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Vážení a milí spoluobčané,
ani se tomu nechce věřit, ale dostává se vám do rukou první číslo již 20. ročníku Informačního zpravodaje obce Zdounky.
Byl jsem tehdy u toho, kdy jako řadový zastupitel naší obce jsem hlasoval pro jeho vydávání, a moc dobře si vzpomínám, jak naši
předchůdci (bývalý p. starosta a p. místostarosta) vše potřebné vyřizovali s ministerstvem kultury. No a dnes je tomu již dvacet let,
co Informační zpravodaj nám všem poskytuje zajímavé a potřebné informace, a to nejen ze života naší obce.
Nový premiér ČR ve svém novoročním projevu řekl, že máme před sebou jeden z nejsložitějších roků v novodobé historii naší
republiky. Asi jednoduchý opravdu nebude, nicméně za vedení Obecního úřadu ve Zdounkách vám chci říci, že se pořád snažíme
o to, aby život v naší obci byl pro všechny co možná nejpřijatelnější (dlouhodobá stejná výše místních poplatků, výše různých nájmů
atd., více info dále v článku). Je nám jasná skutečnost, že do budoucna toto udržitelné již nebude, a i my budeme muset „zdražit“,
ale i pro tento rok se pro vás v této oblasti zatím nic nemění!!!
A nyní si vás již dovolím seznámit
s komentářem ke schválenému rozpočtu
obce Zdounky, který byl projednán a
schválen
na
veřejném
zasedání
Zastupitelstva obce Zdounky ve čtvrtek
16.12.2021 - rozpočet obce Zdounky na
rok 2022 je opět velmi proinvestiční
(navržený minusový schodek činí 13,2
mil. Kč), pro rok 2021 byl schválený
plánovaný minusový schodek rozpočtu 42
mil. Kč, pro rok 2020 40 mil. Kč. Zatím
jsme vždy v těchto uvedených letech byli
sice „schodkoví“, ale mohli jsme si to
dovolit, a to díky finančním rezervám na
obecních
účtech,
a
původních
plánovaných výší „schodků“ jsme zdaleka
nedosáhli, i když naplánované investice
byly většinou všechny zrealizovány! Kvůli
pandemii
koronaviru
COVID-19,
se celková ekonomická situace státu,
následně měst a obcí zásadně změnila, a
její dopady pociťujeme a bohužel dlouho
pociťovat budeme!!!
Z pohledu RUD
by naše obec měla v tomto roce v
„optimistické variantě“ obdržet cca 30,9
mil. Kč, pro minulý rok bylo počítáno
s částkou jen cca 26,3 mil. Kč a pro rok
2020 bylo počítáno s nejvíce penězi
v historii RUD, tedy s částkou cca 33,3
mil. Kč.
Z pohledu dalších příjmů pro naši obec
pro rok 2022 a z pohledu nás všech
občanů
s trvalým
pobytem
v obci
Zdounky, samozřejmě včetně místních
částí, jsme se opět rozhodli kvůli situaci s
koronavirem vše ponechat beze změn,

tedy hlavně místní poplatky, např. za
komunální odpad, za psy, pronájmy a
další, zůstávají na cenách roku 2020 i
roku 2021, i když v některých případech
by si opravdu změny zasloužily, aby
více odpovídaly současné ekonomické
realitě! Stejně tak říkám, tak jako vloni,
že jsme dle motta „s péčí řádného
hospodáře“ chtěli i letos o inflaci upravit
všechny nájemní smlouvy bytových a
nebytových obecních prostor, ale
COVID-19 je zatím stále proti. To samé
se týká i daně z nemovitosti, která se
pro naše spoluobčany nemění.
A s jakými hlavními výdaji je počítáno
pro tento rok? Je to pokračování na
největší investiční akci roků 2020 a
2021 s názvem „Zdounky – dostavba
kanalizace, včetně místních částí
l. etapa“, na kterou jsme z ministerstva
zemědělství obdrželi dotaci cca 37
milionů Kč. Obec zaplatí všem našim
spoluobčanům, kterých se tato akce
dotkla, projektovou dokumentaci na
jednotlivé domovní přípojky od nové
splaškové
kanalizace
a
bude
nápomocna při vyřízení následných
přihlášek
na
provozovatele
(VaK Kroměříž a.s.). Největší investiční
akcí roku 2022 je ale pro naši obec
pokračování vloni zahájené stavby
s oficiálním názvem „Zdounky – lokalita
BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská“ na
vybudování inženýrských sítí v této
lokalitě, kde má být do budoucna
postaveno celkem 33 rodinných domů.

Další důležitá, již o rok odložená,
investice bude do budovy zdravotního
střediska ve Zdounkách, kde proběhne
kompletní výměna rozvodů vodo-topoelektro, včetně nové plynové kotelny, dále
je to pokračování stavební realizace
rekonstrukce druhé etapy tribuny na
fotbalovém hřišti ve Zdounkách. Věřím
konečně v realizaci opakovaně odložené
rekonstrukce chodníků ve Zdounkách,
konkrétně od II. stupně ZŠ po ulici
Stříleckou. Určitou položku tvoří celkové
požadavky jednotlivých našich osadních
výborů, které jsou cca z 90 % všechny
započítány do tohoto návrhu rozpočtu
obce na tento 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 celkovou částkou přes 8,2 milionu Kč.
Tato částka je ve srovnání s minulým
rokem o něco málo vyšší, neboť po
dohodě s paní ředitelkou Mateřské školy
ve Zdounkách dojde od nového školního
roku 2022/2023 k otevření čtvrté třídy a
školka tímto krokem zvýší svoji kapacitu
až na 96 dětí! Nemalou částku z celého
rozpočtu tvoří také opět tzv. mandatorní
výdaje.
Z dalších
dílčích
investic
v jednotlivých kapitolách je to například
výměna vstupních dveří do bývalé obecní
školy v Těšánkách, realizace nových
místních komunikací včetně parkovacích
míst ve Cvrčovicích a v Nětčicích, na
hřbitově ve Zdounkách je to očištění
oprava hlavní opěrné zdi kolem kostela,
na které se již opět projevil určitý zub
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Pokračování ze str. 1
a oprava hlavní opěrné zdi kolem kostela, na které se již opět projevil určitý zub času. Požadavky na požární ochranu
všech pěti sborů jsou opět vykryty jako vždy stoprocentní částkou. Standardně, jako každý rok, jsou požadavky našich
spolků zapracovány do rozpočtu obce v plné výši, dle jejich jednotlivých žádostí! Jako „perličku“ si dovolím uvést, že
počítáme poprvé finančně i s kastrací koček, které se nám zde bohužel přemnožily.
Na závěr si dovolím uvést informaci, že i když předpokládané daňové příjmy budou kvůli COVID-19 opět nižší, nežli by
mohly ve skutečnosti být, přesto si myslím, že pokud se podaří vhodně v průběhu roku prodat jednotlivé pozemky v ulici
Cvrčovská ve Zdounkách, tak na konci tohoto roku by náš obecní rozpočet mohl skončit i vyrovnaným hospodařením,
tedy bez jakéhokoliv minusu!!!
A na úplný závěr, jelikož jsme stále na počátku nového roku, si dovolím vám napsat toto přání - můžeme mít tisíce přání,
tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství dávají smysl našim dnům. Lásky a zdraví plný rok 2022 přejeme vám
z radnice všem!!!
Ing. Martin Drkula
starosta obce Zdounky

Péče o obecní zeleň
V hlavní sezonu výsadeb - na jaře a na podzim provádí obec
Zdounky již po dlouhé roky zkrášlování naší obce. Loni na
podzim, mimo jiné, byla provedena výsadba téměř 150 ks
japonských tavolníků bílé a růžové barvy v ulici Farská, od
parku až k nově vybudovanému parkovišti u bytového domu
č.428. Zde jsme v předcházejícím roce, pozdě na podzim,
provedli dosadbu myrobalánů a definitivně tak propojili
stromovou alej od parku z náměstí se Zákostelím. Pozdě zjara
byla dále provedena výsadba zelených javorů v ulici Nádražní.
Každý, kdo kritizoval prašnost z nákladiště vlakového nádraží,
tak již může být spokojen, protože s postupem let, bude–li se
stromům dařit, dojde k úplnému oddělení nákladiště od okolní
bytové zástavby.
V pozdním podzimu byla také provedena dosadba několika
ovocných stromů z l výsadby obnovených polních cest
v Nětčicích a u cvrčovské kapličky. Jistě každý, kdo kolem
těchto alejí prochází, musí uznat, že se z původně
nevzhledných polních cest stává pěkné místo na procházky i
na sport. Jak se rozjaří, bude provedena dosadba ovocných
stromků v areálu MŠ Zdounky a v obnoveném ovocném sadu
v Divokách, dosadba menší aleje červených javorů
vysazených v Zákostelí. Dále plánu máme výsadbu několika
stromů před Domem kultury ve Zdounkách, realizaci projektu
ozelenění pozemku v Nětčicích, ve Cvrčovicích u nového
parkoviště a ozelenění nově zřízeného dětského hřiště
v Zákostelí. Samozřejmě, o výsadbě zeleně máme své
představy, zároveň si rádi vyslechneme nápady každého z
vás, kdo má o své okolí zájem.

Poděkování Obecního úřadu
Tímto děkujeme našim
spoluobčanům za dárcovské odběry
krve ve prospěch Kroměřížské
nemocnice a.s.
A to
p. Aleši Mozgovi, bytem Zákostelí 441,
Zdounky, za 80 odběrů krve
p. Josefovi Vaňharovi, bytem Zdounky
339, za 70 odběrů krve
a
p. Pavlovi Janotkovi, bytem Zdounky
144, za 70 dárcovských odběrů krve

Ing. Jana Raczová, místostarosta obce
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Kastrace koček ve Zdounkách
Jedním z témat, která se posledních několik let začínají víc a víc skloňovat i v naší obci, jsou přemnožené kočky. Pokud se
nechystáte kočku chovat s jistotou, že všem koťatům najdete nový domov, rozumnou a zodpovědnou volbou dnešní moderní
doby je kastrace. Dodnes kolem ní existuje mnoho mýtů, které jednak nejsou pravdivé a hlavně neřeší, co s nechtěnými
koťaty. Přitom kastrací vyřešíte nejen tento problém, ale i další věci – kastrovaná zvířata jsou méně agresivní, méně se toulají,
jejich revír se zmenší, kočky nemrouskají a kocouři neznačkují. Dalším důležitým aspektem je prodloužení života
kastrovaných zvířat. Při tom všem vám bude zvíře dělat stejnou radost jako předtím. Jen bez těch koťat, nežádoucího vřískání
v únoru a páchnoucích předložek u vchodových dveří.
A tak na základě předešlého naše obec od února spouští kastrační program pro všechny majitele koček a kocourů, kteří
dočetli až sem a uznali, že chtějí, aby se jejich Mikeš už nevracel z nočních toulek s orvanýma ušima, případně už nechtějí
zažít ten pocit, že udat koťata od milované Micinky, která si jen jednou vyšla na procházku, stojí nadlidské síly.
PROGRAM KASTRACE KOČEK
•
•
•
•
•
•

Žadatel - trvalý pobyt v obci Zdounky
Příspěvek činí 400 Kč/kocour, 500 Kč/kočka
K proplacení žádosti je třeba vyplněný jednoduchý formulář
– k dostání na obecním úřadě
Veterinář při výkonu potvrdí formulář – čitelně cenu za
výkon, pohlaví zvířete, vyžádáte si od něj doklad o zaplacení
Na pokladně obecního úřadu po předložení vyplněného
formuláře a originálu dokladu o zaplacení výkonu vám bude
vyplacen příspěvek
Pokud nemáte, zapůjčíme oproti vratné záloze kočičí
přepravku

Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel: 573 365 108, 724 190 788.

Nejlépe je kastraci provést v předjaří, než začne kočičí říje, jinak v průběhu celého roku. V našem okolí je vícero veterinářů.
Můžete je obvolat, protože ceny kastrací jsou různé, a pak se rozhodnout. Tak jednoduché to je. Tak snadno může každý
z nás změnit k lepšímu život svého zvířete a vezmeme–li to v globále, i život svého okolí a obce vůbec.
Ing. Jana Raczová, místostarosta obce

Rozvoz kontejnerů v místních částech
rok 2022
CVRČOVICE

DIVOKY

NĚTČICE

TĚŠÁNKY

1.4. – 4.4.
6.5. – 9.5.
3.6. – 6.6.
24.6. – 27.6.
29.7. – 1.8.
26.8.– 29.8.
23.9. – 26.9.

8.4. – 11.4.
13.5. – 16.5.
10.6. – 13.6.
8.7. – 11.7.
5.8. – 8.8.
2.9. – 5.9.
30.9. – 3.10.

29.4. – 2.5.
20.5. – 23.5.
17.6. – 20.6.
15.7. – 18.7.
12.8. – 15.8.
9.9. – 12.9.
7.10. – 10.10.

22.4. – 25.4.
27.5. – 30.5.
1.7. – 4.7.
22.7. – 25.7.
19.8. – 22.8.
16.9. – 19.9.
14.10. – 17.10.

Rozvozy kontejnerů budou probíhat v uvedené dny vždy v pátek, svozy kontejnerů pak v pondělí. Pokud v kalendářním
týdnu je pondělí či pátek dnem volna, rozvoz kontejnerů neprobíhá.
Termíny rozvozů kontejnerů do místních částí jsou uvedeny i na webových stránkách obce www.zdounky.cz, případně na
facebookových stránkách: Obec Zdounky.
Případná změna termínu bude občanům v místních částech řádně a v předstihu oznámena.
Žádáme o řádné třídění odpadu do příslušných kontejnerů. V případě jejich naplnění využijte prosím sběrný dvůr ve
Zdounkách, který je v letní sezoně (1.4. – 30.10.) otevřen ve ST 16.00 – 19.00 hod. a v SO 7.00 – 12.00 hod.
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Základní škola ve Zdounkách
Projekt Hrdá škola
Čas adventu a blížících se Vánoc je každoročně obdobím, kdy
se většina z nás snaží pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. A
tak se i naši deváťáci 20. prosince 2021 nadšeně zapojili do
aktivity „Dobrý skutek“ v rámci projektu Hrdá škola a plynule tak
navázali na svůj „Laskavý podzim“ s průběžným konáním
dobrých skutků. Rozhodli jsme se, že se alespoň trošku
postaráme o ptáčky žijící venku, zjednodušíme jim hledání
potravy a malinko jim tak zpříjemníme obtížné zimní období.
Obstarali jsme ptačí krmení v podobě závěsných kroužků i
krmítkové směsi a vydali jsme se krmení rozmístit na stromky
v okolí naší školy i do ptačích budek na školním pozemku. Při
naší cestě nás provázelo mrazivé, a hlavně větrné počasí, ale
cíl jsme nakonec úspěšně splnili a ptáčkům usnadnili hledání
vydatné a chutné snídaně minimálně na nadcházející dny.
I VI. třída se zapojila do aktivity „Dobrý skutek". V období
adventu a přicházejících Vánoc jsme se společně rozhodli
udělat někomu radost a potěšit ho drobným, ručně vyrobeným
dárkem. Věříme, že dárek vyrobený od srdce a vlastníma
rukama má vyšší hodnotu než ten, který bychom koupili v
obchodě. Zůstali jsme u vánoční tematiky a vyrobili jsme několik
lucerniček na svíčku s vlastním vánočním motivem. Dáreček
poté žáci darovali někomu, komu chtěli udělat radost, koho
chtěli potěšit. Snad náš dobrý skutek splnil svůj účel a dáreček
se obdarovaným líbil!
Děti se rozhodly udělat radost pejskům v kroměřížském útulku
Čápka. Nejdříve se z části výtěžku z prodeje výrobků na
vánočním jarmarku zakoupily pochoutky. Poté jsme uspořádali
sbírku starých dek a hraček. Během několika dnů děti nanosily
hromady pochoutek, granulí, starých dek, přikrývek a hraček.
Vše jsme museli naložit do dvou aut a dárky jsme předali v
útulku. Paní, která věci přebírala, byla nadšená a dětem jsme
tlumočili velké poděkování.
Naši žáci z 1. stupně tímto dobrým skutkem dokázali, že mají
srdíčka na pravém místě a že jim osud opuštěných pejsků není
lhostejný. Alespoň na chvíli jsme jim zpestřili jejich smutný život.
Mgr. Věra Valachová
Mgr. Petra Říkovská
Mgr. Blanka Ondová
Den laskavosti u nás na škole
Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým.
Ve skutečnosti je ale nejvíce prospěšná nám samotným. Proto
buďme vstřícní nejen ke svému okolí, ale také sami k sobě.
Můžeme tak potěšit ostatní a svému životu dodat smysl.
Již podruhé se naše děti zapojily a připravovaly se v družince
na Den laskavosti. V loňském roce jsme potěšili zdounecké
seniory v domě s chráněnými byty.
Děti pro ně společně připravily nejen milé dárečky, ale nacvičily
i hudební vystoupení. Snažíme se tímto děti vést k vnímání
láskyplných vztahů mezi lidmi a působení si vzájemné radosti.
Všichni jsme prožili krásné a dojemné odpoledne a děti poznaly,
jak příjemné je působit druhým radost. Současně jsme mysleli
na naše nemocné kamarády a těšíme se, že budou zase brzy
mezi námi.
Svět je hezčí, když si lidé pomáhají.
Je vědecky podloženo, že laskavost prodlužuje život a činí nás
šťastnějšími. Loni jsme laskavost předávali těm nejbližším v
rodině a letos jsme se v rámci VII. třídy domluvili na laskavosti
společné. Do konce listopadu byly se žáky vybírány příspěvky
na pomoc pejskům v útulku. Ať už se jednalo o jídlo, hračky,
deky či malé pamlsky, vše se počítá. Společně jsme pak chtěli
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Základní škola ve Zdounkách
dárky předat a pokud to situace dovolí, pejsky i vyvenčit.
A vše se podařilo. V rámci akce „Dobrý skutek" se i naše třída
rozhodla vykonat něco pěkného. Peníze pro psí útulek jsme
úspěšně vybrali a tak následovala návštěva útulku, předání darů
a vyvenčení pejsků. A i když nám covid poslal polovinu třídy do
karantény, našlo se alespoň osm odvážlivců, kteří výlet
absolvovali. Čekalo na nás nejen mrazivé počasí, ale i
přednáška o útulku, pár chlupáčů, drobné dárečky a hlavně
názorná ukázka výcviku psa. Myslíme, že se akce velmi zdařila
a všechny zahřál dobrý pocit u srdíčka, když jsme se mohli
věnovat dvěma psím svěřencům. Dětem moc děkujeme za
spolupráci. Určitě jsme nejeli naposledy.
Dne 12. listopadu jsme si v VI. třídě společně připomněli Den
laskavosti, který připadá na 13. listopad. Nejprve žáci objasnili,
co si pod pojmem laskavost představují. Následovala skupinová
práce, kdy si žáci v jednotlivých skupinách tvořili tzv. mandaly
laskavosti. Každý ze skupiny obdržel jeden dílek mandaly a
úkolem skupiny bylo shodnout se na symbolu, kterým mandalu
zaplní. Symbol měl pro skupinu představovat laskavost. Když se
jednotlivé dílky nakonec spojily, vznikly moc krásné barevné
mandaly. Laskavost a laskavé skutky naši třídu provázely i po
zbytek měsíce listopadu. Žáci po zbylé dny v měsíci pilně
naplňovali tzv. laskavý kalendář, do kterého jsme si zapsali
laskavé skutky na každý den. Na konci listopadu se každý
zamyslel, zda se mu laskavý kalendář podařilo naplnit.
I žáci VIII. třídy v listopadu oslavili v rámci třídnických hodin Den
laskavosti. Nejprve si každý vymyslel nějakou laskavost, která
by mohla potěšit spolužáka, a napsal ji na papír. Pak jsme si
každý vylosovali laskavost i spolužáka, a danou laskavost
během příštího týdne tomu druhému projevili. Jednalo se o
darování malých dárků, povídání si s druhým, zeptat se ho, jak
se má, říct mu něco pěkného a podobně.
Také druháci si připomněli 12. listopadu Den laskavosti. Během
vyučování jsme si povídali o tom, co znamená být laskavý. Hráli
jsme scénky, které byly motivované dobrými skutky. V třídnické
hodině jsme si vyrobili srdíčka, do kterých si děti vzájemně
psaly hezké a milé vzkazy. Snad jsme si aspoň kousek
laskavosti v sobě odnesli i do dalších dnů.
Laskavost má svůj svátek 13. listopadu, ale my jsme se v rámci
IX. třídy rozhodli, že budeme laskavost šířit nejen v tento den,
ale dokonce po celý listopad. V našem třídním kalendáři
„Laskavý listopad“ si každý z deváťáků mohl vybrat dobrý
skutek, kterým by chtěl svým blízkým, kamarádům, známým i
neznámým lidem udělat radost. Někdo se tak např. rozhodl
připravit milé překvapení, poslat vtipný obrázek, rozesmát třídní
učitelku, nabídnout pomoc s úkolem nebo se jen tak usmát na
cizího člověka. Společně jsme se pak 12. listopadu v rámci
třídnické hodiny zabývali příběhy laskavých lidí, kteří by pro nás
mohli být inspirací, zamysleli jsme se nad některými citáty o
laskavosti a povídali si o tom, jak můžeme být laskaví k lidem
kolem sebe. Vykouzlit někomu úsměv na tváři a zlepšit náladu
nás totiž nic nestojí a mnohdy k tomu stačí opravdu jen
maličkost.
„Žádný projev laskavosti, ať je sebemenší, není nikdy zbytečný.“
Ezop
Vychovatelky ŠD
Mgr. Monika Horáková
Mgr. Petra Říkovská
Mgr. Bc. Jana Smažilová
Mgr. Dana Bayerová
Mgr. Věra Valachová
www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách
Mikulášská nadílka
Tak už tady byli! Na prvním stupni 3.prosince 2021 Mikuláš
rozhodoval, jestli si děti za tento rok zaslouží spíše pozornost čerta,
nebo anděla. Spravedlivě, uvážlivě a velmi poctivě dával rozhřešení,
přijímal sliby do dalších dnů a nechal se pobavit písničkou nebo
básničkou. Prošel se se svou družinou všemi pěti třídami, nechával na
čertovi a andělovi, aby odměňovali nebo trestali. A víte co? Po jejich
návštěvě na prvním stupni nikdo nechybí! Nikdo v pekle neskončil.
Poděkování nás všech si zaslouží naše paní vychovatelky, které se o
celou mikulášskou družinu s láskou postaraly.
I když na něj už nevěříte, i když víte, jak to je, stejně je tenhle den
zvláštní. Takový tajemný, a to i když se o dodržování tradic postaráte
sami. Jako naši deváťáci pod vedením své třídní učitelky paní Mgr.
Věrky Valachové. Dali si opravdu záležet na kostýmech Mikuláše,
andělů a zvláště pak čertů, na přípravě dárků a na proslovu k dětem i
dospělým. Svou roli si užívali a zodpovědně plnili povinnosti své
družiny. Mikuláš četl zápisy ze své svaté knihy, andělé obdarovávali.
A čerti…? Ti chřestili řetězy, naháněli hrůzu a strašili už jen svým
vzhledem. Mikuláš zavedl celou družinu i na obecní úřad, ale zprávy o
tom, jestli po jeho návštěvě zůstal počet zaměstnanců úřadu
nezměněn, se k nám nedostaly.
Mgr. Jana Klanicová
Vánoce
V pátek 26. listopadu 2021 měl proběhnout vánoční jarmark,
na kterém měly vystoupit děti ze základní školy. Vzhledem k situaci byl
jarmark zrušen a s ním i naše vystoupení. Aby dětem nebylo líto času
a energie, kterou do nácviku vložily, rozhodli jsme se alespoň část
našeho vystoupení natočit do obecního rozhlasu. Jak nám to šlo si
mohli obyvatelé Zdounek poslechnout.
Předvánoční čas u druháků jsme začali v naší třídě pečením perníčků.
Při práci se nám moc dařilo a několik dní děti nepotřebovaly od
maminek svačinu. Oslava nejkrásnějších svátků v roce pokračovala
vánoční besídkou. Každý z žáků si musel připravit vystoupení, aby si
zasloužil dárečky, kterých byla pod stromečkem veliká hromada. Tak
jsme viděli krásné divadlo, vystoupení tanečníků a slyšeli jsme krásné
koledy a vánoční básničky. V dalších dnech nechyběly prskavky,
barevné fontány a samozřejmě pouštění lodiček, kde jsme si potvrdili,
že i v příštím roce budeme držet pospolu. Po všech těchto krásných
chvilkách ve škole se ale všichni těšili na ty opravdové Vánoce doma s
rodiči.
Advent je jedno z nejkrásnějších období. Děti píší dopis Ježíškovi,
zdobí své družinky, zpívají koledy a vyrábějí přáníčka a dárečky. Ale
hlavně se těší, až PŘIJDE. Čekání na Štědrý den jsme si v družince
zkrátili vánoční besídkou, kde byly děti obdarovány krásnými dárky,
které si společně užijí po celý rok. V rámci akce „Dobrý skutek“ jsme
mysleli i na druhé a zpříjemnili předvánoční čas koledami a básničkami
obyvatelům chráněného bydlení, kteří nás odměnili potleskem a
dobrůtkami.
Všem dětem a jejich rodinám přejeme krásné, ve zdraví prožité
Vánoce a šťastný nový rok.
Z oblohy se sype sníh, vločky tančí v závějích.
Tak zase po roce máme tu Vánoce,
vánoční nálada všechny nás ovládá.
Ježíšek pomalu zapřahá saně,
za okny vidět je paprsku svit,
zavři teď oči a nastav své dlaně,
lásku a štěstí si do nich chyť.
Ani letos jsme nezapomněli na babičky a dědečky, kteří tráví Vánoce v
domovech. Nejen přáníčky od dětí, ale i vánočním cukrovím jsme jim
zpříjemnili chvilku u stromečku jako Ježíškova vnoučata.
Děti i učitelé přejí nejkrásnější dárek k Vánocům, je to úsměv, láska a
pohlazení.
Mgr. Dana Bayerová, Mgr. Blanka Ondová, paní vychovatelky

www.zdounky.cz
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Základní škola ve Zdounkách
Co plánujeme
Nikoho z nás netěší současná situace s pandemií COVIDu-19, ale pevně věříme, že se již brzy vrátíme do běžného
života. Z tohoto důvodu plánujeme v dohledné době realizaci několika výchovně-vzdělávacích akcí. Již na začátku
nového roku se jedná o školní kola olympiád pro II. stupeň v českém jazyce, dějepisu, zeměpisu a biologické prověření.
V únoru by měla proběhnout již tradiční exkurze pro žáky 8.-9. třídy do koncentračního tábora Osvětim. Paní
vychovatelky ve školní družině pro naše žáky připravují volnočasové aktivity Chci být zdravý, Talentmánie a V říši
pohádek. Na konci zimního období by mohl proběhnout Velikonoční jarmark a masopust. Dobrým zvykem jsou akce Den
Země, Den rodiny a Březen – měsíc čtenářů. Dne 9.května 2022 proběhne pod vedením Mgr. Horákové a žáků 7. třídy
sběr papíru.
Myslíme také na utužování dobré kondice, a tak by měl v Kroměříži proběhnout pro žáky 3.-5. ročníku plavecký výcvik.
V projektu Hrdá škola se začátkem měsíce ledna rozjelo na webových stránkách naší školy hlasování o vítězný motiv
loga, který se použije na celou kolekci oblečení. Jedná se nejen o mikiny a trička, ale i o tepláky, batohy, čepice a další
kousky.
Na rozdíl od minulých dvou let bychom letos chtěli také realizovat tradiční zápis do 1. třídy pro děti z posledních ročníků
mateřské školy od seznámení se školou s názvem Školákem na zkoušku až po samotnou návštěvu na 1. stupni, která by
se měla uskutečnit dne 12.dubna 2022.
Veškerá činnost se však bude odvíjet především od epidemických opatření s přizpůsobením možnostem školy a aktuální
situaci ve společnosti. Držte nám pěsti, moc děkujeme.
HorK
Přání do nového roku
Kolektiv zaměstnanců Základní školy Zdounky, p. o. přeje všem do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobní
pohody, bystrou mysl, klid v duši a lásku v srdci.
HorK

www.zdounky.cz
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Aktivity MŠ v období adventu a Vánoc
Období adventu je magickým a tajemným
časem. Je to čas pohody, klidu, pohádek,
vánočních
koled,
tradičních
zvyků,
sněhových radovánek, dětské radosti,
tajných přání, dobrých skutků a štědrosti…
Čas, který je provoněn perníčky, skořicí a
jehličím doprovázený chutí sladkého cukroví
a kakaa… tak aktivity ve všech třídách MŠ
probíhaly v tomto kouzelném duchu.
S rozsvícením první adventní svíčky se děti
připravovaly na příchod Mikuláše a jeho
družiny. Učily se písničky, nacvičovaly
básničky, zdobily třídy tematickými kresbami
a výrobky a malí zlobivci zpytovali své
svědomí. Nakonec se všichni dočkali a
Mikuláš dorazil s andílkem a dvěma čerty. Po
zazpívaných
koledách,
zarecitovaných
básních a slibech polepšení si čertíci
nakonec nikoho neodnesli a děti od Mikuláše
a andílka dostaly balíčky s ovocem a
sladkostmi.
Den, na který se však děti nejvíce z celého
měsíce těšily, nadešel 16.prosince 2021, kdy
dětem Ježíšek pod nazdobený stromeček do
každé třídy nadělil spoustu dárků v podobě
hraček a drobností, které jim udělaly velkou
radost. Ježíškovi jako poděkování za
bohatou nadílku pak děti zazpívaly u
stromečku vánoční písničky a koledy, které
se v předvánočním čase naučily. A aby byla
spokojena i zvířátka, druhý den šly všechny
děti nazdobit stromečky v areálu MŠ jedlými
ozdobami a krmítky, jež vyrobily doma
s rodiči.
Do nového roku 2022 všem přejeme hlavně
zdraví, radost, lásku a také kapku štěstí a
optimismu.
Za celý kolektiv MŠ Mgr. Denisa Kunová

www.zdounky.cz
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Farnost Zdounky
Adventní pečení
Jednu adventní sobotu to na faře vonělo jako
v cukrárně. Sešlo se nás pár maminek a šikovných dětí
a peklo se a peklo už od rána. Každá maminka přinesla
svoje oblíbené těsto na vánoční cukroví, a už se válelo,
vykrajovalo a peklo. Společně jsme i poobědvali výborný
guláš od jedné šikovné maminky. Po obědě jsme
pokračovali v pečení, zdobení a hlavně ochutnávání.
Také jsme si zazpívali a popovídali si. Mohli jsme
ochutnat třeba Alenčiny pracny, Verčiny marokánky či
Irenčino výborné linecké, a ještě spoustu dalších
dobrůtek. Myslím, že to byla příjemná sobota a děti
bavilo společné pečení mezi kamarády daleko více.
Touto cestou děkujeme našemu p. faráři o. Martinu
Vévodovi za ochotu proměnit chvíli faru na cukrárnu a
také všem, kteří přišli a pekli s námi.
Maminka ze Zdounek
Zpívání u jesliček
Každý pátek v době adventu jsme se s dětmi scházeli
v kostele na večerní mši svatou. Děti měly za úkol
přinést vždy nějakou postavičku z Betléma vyrobenou
z kartonu. Tak se např. u obětního stolu objevil oslík,
volek, také pastýři, ovečky, hvězdičky a nakonec Panna
Maria a Josef. Postavičky byly opravdu krásné a
originální. Bylo vidět, že i chození do kostela děti bavilo.
Na Štědrý den odpoledne přinesly děti, za zpívání koled,
malé Jezulátko do jesliček.
Bylo to hezké odpoledne, které nás společně naladilo na
Vánoce.
Všem, kteří přišli a nějak se zapojili, moc a moc
děkujeme a přejeme touto cestou požehnaný celý nový
rok 2022, hlavně zdraví a sílu do nových dní.
Gabriela Vajglová

www.zdounky.cz
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SDH Zdounky
Naše zásahová jednotka byla během roku 2021
povolána k následujícím událostem:
19. 1.
13. 2.
26. 2.
17. 3.
18. 5.
27. 5.
18. 6.
20. 6.
6. 7.
20. 7.
24. 7.
27. 7.
29. 7.
15. 8.
5. 10.

- hořící keře - Zdounky - planý poplach
- požár malé chatky za ul. Kroměřížská II,
Zdounky
- technická pomoc na neobydleném domě
v Hošticích
- dopravní nehoda a vyproštění osoby
z automobilu - směr Honětice
- požár skládky - Nětčice
- požár budovy v Prasklicích
- úklid komunikace po úniku oleje z traktoru
v Morkovicích
- požár budovy v Kroměříži
- požár balíkované slámy v Koryčanech
- požár kombajnu za Nětčicemi, směr Zborovice
- požár lesíku ve směru ze Zborovic na Věžky
- požár posečeného pole směrem na Uhřice
- požár pole v Pačlavicích
- pátrání po pohřešované osobě a psovi se
šťastným koncem
- požár skládky v Nětčicích

Dále se naše jednotka zúčastnila stáže pořádané HZS
Zlínského kraje na stanici v Kroměříži konané v sobotu
30. října 2021.
Zde byly prověřeny znalosti a
připravenost naší zásahové jednotky a byli jsme
seznámeni s novinkami a změnami v naší odborné
přípravě. Naši strojníci a velitelé zdárně absolvovali
školení pro ně pořádané HZS Zlínského kraje v dnes
moderní a nutné formě, a to distančně. Všem bylo
vystaveno platné osvědčení na dobu trvání pět let, kdy
je jim uznána jejich kvalifikace a odbornost.
Velitel SDH Zdounky, Pavel Navrátil
Fyzická osoba je povinna:
Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru,
zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a
jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci
s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
Zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a
k uzávěrům plynu, vody a topení, plnit příkazy a dodržovat
zákazy týkající se požární ochrany na označených
místech.
Zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a
věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich
včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné
prostředky v provozuschopném stavu.
Vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání
podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné
práce.
Oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech,
které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní či užívá.
Dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární
bezpečnosti výrobků nebo činností.
Vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit
následky svého jednání, a dbát na to, aby tyto osoby svým
jednáním nezpůsobily požár.

www.zdounky.cz

Prevence na závěr
I když je topná sezóna v plném proudu, tak hasiči apelují
na občany, aby dbali zvýšené pozornosti a opatrnosti při
manipulaci s ohněm a s veškerým topným zařízením,
které by mohlo způsobit požár, ať už z nedbalosti nebo
z důvodu špatného technického stavu. Další zapeklitou
věcí jsou komíny a kouřovody, vzpomínáte si, kdy jste
ho naposledy čistili vy?
Vy, co topíte mokrým a špatně vysušeným dřevem,
byste komíny měli vymetat častěji, protože při takovém
topení vzniká více sazí a dehtu, tudíž je zde vyšší riziko
požáru. Vyhořelý popel je nutno ukládat do nehořlavé
nádoby a pak jej stoprocentně vychladlý zlikvidovat.
Než popel vysypete do popelnice nebo kontejneru
přesvědčte se, zda ještě není žhavý, jinak ho zalijte
vodou.
Proto je potřeba tyto věci nepodceňovat, zabránit
případnému požáru a škodě na životech a majetku
svém, nebo ostatních občanů. Štěstí totiž přeje
připraveným, proto zde jsou základní zákonné
povinnosti občanů.
Referent prevence SDH Zdounky, Pavel Flašar
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SDH Zdounky
Vážení čtenáři našeho obecního zpravodaje, vážení
spoluobčané, hned v úvodu mi dovolte jménem SDH
Zdounky vám všem popřát všechno nejlepší do toho
nového roku 2022, a to hlavně pevné zdraví, štěstí a
dobrou náladu.
Když se ohlédneme za rokem 2021, byla naše činnost
sboru následující.
Tradiční výšlap na Brdo se oficiálně, pod záštitou sboru,
neuskutečnil.
V sobotu 13. února měly proběhnout tradiční ostatky
s pochováním basy. Z důvodu situace, která panovala
v tomto období, a na základě dodržování tehdy
aktuálních vládních opatření, se tato naše akce nemohla
uskutečnit. Po domluvě s vedením obecního úřadu, za
spolupráce s Domem kultury se podařilo vydat speciální
„Masopustní zpravodaj“.
O stavění máje se již druhý rok postarali zaměstnanci
obecního úřadu, za což jim děkujeme. Večerní pálení
čarodějnic bylo zrušeno.
V neděli 2. května proběhla ve zdouneckém kostele
tradiční mše k našemu patronovi sv. Floriánovi.
Dne 22. května měl proběhnout tradiční pohádkový les,
ale opět jsme ho uspořádat nemohli, protože nebylo
v našich silách splnit vydaná nařízení na naše podmínky
a prostředí, ve kterém tento náš pohádkový les už 41 let
pořádáme, ve spolupráci s ČSOP Divoky.
Co jsme v tomto termínu uspořádat mohli byla tradiční
jarní brigáda spojená se sběrem železa a starých
elektrospotřebičů. Akce se podařila, děkujeme za kladné
hodnocení z vašich řad spokojených spoluobčanů.
V sobotu 19. června proběhly naše oslavy 145 let od
založení našeho sboru.
Další akcí měl být tradiční Memoriál M. H. a J. P. a
večerní červencová noc. Tyto dvě akce jsme nemohli
uspořádat, a to z důvodu, že bychom nesplnili v tu chvíli
vydaná nařízení vlády.
V měsíci srpnu proběhl tábor mladých hasičů nebo spíše
jejich soustředění, o kterém vás informovala naše
vedoucí MH v minulém zpravodaji.
V září se nám podařilo ve spolupráci s obecním úřadem
uspořádat rozloučení s prázdninami aneb tradiční
zářijový dětský den, tentokrát na téma útěk z karantény.
V pátek 29. října proběhl ve spolupráci s obecním
úřadem tradiční lampionový průvod.
Dne 9. listopadu oslavila 40. narozeniny naše cisterna
Máňa - Škoda 706 RTHP. Děkujeme jí za věrnou službu
a přejeme minimálně ještě jednou čtyřicet.
Konec roku byl v sevření covidové vlny, proto jsme
nebyli schopni organizačně zabezpečit rozsvěcování
vánočního stromu a tradiční jarmark, který se
neuskutečnil. Naše výroční schůze proběhla distančně.
Poslední akce v roce 2021 byla mikulášská obchůzka po
naší obci.
V závěru roku na doporučení SH ČMS, ale také na
základě zvyšující se covidové křivky se naše činnost ve
sboru opět utlumila. Kolektiv mladých hasičů, který má
svá předepsaná pravidla, která jsou nastavená pro
volnočasové aktivity, obnovil své schůzky v novém roce,
za dodržení všech předpisů a nařízení.
Zásahová jednotka obce našeho sboru udržuje a
udržovala svou akceschopnost nepřetržitě a snad se
nám to podaří i v další vlně, která má přijít v budoucnu.
Je to naše priorita udržet toto poslání i v minimálních
stavech členů…
Starosta SDH Zdounky
Marek Sýkora
www.zdounky.cz
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Myslivci ze Zdounek
Tak jako všechny místní spolky, dostává i ten náš od
obecního úřadu každoroční příspěvek na svůj provoz.
Peníze investujeme hlavně do celoroční péče o zvěř,
především nákupu krmiva na zimní období, kdy jak
všichni víme srnky, zajíci i bažanti nejvíce strádají. Na
jaře nakupujeme bažantí slepičky a mláďata divokých
kachen, abychom je v příhodný čas a na vhodných
místech vypouštěli do volné přírody. A protože nejen
zvěř je součástí honitby, pečujeme i o krajinnou
zeleň, která, zvláště v naší intenzivně zemědělsky
obdělávané oblasti, má velký význam, neboť
poskytuje zvěři potravu, hnízdiště i úkryt.
Před několika lety vysadil náš spolek smrkový
remízek pod Světlou, který zdárně odrůstá a pro zvěř
začíná v krajině vytvářet především přirozený úkryt.
V loňském roce jsme si v této lokalitě vytipovali další
obecní pozemek, starý zanedbaný ovocný sad,
v jehož blízkosti se dokonce nachází zdroj pramenité
vody. Po dohodě s obecním úřadem jsme jej připravili
k obnově. Zbývající staré ovocné stromy v sadě byly
šetrně prořezány s tím, že větve se naskládaly na
hromadu na okraji sadu. Zůstanou na místě, protože i
taková hromada větví je pro drobné živočichy a malá
zvířata bezpečné místo a zdroj potravy. Dále jsme se
dohodli, že starou trávu nevysečeme plošně, protože
ji jako úkryt využívá nejen hmyz a ptactvo, ale také
bažanti a zajíci. A tak se tráva sekla pouze v místech,
kde jsme následně v první prosincovou sobotu na
společné brigádě vysadili kvalitní a životaschopné
stromky starých ovocných odrůd třešní, jabloní a
švestek. Ten den přišel první mráz, přesto se práce
dařila. Nakonec jsme výsadbu ochránili obalením
kmínků před okusem zvěří, protože lokalita je svým
umístěním v odlehlejší části katastru, a především
díky zdroji vody vítaným a hojně navštěvovaným
místem především pro jeleny.
Obnova starého sadu bude dokončena v letošním
roce a už v této chvíli máme v katastru obce Zdounky
vytipovaný další kousek země, kam se s výsadbou
vydáme. Sejdeme se na společné brigádě a
kompletní výsadbu uhradíme ze spolkových peněz.
Děláme to pro myslivost, pro přírodu i pro občany. A
také jako poděkování obci za to, že i v dnešních
nelehkých časech nám zůstává nakloněna.

ČSOP Divoky

Myslivecký spolek Jaro Zdounky

www.zdounky.cz
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Divoky
Lampionový průvod
V podvečer 6. listopadu 2021 proběhl v Divokách
strašidelný lampionový průvod. Pomalu se u nás stává
krásnou tradicí, spojenou s pěknou procházkou a
domácími dobrotami. Trasu jsme tentokrát doplnili o
pár strašidýlek. Příjemný večer byl zakončen
táborákem.
Děkujeme všem odvážlivcům, kteří se připojili a
dotvořili tak skvělou atmosféru.
Rozsvěcení vánočního stromečku v Divokách
K rozsvěcení vánočního stromečku jsme se sešli v
Divokách 4. prosince 2021. Nejprve bylo potřeba
stromeček ozdobit zvonečky, které jsme již v říjnu
společně ušili v místní škole. Za zvuku koled a
vánočních písní si děti zahrály zvonečkovou hru a
dospělí se občerstvili malým pohoštěním, které
donesli, a společně čekali na rozsvícení stromečku.
Bylo to příjemné a milé setkání v předvánočním čase.

www.zdounky.cz
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Něco málo z TJ Zdounky
Loňská podzimní fotbalová sezóna již nebyla tolik
ovlivněna covidem-19.
Muži si vcelku dobře vedli v I. B třídě krajské soutěže,
ale ke dni jejího ukončení jim patří až 11. místo
v tabulce, což neodpovídá představám, které jsme
měli před začátkem soutěže, ale ztráta na čelo
tabulky není tak velká. I když parta kolem trenéra
Bíbra měla i slabší chvilky a bylo znát zranění
klíčových hráčů Karlíka s Klabalem, přesto jsme
celkem spokojeni. Můžeme se těšit osmkrát na jarní
utkání doma a věřte, doma jsme dobří…
V kategorii žáků doplácíme na nižší počet hráčů, než
bychom si představovali. Ale kluci pod vedením
p. Bíbra bojují do posledních sil a okupují horní část
tabulky.
V kategoriích ml. žáků, st. a ml. přípravky hrajeme ve
sdruženém klubu Zdounky–Zborovice a spojení již
přináší své ovoce. V každém družstvu jsou dva
trenéři, hráčů je dostatek, výsledky a hlavně
předváděná kvalitní hra hovoří za vše. Velmi dobře
funguje spolupráce se sousedy ze Zborovic a
pochválit musím i práci trenérů Klabala, Kocourka,
Bíbra, Štěpánka, Janči a Gály a samozřejmě i super
reprezentaci našich mlaďochů.
Radost nám dělá i fotbalová školička, ve které děti učí
fotbalovým základům a předávají své zkušenosti
každý pátek trenéři Karlík a Pektor. Zde rádi uvítáme
nové zájemce, kteří se chtějí naučit prvním
fotbalovým krůčkům. (Info: p. Karlík tel.731 090 591).
TJ Zdounky v letošním roce oslaví 80 let od
oficiálního založení fotbalu ve Zdounkách. Tyto
oslavy směřujeme na víkend 17.-19.června 2022.
Program ještě není doladěn, ale rozhodně bude
pestrý… Čekají nás zápasy mládeže, starých pánů,
maminek a vyvrcholením bude derby se Zborovicemi
a večerní slavnostní zábava. Na tento den jsme se
přihlásili do projektu „Náš fotbal živě“, a tak v případě
úspěchu by na zápas dorazila velká fotbalová show
vysílaná Českou televizí na ČT4 sport s doprovodným
programem pod záštitou Fortuny a Fotbalové
asociace ČR. Tak snad to dobře dopadne a budeme
vybráni. Na tyto oslavy vás všechny občany Zdounek
a okolí tímto srdečně zvu.
Předseda TJ
Zdeněk Čevela
SILVESTR ČAK BAGR OPEN 2021
V posledním dni roku 2021 se konal další ročník
volejbalového turnaje v hale ve Zdounkách.
Zúčastnily se ho týmy – Helios Divoky, Brzda team,
Popofčáci, Zaki team, Tenis team a ČAK. Turnaj
probíhal za přísných hygienických opatření. Již při
vstupu proběhla kontrola covidpasů a kdo neměl,
okamžitě dostal dávku antikovidu. Rohový bufet se
zaplnil různými pochutinami (co kdo donesl)
a nechyběla ani tradičně vynikající brazilská káva
Miťky Melcherové (roz.Zakravačové). Při slavnostním
zahájení zastoupila omluveného starostu paní radní,
Míša Pospíšilová a tradiční „volejbalu třikrát zdar“ jí
šlo taky náramně. Volejbal mohl začít a po tuhých
bojích nakonec zvítězil tým Helios Divoky. Rozdaly se
ceny, dojedlo a dopilo se vše v bufetu, popřálo se do
nového roku a všichni snad spokojení se vydali vstříc
oslavám Silvestra.
Ředitel turnaje
Čevela Zdeněk
www.zdounky.cz
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Stav obyvatel k 1. 1. 2022

celkem
muži
ZDOUNKY
CVRČOVICE
DIVOKY
NĚTČICE
TĚŠÁNKY
LEBEDOV

průměr.
věk

ženy

z celkového
počtu osob
děti do 15 let

692
69
61
120
70
12
1024

221
21
27
59
10
4
342

42,05
44,31
40,92
37,27
47,25
27,47

z toho

1.385
152
129
248
145
15
2074

693
83
68
128
75
3
1050

V loňském roce se v našem matričním obvodu konalo 100 sňatků (z toho 19 církevních), objednaných bylo
103. Převážně se jednalo o snoubence „přespolní“, v obřadní místnosti se konaly pouze 3 svatební obřady,
ostatní se uskutečnily v přírodě. Mezi nejoblíbenější svatební místo stále patří Dvůr Honětice, kde se svatby
konají již 3x týdně (út, čt a so). Pak Kamínka Roštín, Grunt Galatík Těšánky, Hospoda bez lípy Nětčice, Lesní
penzion Bunč a další. Pro letošní rok je již teď objednáno cca 80 svatebních obřadů.
Vítání občánků v obřadní síni OÚ se konalo naposled v únoru r. 2020, jednalo se o děti narozené koncem r.
2019. Pak z důvodu nařízených vládních opatření se další vítání dlouho nekonala, až do podzimu r. 2021.
Narozených a „nepřivítaných“ dětí bylo mnoho, proto se vítání přesunulo do velkého sálu v DK ve
Zdounkách, kde nám dostatečný prostor dovoluje vítat skupinky po 5-6 dětech. V so 25.9. bylo pozváno 6
chlapců a 6 děvčat, v so 16.10. 9 chlapců a 11 děvčat. Byla to náročná dopoledne především pro účinkující
žáky ZUŠ i pro fotografku p. Zedníkovou.
Zástupci OÚ a předsedové místních osadních výborů navštěvují naše spoluobčany u příležitosti významného
životního jubilea.
Občanům k 70. a 75. narozeninám je zasíláno blahopřání, od 80. narozenin jsou občané obdarováni malým
dárkem již každý rok.

Náš nejstarší spoluobčan bydlí ve Cvrčovicích a letos na jaře oslaví krásné 96. narozeniny.
•
V Divokách nejstarší spoluobčanka oslaví v srpnu 86. narozeniny
•
Nětčická nejstarší spoluobčanka oslavila o uplynulých vánočních svátcích 87. narozeniny
•
v Těšánkách oslaví v únoru nejstarší spoluobčanka 91. narozeniny
•
v Lebedově oslaví v dubnu nejstarší spoluobčanka 76 let
•
a nejstarší paní ve Zdounkách oslaví v říjnu 96. narozeniny.

Věkové složení naší obce vč. m.č.:

do 5

6-17

18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

Ž

68

124

121

134

156

138

136

105

37

5

M

74

132

137

151

187

130

135

80

21

3

(zpracováno v lednu 2022)
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Základní umělecká škola Zdounky
Vážení čtenáři,
dovolte, abych vás všechny pozdravil v novém
kalendářním roce 2022. Máme za sebou svátky
vánoční, které jsme měli možnost prožít v kruhu
svých nejbližších a radovat se z rodinného
společenství. Při vzpomínce na minulý rok 2021 se
asi každému z nás vybaví v mysli různé věci, někdy
veselé, někdy smutné. Osobně vnímám uplynulý rok
jako jednu velkou zkušenost a přeji si, aby pro nás
všechny byla ponaučením a zároveň povzbuzením.
Od posledního čísla Zpravodaje uplynula nějaká doba
a rád bych vás informoval o tom, co se během této
doby událo v naší ZUŠ. Jsem rád, že i přes stále se
opakující nepříznivou epidemiologickou situaci jsme
mohli uskutečnit několik zajímavých a hezkých
vystoupení a akcí. Naši žáci vystoupili na křtu další
knihy B. Žižlavského a J. Jilíka „Chřiby záhadné a
mytické“, který se konal 6. listopadu 2021 v KD
v Koryčanech. Krásnou akcí byl slavnostní koncert u
příležitosti generální opravy varhan v kostele sv. Anny
v Jestřabicích, kde společně vystoupili žáci ZUŠ
Zdounky, ZUŠ Kyjov, chrámový sbor z Koryčan a
pěvecký sbor Carmina Vocum z Kyjova. Na druhý
den po tomto koncertě se již opět zpřísnily podmínky
pro kulturní akce, a proto jsme byli moc rádi, že se
tento koncert uskutečnil. Zahájení adventu proběhlo
v krásné zasněžené atmosféře, kterou dlouho
nepamatuji, a tak naši žesťaři mohli zatroubit vánoční
písně a koledy u stromečků. Místo velkých vánočních
koncertů si každý pedagog uspořádal svou třídní
vánoční besídku, které se mohli zúčastnit za dodržení
hygienických podmínek rodiče, a vše navodilo
příjemnou komorní atmosféru. Těsně před Vánocemi,
22. prosince 2021, jsme vyrazili zahrát do domovů ve
Zborovicích, Vážanech, Cetechovicích a Koryčanech.
Všude se nám dostalo milého přijetí a zahráli jsme ve
venkovních prostorách, abychom potěšili nejen klienty
domovů, ale i všechny zaměstnance. Nezaháleli ani
žáci výtvarného oboru, kteří připravili projekt ZUŠ za
sklem a vystavili svá díla za výkladními skříněmi
obchodních domů. V současné době naši výtvarníci
pracují ve Zdounkách i Koryčanech na novém
projektu Cyklomapy Kroměřížska dětem.
Na závěr mi dovolte, abych nám všem popřál
v novém roce hodně zdraví, hodně zdravého rozumu
a také trochu štěstí, protože i to je potřeba, a budu se
opět těšit na setkávání na našich kulturních akcích.
MgA. Norbert Svačina, Ph. D., ředitel školy
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