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Vážení a milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou další číslo Informačního zpravodaje naší obce. Jsme stále ještě na prahu nového roku, který ale
bohužel navazuje na řadu restrikcí a omezení spojených s pokračující celosvětovou pandemií koronaviru COVID-19 z minulého
roku. Myslím si, že rozhodně není třeba se více v této chvíli z naší strany k tomuto problému vyjadřovat, neboť denně je vše
řešeno a nám podáváno všemi možnými „informačními kanály“, a věřte, že se snažíme tento problém zvládat tak, aby se na
život v naší obci podepisoval co možná nejméně … Nicméně, náš společenský život vzal za své. Vše, na co jsme byli zvyklí a
v řadě v případů jsme se vždy na tyto akce těšili, nám bylo a je zatím odepřeno. Je třeba ale vydržet, vše špatné jednou skončí,
a to se týká i této nešťastné pandemie, ať už si o ni každý myslí, co chce… Opravdu věřte, a to dříve či později, že zas bude
dobře!!!
Co se týká plánů na nový rok, zůstanu Zdounky, samozřejmě včetně místních požadavky
jednotlivých
našich
v tomto případě pouze u popisu částí, opět nedochází kvůli koronaviru osadních výborů, které jsou cca z 90 %
schváleného rozpočtu naší obce na rok k žádným významným změnám, tedy všechny započítány do tohoto návrhu
2021,
který
byl
prezentován hlavně místní poplatky např. za rozpočtu obce, a to dle paragrafů, ke
zastupitelstvu
obce
na
veřejném komunální odpad, psy, pronájmy a další kterým se vztahují. Jako zřizovatelé
zasedání ve čtvrtek 17.12.2020, neboť zůstávají na cenách roku 2020, i když by dvou škol a vlastníci budovy, kde se
v této chvíli psát o kulturních a dalších si
v některých
případech
změny nachází ZUŠ, počítáme pro řádné
společenských akcích je opravdu zatím zasloužily, aby odpovídaly více současné zabezpečení chodu škol včetně
bezpředmětné…
ekonomické realitě. Stejně tak říkám, že dalších investic, s celkovou částkou
Schválený rozpočet obce Zdounky na rok jsme dle motta „s péčí řádného přes 6,6 mil. Kč. Nemalou částku
2021 je opět vysoce proinvestiční hospodáře“ chtěli loni po cca 5 letech o z celého rozpočtu tvoří také tzv.
(navržený mínusový schodek činí inflaci upravit všechny nájemní smlouvy mandatorní výdaje. Z dalších dílčích
dokonce 42 mil. Kč), pro rok 2020 byl bytových a nebytových obecních prostor, investic v jednotlivých kapitolách je to
schválený plánovaný minusový schodek ale COVID-19 byl proti. To samé se týká i například
nový
povrch
místní
rozpočtu 40 mil. Kč, pro rok 2019 to bylo daně z nemovitosti, která se i pro tento rok komunikace od Boří po křižovatku, kde
20 mil. Kč. Zatím jsme v těchto pro naše spoluobčany nemění.
bydlí rodina Zbránkova, v Divokách,
uvedených letech byli vždy přebytkoví, a A s jakými hlavními výdaji je počítáno pro výměna vstupních dveří do bývalé
to i z celé řady pozitivních ekonomických tento rok? Je to pokračování a dokončení Obecní školy v Těšánkách, zatím
důvodů, které měly dopad na náš obecní největší investiční akce s názvem neuskutečněná úplná rekonstrukce
rozpočet, ale i částí nerealizace určitých „Zdounky – dostavba kanalizace, včetně veřejného
osvětlení
v
ulici
investic, ať již důvody byly jakékoliv! Nyní místních částí l. etapa“, na kterou jsme Kroměřížská II ve Zdounkách, nové
se ale zcela zásadně kvůli pandemii z ministerstva zemědělství obdrželi dotaci dětské hřiště v Zákostelí včetně
koronaviru COVID-19, mění aktuální cca 37 mil.Kč. V rámci kapitoly kanalizace vybudování nových parkovacích míst
ekonomická situace, a tento rok bude pro je počítáno i s již odsouhlaseným vedle tohoto hřiště, na hřbitově ve
naši obec ekonomicky opravdu nelehký, odkanalizováním objektů v ul. Zborovská, Zdounkách je to očištění a oprava
tak jako pro státní rozpočet České a to za potokem Kotojedka, včetně hlavní opěrné zdi kolem kostela, na
republiky!
uhrazení projektu. V rámci současné které se již opět projevil určitý zub
Z pohledu rozpočtového určení daní projektové přípravy pro zahájení další času. Požadavky na požární ochranu
(RUD) by naše obec měla v tomto roce v významné investice obce jsou to finanční všech pěti sborů jsou vykryty jako vždy
„optimistické variantě“ obdržet pouze cca prostředky na budování inženýrských sítí stoprocentní částkou. Prostředky na
26,3 mil. Kč. Pro minulý rok bylo původně v ulici Cvrčovská ve Zdounkách, kde má kulturu byly poníženy cca o 25 % proti
počítáno s nejvíce penězi v historii RUD, být do budoucna postaveno celkem 33 původnímu plánovanému objemu na
tedy s částkou cca 33,3 mil. Kč, což také rodinných domů, dále je to stavební minulý rok, koronavirový rok 2020.
bohužel kvůli pandemii nebyla nakonec realizace rekonstrukce druhé etapy Standardně, jako každý rok, jsou
pravda, pro rok 2019 bylo počítáno s tribuny na fotbalovém hřišti ve Zdounkách požadavky našich spolků
částkou 31,5 mil. Kč a pro další srovnání a dokončení celkové rekonstrukce bývalé zapracovány do rozpočtu obce v plné
bylo RUD pro rok 2018 plánováno ve výši Obecní školy v Nětčicích, nově na tři výši, dle jejich jednotlivých žádostí.
29,2 mil. Kč.
obecní byty. Počítáno je také s odloženou
Z pohledu dalších příjmů pro naši obec rekonstrukcí chodníků ve Zdounkách,
pro rok 2021 a z pohledu nás všech konkrétně od II. stupně ZŠ po ulici
občanů s trvalým pobytem v obci
Stříleckou. Určitou položku tvoří celkové
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Pokračování ze str.
8 81 8
Na závěr si dovolím uvést informaci, že i
když předpokládané daňové příjmy
budou dosti poníženy, tento rozpočet
obce je sice vysoce schodkový, ale plně
vystihuje požadavky, se kterými na tento
rok počítáme a které chceme zrealizovat,
ale především finančně na to máme.
Jediná akce, která již zde proti
původnímu očekávání a přípravě projektů
zařazena
nebyla,
je
kompletní
rekonstrukce rozvodů plynu, elektřiny a
vody včetně nové plynové kotelny ve
zdouneckém zdravotním středisku. Zde
se celková projektovaná cena pohybuje
přes 8 milionů Kč.

Důležité informace
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Rada obce a Zastupitelstvo
obce Zdounky děkují našemu
spoluobčanovi

Rada obce a Zastupitelstvo
obce Zdounky děkují našemu
spoluobčanovi

panu Vlastimilu Pluhařovi
z Nětčic

panu Miroslavu Šamánkovi
z Nětčic

za 80. odběr krve,
kterou jako čestný dárce
daroval v Kroměřížské
nemocnici na oddělení
transfuzní služby a
hematologie.

za 40. odběr krve,
kterou jako čestný dárce
daroval v Kroměřížské
nemocnici na oddělení
transfuzní služby a
hematologie.

S vírou v lepší nový rok a přáním všeho
dobrého všem…
Ing. Martin Drkula – váš starosta obce

Místní knihovna ve Zdounkách

Termíny uzávěrek
zdouneckého zpravodaje

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Uzávěrky příspěvků do
Informačního zpravodaje
pro rok 2021:

10. dubna 2021
10. července 2021
10. října 2021
Příspěvky posílejte na adresu:
zdouneckyzpravodaj@seznam.cz
nebo je můžete vložit do poštovní
schránky u obecního úřadu ve
Zdounkách.

Úterý
Středa

www.zdounky.cz

11.00 – 12.00
08.00 – 12.00
11.00 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
Zavřeno
Zavřeno

12.30 – 17.00 hod.
12.30 – 18.00 hod.

Telefon: 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. 2021:
děti do 16 let
zdarma
studenti a senioři
15,- Kč/rok
dospělí
30,- Kč/rok
senioři od 70 let, průkaz ZTP zdarma

Otevírací doba pošty Zdounky
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

13.00 – 18.00
13.00 – 15.00
13.00 – 18.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00

Děkuji manželům Zaoralovým za upozornění na
nesprávnou informaci o smrti pana Emila Jelínka v
publikaci o historii Těšánek, v níž je mylně uvedeno, že
pravděpodobně spáchal sebevraždu. Ve skutečnosti zemřel
na infarkt.
Příprava každé publikace – Cvrčovice, Nětčice, Lebedov a
nyní Těšánky - trvá vždy přibližně jeden rok a je poměrně
náročná.
Ve snaze co nejvěrohodněji přiblížit historická fakta
čerpám nejen z kronik, ale i mnoha poznámek. Může se
stát, že některá nejsou zcela přesná.
O to víc je přínosem, pokud se v dnešní době najdou ti, co
historické nepřesnosti uvedou na pravou míru.
L. Paličková
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Když se projekt stává realitou
V průběhu
studených,
větrných
listopadových a prosincových dní se
uskutečnila
avizovaná
výsadba
ovocných alejí na obecních pozemcích
ve Zdounkách u cvrčovské kapličky a
v Nětčicích na polní cestě ve směru do
Šelešovic. Na procházku i pro sport
bylo v obou alejích vysazeno 120
ovocných stromků starých odrůd, např.
třešeň Troprichterova, jejíž původ sahá
až do roku 1823, jabloň Smiřické
vzácné, popsána v roce 1870, či
hrušeň Charneuská z roku 1830 a řada
jiných. Samozřejmě nebyly opomenuty
ani slivoně, např. odrůda Stanley a jiné.
Velké poděkování patří místním
zemědělským firmám – Salix Morava
a.s., která se ochotně podílela na
přípravě pozemků k realizaci, pan Ing.
Marian Sedlář, Farma pod lesem ve
Cvrčovicích, s nímž bylo na tomto
projektu radost pracovat, a pan Jiří
Karger, firma Heliavita, zkušený
ovocnář z Nětčic, který mi dal
neocenitelné rady při výběru a
plánování umístění jednotlivých druhů
ovocných stromů. Vstřícnost, ochota ke
spolupráci, umění kompromisu a čas,
který mi věnovali, to všechno bylo
stěžejním rysem našich hovorů a
setkání. Velká pochvala patří kolegům
a brigádníkům z dílny obecního úřadu,

www.zdounky.cz

kteří u cvrčovské kapličky trpělivě a
s úsměvem naslouchali mým pokynům a
přizpůsobili je realitě. Přestože tam
nahoře v polích fičel vítr a byla velká
zima, kromě suprově odvedené práce
jsme se dokázali pobavit i zasmát.
Vzhledem k tomu, že se nám dařilo,
vysadili jsme i pár ovocných stromků
v areálu mateřské školy. Třešně a
jabloně, aby to paní kuchařka, až bude
péct dětem koláče, neměla z kuchyně
daleko. Výsadba v Nětčicích, kterou si
zorganizoval místní osadní výbor pod
vedením jeho předsedy, pana Rostislava
Pospíšila, proběhla začátkem prosince.
Děkuji všem, od těch nejmenších, které
opravdu dlouho bavilo běhat s úvazky ke
stromečkům, až po ty dříve narozené,
kteří s rozvahou a důkladností stříhali,
sadili, přitloukali a uvazovali. Zablácení
jsme byli všichni stejně včetně našeho
pana starosty.
Co dodat na konec? Je to velmi
jednoduché – ještě jsme zdaleka
neskončili. Projekt, příprava a výsadba
byly první etapou. Nás a všechny ostatní,
kdo budou mít chuť se do péče o stromky
zapojit, čeká ještě spousta práce a další
alej…
Ing. Jana Raczová,
místostarosta obce
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Akce na I. stupni Základní školy ve Zdounkách
Čáry máry s podzimem
Poslední listopadové dny v naší družině probíhal projekt „Čáry máry
s podzimem“. Byly to poslední podzimní aktivity, které děti plnily před první
adventní nedělí. Nejlepší činností podzimu je pro ně vždy pouštění draka, a
drak byl také hlavním tématem tohoto projektu. Draky si děti nejprve kreslily
nebo malovaly, spojovaly pomocí čísel a dokreslovaly obličeje draků
pomocí dané předlohy. Také si zahrály na pána Podzimu a vyzkoušely si
kouzlo barvení listů jen pomocí dotyků svých prstů, při kterém si barvy
mohly vybírat a míchat podle svých představ. Spoustu podzimního času
strávily děti vloni doma, a tak si povídaly v družinkách o tom, jaké podzimní
činnosti stihly prožít i samy bez svých kamarádů. Nejlepší ale bylo, když si
nakonec každý vyrobil svého draka podle vlastní fantazie a vyzkoušel si
jeho letecké schopnosti na školním hřišti. Počasí moc nepřálo, ale dětem
ani drakům to nevadilo. Navíc si odnesly jako vzpomínku na tyto dračí dny,
medaile ze svých vlastnoručně vybarvených listů.
Všude voní Vánoce
Nejkrásnější svátky v roce, to jsou přece Vánoce. V naší družince jsme se
na ně také moc těšili. Jakmile nastal adventní čas, začali jsme zdobit celou
naši družinku, chodby, svá oddělení a také areál. Měli jsme to opravdu
vánočně kouzelné – plno andílků, dopisů pro Ježíška, kapříků a stromečků.
Na chodbě byly i jesličky s Ježíškem. Vyráběli jsme přáníčka, dárečky pro
rodiče a své blízké, poslouchali koledy, četli andělské čtení na pokračování
a moc se těšili, co nám letos Ježíšek nadělí. Nic jsme nenechali náhodě, a
tak si děti přály konkrétní dárečky. A Ježíšek za námi opravdu přišel. Děti
našly u jesliček hračky, které si přály. Bylo pěkné vidět, jak jim zářily oči při
rozbalování a hraní s novými hračkami.
Děti i paní vychovatelky přejí v novém roce hlavně moc a moc zdraví.
Mikulášská nadílka
Tradičně jako každý rok i vloni na naši školu zavítal čert a anděl. Mikuláš se
omluvil, neboť musel být u všech nemocných a trpících. Čert s andělem
navštívili každou třídu na 1. stupni naší školy a dětem připomněli jejich
nepěkné i krásné vlastnosti. Všechny děti také obdarovali balíčkem
sladkostí, které pro ně připravil Spolek rodičů a přátel školy. Prvňáčci dostali
ještě jeden dáreček navíc, a to své první pero.
Akci hodnotíme jako velmi zdařilou.
Michaela Skácelová a
Radomír Daněk
Papírové poselství
Před rokem děti, rodiče a učitelé prvního stupně připravili „Kouzelné
Vánoce" babičkám a dědečkům v domovech. Bohužel Vánoce 2020
koronavirus covid-19 poznamenal, škodí, jak může. To ale neznamená, že
přestaneme žít a radovat se. Rozhodli jsme se, že uděláme alespoň trochu
hezké Vánoce seniorům v domovech. Proto jsme se připojili k „Papírovému
poselství" a děti namalovaly nebo napsaly vánoční přání, dopisy určené
babičkám a dědečkům. To hlavní a nejdůležitější přání pro všechny bylo zdraví a překonání odloučení od nejbližších.
„Koronavirové Vánoce" si pro jednou trochu upravíme, ale rozhodně si je nenecháme zkazit. Nebáli jsme si užít adventní a
vánoční čas.
Mgr. Blanka Ondová
Vánoční pečení, 1. třída
Aby nám to ve škole pěkně vonělo po cukroví, rozhodli se
prvňáčci poprvé vyzkoušet cvičnou kuchyňku. Rozdělili se do
skupinek, oblékli zástěrky
a dali se do práce. Za
chvilku byla všude cítit
vůně vanilky, kakaa a
perníkového
koření.
Všichni
nadšeně
vykrajovali, slepovali a
samozřejmě ochutnávali.
Cukroví bylo výborné a
na talířích nezůstal ani
drobeček.
Mgr. Dana Bayerová

www.zdounky.cz
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V předvánočním Základní
čase se na venkovní
terase Domu
byty ve Zdounkách rozsvítil krásný
umělecká
školas chráněnými
ve Zdounkách
vánoční stromeče
Vážení čtenáři zdouneckého zpravodaje,
dovolte, abych vás všechny pozdravil jménem všech
zaměstnanců ZUŠ ve Zdounkách. Máme nový rok
2021 a každý rok vždy přináší nové výzvy. Dáváme si
předsevzetí a jsme plní elánu. Bohužel, do letošního
roku jsme vstoupili naprosto odlišně. Uzavřené školy,
obchody a restaurace, práce z domova a stopnutí
každodenních aktivit. Asi většina z nás si poslední
dobou pokládá stejnou otázku, a to jak dlouho to
všechno ještě bude trvat. Jedno rčení říká, že nic
netrvá věčně, a já jsem přesvědčen, že tomu tak je a
také bude. Jak dlouho to ale bude, to ukáže čas.
Faktem je, že i my v základním uměleckém školství
procházíme určitou transformací a učíme se stále
novým věcem. Distanční výuka probíhá ve všech
oborech a snažíme se s žáky i jejich rodiči
spolupracovat, i když jen na dálku. Jsem rád, že se
obě strany snaží vzdělávat a přes určitá technická
úskalí výuka funguje. Také mám radost z toho, že se
nám na obou pracovištích podařilo v době adventu
připravit pro vás dva online vánoční koncerty, které
jsme zveřejnili na našich webových stránkách a mohl je
sledovat prakticky kdokoliv. Vzhledem k tomu, že jsme
v uplynulé době nemohli veřejně vystupovat na
žádných akcích, bylo pro mne a všechny zúčastněné
velkým zážitkem dne 18. prosince vyrazit na
koledovací okruh po domovech pro seniory a ústavech
sociální péče. Po domluvě s vedením všech těchto
institucí jsme postupně navštívili klienty domovů ve
Vážanech, Zborovicích, Cetechovicích a Koryčanech,
a aspoň symbolicky jsme jim zahráli pod okny
nejznámější vánoční koledy a písně. Na tomto místě
bych chtěl moc poděkovat panu starostovi Ing. Martinu
Drkulovi za spolupráci v podobě poskytnutého
obecního automobilu s řidičem, díky kterému jsme
mohli v klidu a bez problémů všechna uvedená místa
navštívit.
Vážení čtenáři, máme za sebou období Vánoc, na
které jsme se všichni těšili a prožívali jsme je v kruhu
svých nejbližších. Dovolte, abych vám všem tedy
v nové roce popřál především hodně zdraví, pevné
nervy a splnění aspoň několika přání. Věřím, že až
všechna opatření pominou, budeme se zase setkávat
na společných akcích, na které se osobně moc těším.
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.,
ředitel ZUŠ Zdounky

V předvánočním čase se na venkovní terase Domu s chráněnými byty ve Zdounkách rozsvítil krásný vánoční stromeček.
Radost si tak udělaly obyvatelky domu, které i přes dnešní nelehkou dobu neztrácejí dobrou mysl a radost ze života.

www.zdounky.cz
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Adventní čas v mateřské škole
Nejkouzelnější čas v roce je čas adventu a Vánoc. A
právě v této době se děti i paní učitelky začaly
připravovat na příchod Mikuláše a později i Ježíška.
Bylo potřeba vyzdobit třídy a prostory MŠ, naučit se
básničky, vánoční písničky a koledy, ale především
připomenout si podstatu a tradice těchto svátků a nasát
příjemnou sváteční náladu. I přes tuto nelehkou dobu
byla školka v plném proudu předvánočních příprav a
kouzelná vánoční atmosféra dýchla na každého, kdo
k nám zavítal.
Mikuláš s andělem a čerty nás v MŠ poctili svou
návštěvou v pátek 4. prosince, aby odměnili hodné a
šikovné děti, ale přišli se podívat také na malé
zlobivce, kteří museli slíbit, že své chování napraví.
Společně pak všichni jako poděkování Mikulášovi za
nadílku řekli básničku a zazpívali písničku.
V předvánočním týdnu, kdy jsme zapálili třetí svíčku na
adventním věnci, jsme nazdobili stromečky. Nezářily
však jen ve třídách, ale letos jsme dopřáli i zvířátkům, a
tak jsme s pomocí rodičů vyzdobili stromky v okolí
školky různými přírodninami a jedlými ozdobami.
V tomto týdnu jsme také na vycházkách roznesli ve
Zdounkách přáníčka, zazpívali koledy a popřáli pěkné
svátky. Na co se však všechny děti těšily a
připravovaly, to byla vánoční nadílka. Ježíšek k nám do
tříd tajně zavítal v pátek 18. prosince a donesl spoustu
dárků a hraček nejen do MŠ, ale některé, které ležely
pod stromečkem v suterénu, si mohly děti odnést
domů. Nakonec měly všechny děti z dárků radost a
Ježíškovi nahlas poděkovaly u otevřeného okna.
za kolektiv MŠ
Mgr. Denisa Kunová

Zdounečtí ochotníci
Třikrát a dost anebo do třetice všeho dobrého a zlého. Těch rčení tomu podobných je jistě víc. Tak nějak podobně se
odehrával ten loňský (podivný) rok. Jak jsme před rokem v lednu začali nacvičovat novou hru s názvem „Kde to jsme?“,
tak jsme v první polovině března zase přestali. Počkali jsme, až nám to vláda zase dovolí, a na konci května nácviky
opět rozjeli. Nové přerušení následovalo v letních měsících a v září jsme to zase nastartovali. Co nás na podzim
přerušilo, není třeba ani psát. Ale zmíním se, že v plánu už byl nácvik v DK a to se většinou finišuje před premiérou.
Takže původní plány šly „do kopru“. Nové setkání jsme si udělali na začátku adventu. Tam byl dohodnutý nový start
v lednu letošního roku. Ale to už je tedy čtvrtý. A kolik takových startů nás ještě čeká, nechci ani domýšlet, protože
každý takový start znamená oživení paměti a tím určité zdržení. Kdy tedy budeme moct zahrát naši novou hru, to ví
Bůh, ale nevzdáváme to, když už jsme do toho investovali tolik času a trpělivosti. Nakonec nejsme sami, kdo se musí
takto přizpůsobovat dané situaci. Takže už teď se těšíme - a vy se můžete těšit taky - na tu naši premiéru. Odpovíme
vám na otázku „Kde to jsme?“ a snad se nám podaří vás nakazit alespoň dobrou náladou.
Petr Zapletal
www.zdounky.cz
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ČSOP Divoky
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na procházku po „Naučné stezce Boří“ v Divokách, která byla
slavnostně otevřena v roce 1995.
Podrobný popis na http://csopdivoky.cz/media/2101/naucna-stezka-bori-2020.pdf.
Stezka dostala, v minulých letech, nové stojany a postupně obnovujeme textové části. V každém
ročním období je trasa zajímává pěknými výhledy.

Tradiční akce pro veřejnost v roce 2021
24. dubna - Den Země a otvírání studánek ve 14.00 hod. u studánky v Zápletách
22. května - Procházka lesem plným pohádek od 9.00 do 12.00 hod – les Boří
říjen – Den stromů
prosinec – Tradiční výstup na Brdo

Děkujeme za přízeň v roce 2020, který byl 40. rokem naší činnosti a přejeme
hodně kouzelných zážitků v přírodě v roce 2021.
Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přejí
Ochránci přírody Divoky

www.zdounky.cz
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Zapomenuté výročí
Rok 2020 je již za námi a my ho budeme spojovat jen s jedním virem. Rok
plný zákazů a uvolňování, zvládnuté i nezvládnuté pandemie. Raději bychom
na to špatné zapomněli a ono to nějak nejde. V loňském roce se ve velkém
slavit nesmělo a kdo to stihl v té „lepší“ době, ten byl rád, že mu to jaksi
vyšlo. Možná i kvůki tomu upadlo do zapomnění jedno výročí. Naše nejvyšší
dominanta Zdounek se v loňském roce dočkala 450 let své existence.
Jezdíme či chodíme okolo ní, občas na ni pohlédneme a zkontrolujeme
hodiny, jestli se zase neopozdily, a také posloucháme zvuk zvonů, který z ní
vychází - někdy veselý a jindy smutný. Ano, jistě jste poznali, že píšu o věži
našeho farního kostela. Naše věž byla postavena v roce 1570, a to díky
panu Jáchymu Zoubkovi ze Zdětína. Dokládá to pamětní deska umístěná
nad vstupem do sakristie. A postavena byla dobře, když přečkala tolik století.
Jistě na tom měli podíl i stavebníci, kteří ji v průběhu let opravovali. I
současná generace měla šanci před pár lety vidět, jak věž dostala novou
fasádu a střechu. Já sám jsem měl tu čest přispět svou pomocí při stavbě
lešení. Naše věž toho za ta léta viděla a zažila opravdu hodně, kdyby jen
mohla vyprávět, to by bylo něco. Takže jí do dalších let popřejme, ať je stále
tak krásná a reprezentuje naši obec. Vždyť i podle ní poznáme z velké dálky
naše Zdounky.
Petr Zapletal

Nětčický betlém

Ten, kdo o loňských Vánocích projížděl obcí Nětčice, si nemohl nevšimnout krásného betléma. Kreativita místních
dobrovolníků, kteří jej vytvořili, navozovala po celé svátky příjemnou vánoční atmosféru. Spousta rodin, a to nejen
místních, si zde udělala malou vzpomínku do rodinného alba. Doufejme, že letos budou moci před Ježíškem
pokleknout i Tři králové. V loni jim to bohužel nebylo dopřáno.
Alice Pláňavová

Tříkrálová sbírka 2021
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