mezi nejoblíbenější svatební místa
stále patří Dvůr Honětice, Hospoda
Bez lípy Nětčice, Kamínka Roštín,
Lesní penzion Bunč, Grunt Galatík
Těšánky a nyní nově také
zámecký park ve Zdounkách
s novým
zahradním
altánem.
Jeden sňatek se uskutečnil na
neobvyklém místě - na fotbalovém
hřišti v Divokách.
Pro letošní rok je prozatím
objednáno 65 svatebních obřadů,
z toho 3 budou na OÚ.
Vítání občánků se v loňském roce
konalo 3x, a to v obřadní síni na
OÚ. Zástupci OÚ a předsedové
místních
osadních
výborů
navštěvují naše spoluobčany u
příležitosti významného životního
jubilea, zlaté či diamantové svatby.
V tomto
roce
oslaví
jeden
manželský pár úctyhodných 70 let
společného života, což je svatba
platinová. Jubilantům ve věku 70 a
75 let je zasíláno blahopřání, od
80. narozenin jsou oslavenci
obdarováni malým
dárkem
již
každý rok.

Stav obyvatel k 1.1.2020

ZDOUNKY

z toho
muži
700

celkem
1 427

ženy
727

děti
do 15 let
222

prům. věk
41,48

69

22

44,32

CVRČOVICE

153

DIVOKY

133

71

62

24

41,55

NĚTČICE

246

127

119

58

36,78

TĚŠÁNKY

150

80

70

11

46,09

LEBEDOV

84

17

5

12

4

26,65

2 126

1067

1059

341

39,47

Změny od 1.1.2019 do 31.12.2019

20

7

37

41

sňatky
(občané
s TP
u nás)
5

CVRČOVICE

-

3

3

3

-

DIVOKY

1

-

2

2

1

NĚTČICE

4

3

7

12

2

TĚŠÁNKY

2

2

-

4

2

LEBEDOV

1

-

-

-

-

28

15

49

62

10

ZDOUNKY

narození

úmrtí

přistěhování

odstěhování

Naše nejstarší spoluobčanka
bydlí ve Zdounkách a v říjnu
loňského roku oslavila krásné
96. narozeniny.
Ve Cvrčovicích
oslaví nejstarší spoluobčan
v březnu 94. narozeniny.
V Divokách
oslaví nejstarší spoluobčanka
v září 86. narozeniny.
V Nětčicích
oslavila nejstarší spoluobčanka o
uplynulých vánočních svátcích 85.
narozeniny.
V Těšánkách
oslaví nejstarší spoluobčanka
v únoru 89. narozeniny.

www.zdounky.cz
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Tvořivé dílničky v knihovně
V minulém roce uspořádala naše knihovna
tvořivé dílničky pro děti. Akce byly velmi
kladně hodnoceny a těšily se velké účasti. Děti
si mohly vyrobit nejen dekorace k různým
příležitostem, ale i vyzkoušet nové zajímavé
techniky.

Vánoce
Roman Vymazal, Jan Vajgl
Už tu máme po roce
pohodové Vánoce,
i ptáček je naladěn,
protože je Štědrý den.
Ježíšek už přichází
a stromeček rozzáří.
Utíkáme k babičce,
co bude mít v nadílce.

Vánoční pohoda
Natálie Voznicová, Sára Gašicová
Vánoce jsou bílé,
mám ráda ty chvíle.
Když jsme všichni spolu
u jednoho stolu.
Máme se všichni rádi
a všichni jsme kamarádi.
Na stole necháváme
talíř pro neznámé.
Po večeři pouštíme lodičky,
nádobí strčíme do myčky.
Potom krájíme jablíčka
a vznikne z toho hvězdička.
Rozbalíme dárky
a jdeme koukat na pohádky.
Všem přejeme krásné Vánoce
a uvidíme se zase v novém roce.
www.zdounky.cz
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Sběrný dvůr
Uplynul rok 2019 a já bych si dovolila tak
trochu bilancovat a po čase opět pár čísly
zhodnotit chod sběrného dvora ve
Zdounkách. Ročně se zde protočí stovky
tun odpadu od našich občanů. Jen pro
představu je to např. víc jak 100 tun
objemného odpadu, což je ten největší
kontejner ve sběrném dvoře, který se
vyváží v průměru jedenkrát týdně. Občas
si říkám: kam jsme ten odpad dávali, než
byl sběrný dvůr? Odpovědí je mnoho,
nejdůležitější je ovšem to, že výrazně, až
na výjimky, ubylo černých skládek. Ty
ostatně naše obec při každoročním jarním
úklidu likviduje. Ale stále jsou místa, kde
se s úpornou pravidelností objevují znovu
a znovu. Dalším hojně vytvářeným
odpadem je biologicky rozložitelný odpad,
tedy rostlinné zbytky ze zahrad. Tohoto
odpadu se ve sběrném dvoře za uplynulý
rok shromáždilo přes 30 tun. Vzhledem
k tomu, že jsme na vesnici, již dvakrát
jsme v rámci dotace rozdali mezi občany
stovky kompostérů a mnoho lidí ukládá
rostlinný odpad na hromady někde v koutě
zahrad, není toto číslo nikterak vysoké.
Navíc mít vlastní kompost na záhonky je
věc k nezaplacení. Samostatnou kapitolou
je nebezpečný odpad, což jsou plechovky
od barev, ředidel až po pesticidy,
motorové oleje a zbytky léčiv. Tohoto
odpadu se ve sběrném dvoře loni vytřídily
téměř 4 tuny. Za zmínku jistě stojí, že od
ledna letošního roku má každá obec dle
zákona povinnost třídit i jedlý olej. Naše
obec tento olej do sběrného dvora přijímá
od občanů již řadu let, přesto si na to
dovoluji upozornit a poprosit každého, ať
zbylý olej z pánviček a friťáků v kuchyni
sleje do PET lahve a raději donese do
sběrného dvora, než aby ho likvidoval
jakkoli jinak.
Dalším odpadem je vytříděný papír – 4
tuny, plasty – 3,5 t, sklo – 8 t. Nesmím
opomenout ani elektrodomeček, kde se
v rámci třídění v kolektivním systému
ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP
naskládalo během roku víc jak 160
praček, sporáků, ledniček i mrazáků,
několik desítek monitorů, tiskáren a
televizí. Zvlášť se musím zmínit o starých
televizorech, těch, jak já říkám, tlustých
(TV CRT). Ty elektroodpadu výrazně
dominují, i když jsem si myslela, že
v dnešní době už je nikdo nemá. Přesto
jich vloni prošlo přes sběrný dvůr přesně
168.
Na závěr mého článku si dovolím popřát
všem spoluobčanům do nového roku jen
to nejlepší. Zkusme pro jednou přelstít tu
krutou pravdu, že mnohdy dokážeme
ocenit pravou hodnotu čehokoli teprve ve
chvíli, kdy o to přicházíme. Přestaňme
reptat a vnímejme svět kolem nás z té
lepší stránky. Můžeme s tím začít ihned.
Tady a teď…
Ing. Jana Raczová
www.zdounky.cz

Křížovka

STOLNÍ OCENĚNÍ KRÁLÍKŮ
ZO ČSCH Zdounky
pořádá Stolní ocenění králíků

sobota 8. února 2020
od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Dům kultury Zdounky
Srdečně zvou pořadatelé.
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Vánoční koncert - Olga Lounová

Předvánoční setkání se seniory
V pondělí 9.prosince v odpoledních hodinách zorganizovala obec
Zdounky pro své seniory malé předvánoční posezení v hlavním sále
Domu kultury ve Zdounkách. Těší nás, že tuto každoroční akci
navštěvuje stále větší počet našich dříve narozených spoluobčanů. To
prosincové odpoledne usedlo k prostřeným stolům více jak 70 seniorů.
Po krátkém přivítání panem starostou a rozdání drobných dárků následoval kulturní program v podání žáků naší ZUŠ pod
vedením paní učitelky M. Drkulové. Poté jsme společně shlédli dokument o dodržování vánočních tradic v Čechách. Příjemné
odpoledne uběhlo v besedě s přáteli a sousedy jako voda. Doufám, že v letošním roce se opět setkáme. Už teď si můžete
v obecních kalendářích datum předvánočního posezení se seniory najít. Komu se nechce hledat, tak si poznačte 14.12.2020.
Těšíme se na vás.
místostarosta obce, Ing. Jana Raczová
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