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Slovo starosty
Vážení obyvatelé Zdíkovska.
do jarního čísla Zdíkovska jsem měl
připraven úvodník se vzpomínkou na
75. výročí ukončení druhé světové války.
Obec chystala několik kulturních akcí,
které měly vyvrcholit položením věnců
a vzdání holdu u pomníku padlých hrdinů.
Bohužel během několika dní jsem musel
„Slovo starosty“ změnit. Celá společnost
čelí nebezpečí nákazou nemocí COVID –
19. Vláda zavedla mnohá opatření, která
se výrazně dotkla nás i našich svobod.
Společenský život, který byl v naší obci
bohatý, byl z důvodu ochranných opatření
utlumen. Vypadá to, že mnoho akcí, které
jsme naplánovali, se neuskuteční. Věřme,
že brzy se zase rozjede běžný život.
Právě v malé obci záleží na každém
jednotlivci, zda a jak se nemoc rozšíří – již
drobná nekázeň ve vztahu k protiepidemickým opatřením může ohrozit velkou
část blízkých lidí, které osobně známe
a které určitě nechceme ohrozit. A naopak
přísné dodržování opatření může právě
v malých sídlech propuknutí nemoci zcela
zamezit. V učebnicích epidemiologie a veřejného zdraví je dodnes známé město
Gunnison v americkém Coloradu. Díky
kázni a důslednosti tamních obyvatel tam
v roce 1918 v první a druhé vlně epidemiologie španělské chřipky neonemocněl ani
jeden člověk. Více ke čtení najde nejrozšířenější vyhledávač na dotaz „gunnison
pandemic” (https://www.theguardian.com/
world/2020/mar/01/gunnison-coloradothe-town-that-dodged-the-1918-spanishflu-pandemic).
Díky vzácné lidské solidaritě a ukázněnosti se daří držet počet nakažených
a zejména zemřelých v naší republice na
nízkých číslech. Chci poděkovat nejen
všem lékařům, zdravotníkům, policistům
a hasičům, kteří se podílejí na boji proti
koronaviru, ale vyjádřit uznání všem
dobrovolníkům, kteří šijí roušky, nakupují
a dovážejí potraviny seniorům či balí
pečivo. Nebudu je jmenovat, mohl bych

Z obsahu
někoho opomenout. I ve Zdíkově se
našlo mnoho obětavců, kteří bez velké
pompéznosti šijí roušky pro prodavačky,
zaměstnance úřadu, seniory nebo kolegům
do práce. V neposlední řadě musím
poděkovat drobným obchodníkům a živnostníkům, kteří zabezpečovali a zajišťují
pomoc nám všem v době nouzového
stavu. Ukazuje se, jak důležité je zachovat
v menších obcích obchody a další služby
a naopak vidíme, jak riziková jsou velká
nákupní centra.
Až pandemie pomine, budeme řešit
jiné problémy, problémy ekonomické. Je
velmi pravděpodobné, že budou omezeny
dotace a dopad koronaviru se projeví
v rozpočtu obcí. Mnohé lidské činnosti
se změní, dojde k rozvoji digitalizace
i v oborech lidské činnosti, kde jsme si to
ještě nedávno nedokázali představit. To
může být i příležitost pro obce jako je naše
– vzdálená duševní práce (daňové poradenství, účetnictví, ekonomie, e-learning
aj.) přestane být výjimkou a vzdělaní lidé
ocení kvalitu života ve zdravém prostředí.
Možná, že některé věci si budeme muset
udělat sami, jiné investice odložit a přehodnotit priority. Pak se ukáže, jak silná je
obec a v jaké soudržnosti jsou její občané.
Život v obci jde dál. Probíhají již naplánované a smlouvami uzavřené investice,
pracuje se na zmírnění kůrovcové kalamity v obecních lesích a chystá se i rekonstrukce silnice II/145 v průtahu obcí.
O těchto událostech najdete podrobnosti
uvnitř Zdíkovska.
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Vážení občané, i přes všechny ty
smutné dny, kterými nyní procházíme,
věřím, že až vše pomine, budou z nás
silnější lidé. Lidé, kteří si více budou
vážit své rodiny, hygieny, volného pohybu
a úplně obyčejné vycházky. Pevně věřím,
že zůstaneme zdraví a užijeme si tu pozitivní stránku, kterou mají překonané
krize: lidé si lépe uvědomí, co je v životě
důležité a jsou otevřenější ke změnám.
Pokračování na další straně
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Slovo starosty – pokračování ze str. 1
Při pohledu zpět je vidět, jak potřebné
jsou změny – abychom měli zdravé prostředí, zelené lesy, vzdělané děti schopné
obstát v globalizovaném světě, ale též
mladé schopné lékaře a zdravotní personál, který se za nás všechny obětuje.
Nyní jsme utlumeni nouzovým sta-

vem, ale až toto pomine, je třeba být na
pozoru. Každá krize či válečný konflikt
jednou skončí. Velmi často zdecimované
lidstvo následně podlehne hlasatelům,
kteří slibují jednoduchá řešení, jak z krize
ven. Historie nám mnohokrát ukázala,
jak mohou lidé podlehnout „svůdným

a lehkým“ řešením a posléze zjistí, že
přišli o svobodu podnikání, pohybu
i veřejného mínění.
Nepodlehněme těmto svodům!
Mgr. Roman Šebánek,
starosta obce

Připomínáme občanům: Úhrada poplatků za odpad a pejsky
n Poplatek za odvoz odpadu je letošní
rok ve výši 700 Kč na osobu trvale přihlášenou a 700 Kč za objekt, který není
trvale obydlen.
Žádáme občany o úhradu ve lhůtě
splatnosti, a to do 31. 5. 2020.
Platbu proveďte v hotovosti na obecním
úřadě nebo můžete bezhotovostně na číslo
účtu 661 626 369 /0800 a do zprávy pro

příjemce napište své jméno, příjmení
a adresu.
n Poplatek za psa je 150 Kč. Splatnost
je též do 31. 5. 2020.
Připomínáme těm, kteří dosud svého
pejska nepřihlásili na obecním úřadě, aby
tak učinili neprodleně, (vždy nejpozději
do 15 dnů od dovršení tří měsíců stáří

psa), tak jak ukládá Obecně závazná
vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích.
Upozorňujeme chovatele pejsků, aby byli
ohleduplní a dohlédli na volné pobíhání
pejsků. Dále připomínáme, aby majitelé
venčících pejsků odstraňovali, v zájmu
čistoty a hygieny, exkrementy z veřejných
prostranství a nenechávali volně pobíhat
pejsky na veřejném prostranství.

Poplatek z pobytu od 1. 1. 2020
Zastupitelstvo obce Zdíkov vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019
o místních poplatcích (dle novelizace
zákona č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích), kde je stanoven nový místní poplatek, a to poplatek z pobytu. Tento poplatek
nahrazuje poplatek z ubytovací kapacity
a poplatek za rekreační pobyt, jejichž platnost byla ukončena k 31. 12. 2019.
Poplatek z pobytu je povinen uhradit
každý majitel ubytovacího zařízení (penzionu, hotelu, ubytovny), ale i občané,
kteří za úplatu poskytují pobyt trvající
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnů (např. platformy Airbnb).

Poplatníkem je osoba, která v obci
není přihlášena k trvalému pobytu.
Plátcem je poskytovatel úplatného
pobytu tj. provozovatel hotelu, penzionu,
ubytovny, ale i občan, který ve svém
domku nebo bytě takovýto krátkodobý
pobyt za úplatu poskytuje. Ubytovatel je
povinen podat správci poplatku, tj. obecnímu úřadu, nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti (poskytování ubytování
za úplatu) ohlášení – Registraci a dále je
povinen vést řádně evidenční knihu
ubytovaných – ubytovací knihu.
Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i
započatý den. Ubytovatel tento poplatek,

který vybere od ubytovaných, odvede ve
dvou splátkách obecnímu úřadu.
Žádáme touto cestou všechny zvláště
drobné ubytovatele, kteří se dosud nezaregistrovali, aby tak učinili.
Finanční prostředky, které obec z tohoto
poplatku vybere, plánuje použít pro zlepšení turistického ruchu (informační letáky,
turistické známky, úpravu turisticky frekventovaných míst – např. U Lizu, Nový
Dvůr a další), zakoupení venkovních mobiliářů – lavičky, koše a pod.) Chceme tak
vytvořit ze Zdíkovska místo, kam se lidé
budou rádi vracet za rekreací, odpočinkem
a za krásami šumavské přírody.

Obecní úřad Zdíkov oznamuje občanům

SBĚRNÝ DEN
v pátek 15. května od 14 do 18 hodin a v sobota 16. května od 8 do 12 hodin
Bude zabezpečen sběr nebezpečného a objemného odpadu
– elektroniky, autobaterií, pneumatik, koberců, PVC a dalšího nebezpečného a objemného odpadu
(kromě papíru, dřeva, železného šrotu aj., tj. odpadu, který lze separovat – třídit)
Sběr bude probíhat v prostoru obecního stavebního dvora (bývalý pivovar), a to pouze v uvedených hodinách.
Upozorňujeme, že tento prostor je i v době mimo vyznačené hodiny monitorován fotopastí !
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Zpráva o ﬁnančním hospodaření obce za rok 2019
Rozpočet na rok 2019 byl schválen dne17. 12. 2018 takto:
celkové příjmy rozpočtu r. 2019 ve výši
financování (zapojení zůstatku min. let)
Celkové zdroje ve výši

41 513 000 Kč
4 903 000 Kč
46 416 000 Kč

celkové výdaje rozpočtu r. 2019 ve výši
financování (splátky úvěrů a půjčky) ve výši
Výdaje včetně financování (spl. úvěrů a půjčky)

44 292 000 Kč
2 124 000 Kč
46 416 000 Kč

Rozpočet byl schválen jako schodkový, tzn. výdaje r. 2019 převyšují příjmy r. 2019 (bez financování). Dále musela obec
v r. 2019 splácet úvěry a půjčku ve výši 2 124 tis. Kč. Na financování schodku měl být zapojen přebytek hospodaření minulých let
ve výši4 903 000 Kč.
Během roku 2019 byl schválený rozpočet upraven 20 rozpočtovými opatřeními – byl navýšen o 4 155 tis. Kč v příjmech
a o 3 308 tis. Kč ve výdajích. Financování (čerpání zůstatku minulých let) bylo sníženo o 847 tis. Kč (na 4 056 tis. Kč).
Skutečné příjmy k 31. 12. 2019 činily 47 777 tis. Kč, tj. plnění na 105% upraveného rozpočtu, výdaje 45 769 tis. Kč, tj. plnění
na 96 % upraveného rozpočtu. Obec hospodařila s přebytkem 2 008 tis. Kč. Dále byly uhrazeny splátky úvěrů a půjčky ve výši
2 124 tis. Kč a byl zapojen zůstatek finančních prostředků ve výši 66 tis. Kč.
Ačkoliv byl v minulém roce rozpočtován schodek – původně schválen ve výši 2 779 tis. Kč a během roku pak snížen na 1 932 tis. Kč,
skončilo hospodaření s přebytkem, a to ve výši 2 008 tis. Kč. Důvodem je vyšší dosažení příjmů než bylo rozpočtováno – a to
o 5 %, ale i přesun některých akcí na straně výdajů na rok 2020 – zejména dostavba kanalizace a vodovodu ve Zdíkově.
Plnění rozpočtu dle jednotlivých tříd v tis. Kč:
PŘÍJMY
Tř. 1 – Daňové příjmy
Tř. 2 – Nedaňové příjmy
(příjmy z vl. činnosti - lesy, vodní, BK, …)
Tř. 3 – Kapitálové příjmy
(prodej nemovitostí, ost. maj.)
Tř. 4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem
VÝDAJE
Tř. 5 – Provozní výdaje
Tř. 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
FINANCOVÁNÍ
Zapojení zůstatku min. let
Splátky úvěrů a půjček
Přijatá jistina na veř. zakázku
Tř. 8 (rozdíl výdaje–příjmy)

Obec obdržela v roce 2019 tyto dotace:
na odborné učebny v ZŠ
na místní komunikaci U KŘÍŽKU
na opr. obkladů a dlažby ve škol. kuchyni
na veřejně prosp. práce
na volby do EP
na pískoviště v MŠ
na st. správu
Celkem

Upr. rozpočet

Skutečnost

% plnění

28 580
13 179

30 133
13 749

105,43
104,33

100

86

85,75

3 809
45 668

3 809
47 777

100,00
104,62

38 805
8 795
47 600

37 164
8 605
45 769

95,77
97,84
96,15

Upr. rozpočet

Skutečnost

4 056
-2 124
1 932

66
-2 124
- 50
-2 008

1 897 tis. Kč (přiznána v r. 2018)
668 tis. Kč
260 tis. Kč
224 tis. Kč
145 tis. Kč
61 tis. Kč
554 tis. Kč
3 809 tis. Kč
Pokračování na další straně
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Zpráva o ﬁnančním hospodaření obce – pokračování ze str. 3
Poskytnuté dotace a dary v r. 2019 z rozpočtu obce:
3 200 tis. Kč dotace na provoz ZŠ a MŠ Zdíkov
135 tis. Kč dotace na činnost TJ Sokol Zdíkov
120 tis. Kč dotace Oblastní charitě na pečovatelskou službu
50 tis. Kč dotace na činnost TJ Sokol Stachy
15 tis. Kč dotace na činnost Biatlon Zadov
30 tis. Kč dotace SDH Zdíkovec na 110. výročí SDH

17 tis. Kč SHŠ Fechtýři na úhradu nájmu
a služeb v domu služeb
20 tis. Kč dar obci Lenora na pomoc občanům po výbuchu
20 tis. Kč dar pro Domov pro seniory Kůsov
20 tis. Kč dar pro Hospic Prachartice
30 tis. Kč dar na Svatovítské varhany (12 tis. Kč přispěli občané)

Dále byly poskytnuty drobné finanční dary neziskovým organizacím ve výši 26 tis. Kč (6 příjemců) a drobné finanční dary občanům
ve výši 68 tis. Kč (k narození dětí, přísp. pro prvňáčky).
Porovnání výnosů a nákladů hlavní ekonomické činnosti obce (v tis. Kč)
Lesní hospodářství
Tepelné hospodářství
Vodní hospodářství

Výnosy
4 803
1 616
3 904

Náklady
4 160
1 616
5 701

Hosp. výsledek
643
0
-1 797

Důvodem vysokého záporného výsledku u vodního hospodářství jsou odpisy, které jsou součástí nákladů (752 tis. Kč). Odpisy
jsou součástí nákladů, nejsou však peněžním výdajem. Dále pak je to výměna vodovodního řadu v centru obce (1 168 tis. Kč)
– průtah obcí.
Stav základního běžného účtu rozpočt. hospodaření k 31. 12. 2019 činí 7 945 tis. Kč a účtu fondů obce 309 tis. Kč.
Stav nesplacených stávajících úvěrů u České spořitelny je 10 539 tis. Kč (úvěr na bytový dům pro seniory, úvěr na ČOV a kanal.
Zdíkov – splaceny budou v r. 2025.
Stav nesplacené půjčky na ČOV a kanalizaci u SFŽP činí 1 933 tis. Kč – splácena bude do konce roku 2025.

Hospodaření v obecních lesích
Od 1. ledna 2020 nastoupil na pozici
odborného lesního hospodáře a polesného
v jedné osobě pan Václav Švarc. Pan
Švarc má více jak dvacetileté zkušenosti
s hospodařením v lesích. Lesní majetek
obce Zdíkov převzal po svém předchůdci
ve stavu pokročilé kůrovcové kalamity,
nezalesněných holin a téměř s 3 000 m3
dřeva v zásobách (na skládkách). Od ledna
začal pracovat velmi zodpovědně na zastavení kůrovcové kalamity a obnově lesa.
V lesích se pohybují 2 harvestorové uzly,
které odstraňují suché a napadené stromy.
K 17. 3. bylo vytěženo cca 7 000 m3 kůrovcového dřeva a odstraňuje se 1 000 m3

polomů po větrné vichřici Sabine. Klest se
vyváží na skládky a poté štěpkuje. Tato
štěpka se prodává. 430 m3 staré a neprodejné dřevní hmoty bylo seštěpkováno pro
potřeby naší blokové kotelny. Zásoby jsou
umístěny před samotnou kotelnou a na
ploše dopravního hřiště pod školou.
Dřevo se stále prodává. Obec má
uzavřeny smlouvy na odběr dřeva s 10
odběrateli. Komplikací by mohlo být
snad jen uzavření hranic s Německem
a Rakouskem z důvodu šíření koronavirové nákazy.
V letošním roce se předpokládá zalesnit cca 20 ha holin. Výsadba začala

v březnu. Sází se dřeviny vhodné do daného
lesního vegetačního stupně v souladu
s lesním hospodářským plánem – smrk,
jedle, buk. Paseky a holiny se naorávají
talířovou diskovou frézou, aby se stromky
lépe sázely. Narušením hrabanky se podpoří lepší závlaha, přirozené zmlazení
a eliminace některých škůdců lesa (např.
klikoroh borový). K 31. 3. 2020 bylo vysazeno přes 40 000 sazenic smrku a buku
– pozn. redakce.
V těchto mimořádných časech můžete
obci pomoci zakoupením paliva. Cena
palivového dřeva je stanovena od 1. 4. 2020
na 350 Kč za prm s odvozem.
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Rekonstrukce průtahu obce Zdíkov a úpravy zpevněných ploch
V letošním roce bude v naší obci
realizovaná již dříve avízovaná akce:
„Rekonstrukce průtahu obce Zdíkov“, jejíž
investorem je Jihočeský kraj, a to v termínu
od konce března do konce června 2020.
Realizací akce dojde ke kompletní obnově
asfaltových povrchů silnice II/145 v průtahu obce od firmy UNIWELL s.r.o. až za
ZŠ Zdíkov. Společně s touto akcí chce
obec Zdíkov realizovat stavební úpravy
zpevněných ploch, které vycházejí z již
dříve schválené studie obnovy centra
Zdíkova a ze schváleného projektu úpravy
dopravního režimu na autobusovém
nádraží a před objektem OÚ Zdíkov.

V plánu máme přeložení a narovnání
převážně kamenných obrubníků lemujících hlavní silnici a zároveň dokreslení
jednotlivých křižovatek do podoby výše
zmíněné studie a projektového záměru.
Zároveň dojde k obnově povrchů chodníků,
na jejichž povrchy bude použita betonová
dlažba a případně dlažba kamenná. Rovněž chceme v úsecích obnovených zpevněných ploch vyměnit stávající sloupy
veřejného osvětlení a kabeláž veřejného
osvětlení. Během přípravných prací dojde
ještě k dokončení přípojek na nový vodovodní řad a k propojení řadu na stávající
vodovod.

Obec Zdíkov a

Realizace těchto akcí pochopitelně
povede ke značným dopravním omezením
v celé této lokalitě. Spolu s realizátorem
přidružené akce rekonstrukce průtahu,
firmou Strabag a.s., se budeme snažit
koordinovat práce tak, aby omezení byla
co nejmírnější.
Konkrétní informace o plánovaných
uzavírkách budou vždy aktuálně zveřejněny na našich webových stránkách a na
vývěskách.
Prosíme Vás o trpělivost a ohleduplnost v průběhu celé stavby.
Děkujeme.

Diakonie Broumov

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
n
n
n
n

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)
zabalené v krabici

n
n
n
n
n
n

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, dále nábytek a znečistěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve středu 29. 4. 2020 od 15 do 17 hodin
v garáži tělocvičny ZŠ Zdíkov (vedle hasičárny).
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Zelené informace aneb zprávy ze životního prostředí
„V dnešní době mají lidé sklon zapomínat, že existuje mnoho věcí, mnoho poselství, která nás pojí s přírodou
a nejednou, když si dáme čas a zaposloucháme se do šumění listí stromů, do bublání potůčků, do zpěvu
ptáků, k nám příroda promlouvá a sděluje nám jisté věci. A když dokážeme poslouchat a vidět tyto věci,
dostaví se nám vodítka, co dělat, abychom se cítili v bezpečí, a jak v závislosti na tom jednat.“
neznámý autor
l

V letošním roce na přelomu února
a března mělo proběhnout měření
čistoty ovzduší v naší obci firmou
Conspiro. Z důvodu mírné zimy a nevhodných klimatických podmínek
proběhne měření ovzduší až v následující topné sezóně. Proto bych chtěl
vyzvat „čmoudily“, aby v létě věnovali
čas a finance do moderního typu vytápění. Udělají dobře sobě i nám ostatním…

O odpadech
Na konci roku 2019, kdy byla schválena obecně závazná vyhláška obce Zdíkov
č. 4/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „OZV o místním
poplatku za odpad“), jsem zaznamenal
kritiku, že zastupitelstvo schválilo navýšení ceny z 600 Kč na 700 Kč za kalendářní rok a osobu. Rád bych se k tomuto
zvýšení vyjádřil tabulkou, která porovnává náklady a poplatek za odpad u našich
sousedních obcí. Zatímco Zdíkov zvedl
cenu o 100 Kč, jiné obce zvyšovaly
i o 150 korun.
Je nutné podotknout, že dle metodiky
výpočtu ceny za odpad se nezapočítávají
náklady na tříděný odpad. Z tříděného odpadu měly obce v minulosti patřičný zisk
a mohly tak náklady za komunál snižovat.
Bohužel v poslední době za některé složky
tříděného odpadu musí obce platit, neboť
třídírny nemají odbyt. Tím se náklady obcí
za odpad opět navyšují.
V první řadě chci zmínit, že svoz
komunálního i separovaného odpadu je
služba. Služba, kterou zajišťuje pro obec
Obec
Vlachovo Březí
Zdíkov
Čkyně
Stachy
Vimperk
Vacov

l

V březnu tohoto roku byla podána
dotace na „Výsadbu a údržbu stromů
na Ostrově“. Důvodem je doplnění
výsadby po vyvrácených nebo pokácených stromech. Nově vysázené stromy
jsou vybrány tak, aby se vhodně zapojily do porostu a eliminovaly tak další
poškození stromů a majetku. Dotace
byla podána na AOPK Agentura
ochrany přírody a krajiny pracoviště
České Budějovice.

Zdíkov externí firma (Městské služby
Vimperk). Obec Zdíkov si v současné
době nemůže zřídit technické služby, které
by svoz odpadu zajišťovaly. Musíme si
tedy za tyto služby platit. Jednoduchou
matematickou operací, kdy vydělíme
počet týdnů v roce poplatkem za odpad na
osobu a rok (700/52), dojdeme k číslu
13,50 Kč. Dokáže někdo zajistit vývoz
popelnice za necelých 14 korun týdně?
A to ještě obec na každého z nás a jeho
odpad doplácí!
Každá právnická osoba či fyzická
osoba podnikající má povinnost nakládat
s odpadem dle zákona o odpadech. Při
kontrole musí předložit doklad, jak s odpadem nakládá. Rada obce Zdíkov stanovila
poplatek za tzv. podnikatelskou popelnici.
Jedná se o službu podnikatelům, jejichž
činností prokazatelně vzniká odpad. Jde
zejména o restaurace, pohostinství, hotely,
maloobchodní i velkoobchodní prodejce
a firmy zaměstnávající více zaměstnanců.
Zaplacením poplatku 3 600 s DPH Kč za
nádobu 110 l a rok si jednak poplatník
zaplatí vývoz komunálního odpadu, ale
též si zajistí možnost ukládat tříděný
odpad do barevných kontejnerů. Tuto

l

V jarním období došlo k pokácení jednoho stromu na hřbitově ve Zdíkovci
a ošetření ostatních. Tento úkon hradí
v celém rozsahu obec Zdíkov.

l

V zimě došlo k zaměření vodní plochy
Ostrova. Jde o přípravu podkladů pro
dotaci na odbahnění rybníka a zpevnění jeho břehů. Projekt bude podán,
jakmile bude vyhlášen vhodný dotační
titul.

službu je nutné ujistit smluvně, buď s obcí,
nebo svozovou firmou.
Drobní živnostníci, jejich činností
vzniká odpad podobný komunálnímu, si
mohou také u obce zaplatit poplatek
v hodnotě 500 Kč za rok. Mohou pak též
ukládat tříděný odpad do barevných kontejnerů. Rádi bychom v rámci evidence
věděli, jak nakládají právnické osoby a fyzické osoby podnikající s odpadem.
Děkujeme, pokud nám s evidencí pomůžete.
Kolik budeme platit, můžeme ovlivnit
jen částečně, neboť náklady svozové firmy
(platy zaměstnanců, pohonné hmoty, náklady na pořízení techniky a její opravu,
poplatek za uložení na skládku) příliš
neovlivníme. Můžeme však ovlivnit:
1) množství odpadu
Alfou a omegou pro obec je, kolik
odpadu její občané vyprodukují. Za každou
tunu se platí, zejména pokud je vyvezen
na skládku. V dnešní době, kdy je každý
výrobek balen nejméně do dvou obalů,
je těžké se odpadu vyhnout! Přesto si
někteří obchodníci uvědomují, že pokud
nechceme naší planetu zaneřádit odpadem,
musíme naše chování změnit. Zejména ve

Náklady za komunální odpad v r. 2018 (Kč)

Počet poplatníků

Poplatek za odpad v r. 2020

1 279 165
1 212 422
1 077 250
742 255
2 948 829
1 287 800

1881
1900
1702
1556
7584
1880

800
700
700
650
636
500
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městech se objevují tzv. bezobalové služby.
Věřím, že brzy se podobné obchůdky
objeví i na vesnici. Vždyť na vesnici byl
tento způsob distribuce zboží v minulosti
zcela normální – chleba do síťovky, mléko
do plechové bandasky, maso do voskového
papíru, zelenina na zahradě, ovoce v sadě.
Žijeme však v komerčním světě a zboží se
produkuje v obrovském množství často na
úkor kvality.

Životní prostředí | ZDÍKOVSKO
a svozová firma vystavovat obci faktury.
A platíme za vzduch! Rozložením nebo
roztrháním papírových krabic se do kontejneru vejde až 5x více papíru! Vážení
občané, je to tak namáhavé?!

také!) nebo se vyveze s komunálním
odpadem na skládku a přibývá obci tonáž.
Chci říci, že odpadové hospodářství se
stalo v posledních letech velmi výnosným
byznysem a je na nás všech, zda ho budeme
slepě podporovat nebo začneme trochu
nad životním prostředím přemýšlet. Kdo
navštívil Indii, Thajsko nebo Čínu, ví, jak
vypadá společnost zavalená odpadem.

2) četnost svozů
Četnost svozů souvisí s množstvím
odpadu, ale zejména s minimalizací odpadu.
Stále jsme se ještě nenaučili roztrhat nebo
sešlápnout krabice, sešlápnout PET lahve.
To se pak popelářské vozy nestačí točit

3) třídění odpadu
Zato skvěle jde některým nasypat do
barevných kontejnerů stavební suť, textil,
koberce, elektrické spotřebiče a mnohdy i
komunál – nejlépe vše „ukrýt“ do černého
pytle. Když už kontejnery připomínají
barikády Pražského povstání, musí odpad
svážet zaměstnanci obecního úřadu a nemohou dělat jinou, užitečnější práci. Odpad
poté musejí odvézt do Sběrného dvora ve
Vimperku (kam ho dotyčný mohl dovézt

Žlutý kontejner na plasty

Zelený kontejner na sklo

Objemné odpady

 ANO 
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Pokud nejsou v obci oranžové kontejnery
na nápojové kartony, lze tento odpad
vhazovat do žlutého kontejneru.

 ANO 
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů, sklenice od kečupů, marmelád
či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo
z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se
dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do
zeleného sklo barevné.

To jsou odpady, které se nevejdou do
popelnice, např.: starý nábytek, koberce,
linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky,
elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady odvezte do Sběrného dvora
ve Vimperku, Sklářská ulice nebo můžete
odevzdat v rámci sběrného dne, který pořádá obec Zdíkov pro své občany v květnu.

 NE 
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové
trubky.

 NE 
Do těchto nádob nepatří keramika
a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená
a pokovovaná skla. Vratné zálohované
sklo patří zpět do obchodu.

Modrý kontejner na papír

Zelený kontejner na kovy

 ANO 
Hodit sem můžeme například časopisy,
noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky nebo knihy. Obálky
s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.

 ANO 
Tento nováček mezi zdíkovskými kontejnery je umístěn u kina a pod bývalým
pivovarem. Patří sem sešlápnuté plechovky od nápojů, jídla a drobný kovový
odpad jako jsou např. kovové pásky.

 NE 
Do modrého kontejneru nepatří uhlový,
mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale
do popelnice.

 NE 
Nepatří sem plechovky od barev, ředidel
a jiných chemikálií.

…a na závěr?!
„Tříděním odpadu nešetříme svojí
kapsu, ale životní prostředí!“
„Jaké množství odpadu vyprodukujeme,
tolik zaplatíme!“

Nebezpečné odpady
Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti,
například: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy,
lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné
a nádoby od chemikálií apod. Použitá
elektrozařízení z domácností, jako jsou
ledničky, mrazničky, televizory, rádia
a různé přehrávače, staré počítače a monitory, ale i elektrické hračky či telefony, …
Tento odpad patří taktéž do Sběrného
dvora ve Vimperku. Na baterky a žárovky
máme sběrné krabice na obecním úřadě
nebo v drogerii.
Nevhazujte nebezpečný odpad do
popelnic na běžný komunální odpad.

Mohu pálit odpad?
Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší je možné na otevřených ohništích
spalovat jen dřevo, suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály nesmějí
být kontaminovány chemickými látkami.
Obec může obecně závaznou vyhláškou
stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, (pokud zajistí jiný způsob pro jejich
odstranění podle zvláštního právního
předpisu).
Jako palivo nelze odpad použít.
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Pohyb je život, život je pohyb!

Dlouhodobě je problémem našeho
současného životního stylu nedostatek
pohybových aktivit. Což se bohužel týká
i dětí. Ukazuje se, že vztah dětí k pohybu
je zásadně ovlivněn vztahem rodičů k pohybu. Jsou-li aktivní oba rodiče, je zhruba
70% pravděpodobnost, že aktivní bude
i dítě. Je-li aktivní pouze jeden z rodičů,
pravděpodobnost aktivního dítěte klesá na
50 %. A za rozhodující pro získání kladného vztahu k pohybovým aktivitám je
považován raný věk 1–3 roky a mladší
školní věk 6–7 let. V těchto obdobích se
tvoří dlouhodobý kladný vztah k pohybovým aktivitám.
V letech 2013-2018 probíhala studie
předškolních dětí. Účastnilo se jí sedm
mateřských škol z Prahy a tři mateřské
školy mimopražské. Šlo o komplexní studii tělesných znaků a testování motorických dovedností. Vše bylo porovnáváno
s daty z roku 1990. Ukázalo se, že u dětí
roste podíl tukové složky, klesá aktivní
tělesná hmota a rozdíl se prohlubuje
s věkem. Současný životní styl a nesprávné stravování má negativní vliv na růst
a vývoj dítěte a objevuje se skrytá obezita.
A co nás asi nepotěší je, že výzkum
prokázal, že děti z velkých měst jsou zdatnější než děti z malých obcí. Prý mají ke
sportu více příležitostí.
Takzvaně: „Kovářova kobyla chodí bosa.“
Vedoucí katedry rekreologie Fakulty

tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci Mgr. Zdeněk Hamřík, otec tří
dětí, shrnul, že podle výzkumů české děti
trpí nedostatkem pohybu. Rodiče je vozí
do školy i na kroužky autem, chybí spontánní hra, přirozený pohyb. Řekl: „Celá
tato situace svědčí o způsobu přemýšlení.
Dětem nejméně do tří let rozhodně nepatří
do ruky ani tablet, ani chytré telefony“.
A vyzval rodiče: „Nebraňte pohybu, podporujte každodenní přirozený pohyb, jak
to jen jde“.
I my se snažíme o co nejvíce pohybových aktivit. Každý den máme ranní cvičení nebo alespoň pohybovou chvilku.
Zařazujeme prvky dětské jógy, cvičíme na
hudbu, na velkých míčích, s malými overbaly, s destičkami, ale i s přírodninami.
Cvičit se dá se vším.
Děkujeme tatínkům a dědečkům za již
nepoužívané kravaty. Nevěřili byste, jaké
krásné chvilky s nimi zažijeme.
Co děti velice baví a přitom jim to prospívá, jsou překážkové dráhy. Využíváme
žebříky, destičky, plastové kameny, hmatové desky, kladinku, švihadla, lana, molitanové kostky... prostě vše, co se dá
podlézt, přelézt, přeskočit. Dětské fantazii
se meze nekladou a děti si umí samy
i dráhy sestavit. Co si samy postaví, zdolávají s ještě větší radostí. K pohybovým
aktivitám využíváme i naši malou tělocvičnu v horní III. třídě. Skluzavka, molitanová sestava, ribstole, provazový žebřík,
malá švédská bedna, trampolína i malá
horolezecká stěna – to vše posiluje dětskou kondici.
Prostorná zahrada také umožňuje
velké pohybové vyžití. Děti zdolávají
průlezky, zahradní sestavy, hrají pohybové

hry. V pěkných jarních, letních i podzimních dnech si užívají na kolech, koloběžkách, odrážedlech. Prostě využíváme
zahradu co nejvíce. I v zimních měsících
se děti na zahradě nenudí. Letos jsme
hrabla na sníh moc nevyužili a i přes nepříznivou zimu jsme na zahradě, kde
k tomu máme vytvořený mírný svah, bobovali. Již třetím rokem spolupracujeme
se SKI Zadov a celý druhý lednový týden
děti z III. i II. třídy jezdily na Zadov do
lyžařské školičky.
V rámci pohybových aktivit nabízíme
ve spolupráci se Sokolem Zdíkov cvičení
„Rodičů a dětí“. Každé pondělí od 15,30
hodin probíhá v sokolovně pod vedením
Mgr. Vítovcové. V rámci této aktivity pořádáme každým rokem maškarní bál a v jarních měsících šipkovanou s táborákem.
Letošní maškarní bál proběhl v pondělí 24. 2. Zúčastnilo se kolem 30 masek
– dětí. Tento rok překvapili i rodiče, jejichž masky byly nápadité a originální.
Tančili jsme, soutěžili, cvičili a všichni
jsme si to užili.
„Dobré ráno, holky, kluci,
kdopak s námi cvičit zkusí?
V tělocvičně tam jsme rádi,
no tak honem, kamarádi.
Správně cvičit, to je dřina,
ale být fit, to je prima.“
Nyní jsou za dveřmi Velikonoce – svátky
jara! I když zimy jsme si letos moc neužili, už se těšíme, až si uklidíme zahradu,
vyvezeme kola, tříkolky a budeme si
užívat pohybu a hezkého počasí.
Krásné prožití svátků jara přejí děti
i kolektiv mateřské školy.
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Farní ples – Nejen srdce plesá
V pátek dne 17. ledna se konal farní ples
v restauraci „ U Novotných“ ve Zdíkově. Příjemné
prostředí, výborná hudba i lidé, kteří se přišli na ples
pobavit, odpočinout si od běžných starostí a také něco
vyhrát v bohaté tombole. Na plese se sešlo kolem
padesátky věřících a jejich přátel. Zúčastnili se jej také
P. Jaromír Stehlík a P. Vavřinec Skýpala. Ples uvedl
P. Jaromír Stehlík, popřál všem hezkou zábavu. Poté
následovalo předtančení dětských párů, které představila paní Marie Mrázková. Krátce pohovořila o tanci,
který se bude tančit. Na tanečním parketu předvedli
svůj um sourozenci Tomáškovi a Císařovi. Bylo to
nádherné, vidět mládí ve víru tance.
Ples vynikal svoji neformálností až rodinnou
atmosférou. Z očí i slov všech přítomných šlo vyčíst,
že se ples vydařil. Nikomu z nás se nechtělo domů.
Panovala všude dobrá nálada, radost a smích. Celá
akce farního plesu byla velmi zdařilá ke spokojenosti
všech.
Děkuji všem organizátorům hezkého, zážitkového
večera.
Milli Hojdekrová

Informace spolku Horní Králováci
Spolek Horních Králováků se přátelům
a spoluobčanům ještě jednou omlouvá za
zrušení Josefovského plesu s muzikou
Pepíka Nauše, na který jsme se velmi
těšili. Přípravě plesu jsme věnovali mnoho času, práce i finančních prostředků
– dopadlo to ale způsobem, který nikdo
nepředpokládal. Peníze za vstupenky budou
všem vráceny – nikdo o nic nepřijde!
Dále upozorňujeme, že vzhledem
k celkové zdravotní situaci ve společnosti
odkládáme na neurčito svěcení křížku
za Branišovem, které mělo proběhnout

4. dubna 2020. Nový termín bude včas
oznámen.
Zrušena je i cesta do Rožmitálu pod
Třemšínem k uctění památky J. J. Ryby
8. dubna 2020. Náhradní termín bude
upřesněn po odeznění krizové situace.
Na sobotu 2. 5. 2020 je od 16:00 hodin
v obci Strašín plánována Mariánská slavnost, při níž by měly být prvně použity
slavnostní ornáty, na jejichž záchraně se
podílel i náš spolek. Pevně věříme, že se
akce uskuteční, zájemce však prosíme,
aby sledovali aktuální situaci.

Na následující sobotu 9. května je
pak od 10:00 hodin připravováno žehnání
pramenům na Hauswaldu. Akci pořádá
Klostermannův spolek ze Sušice (p. Sklenář). I v tomto případě je třeba sledovat
vývoj opatření v souvislosti s virovou nákazou.
Horní Králováci přejí svým spoluobčanům do dalšího období především
dobrou náladu a optimismus! A přání
všeho nejlepšího patří dodatečně samozřejmě i všem Josefům a Pepíkům!
Za spolek: Ivan Vokáč, Josef Sova

Zdíkovsko_jaro2020_Sestava 1 08.04.2020 12:59 Stránka 10

ZDÍKOVSKO | Koronavirus COVID 19

jaro 2020 | strana 10

Důležité informace
Bez ohledu na to, odkud jste přicestovali nebo zda máte nebo nemáte zdravotní potíže, dodržujte obecné zásady,
které mohou zabránit přenosu infekčních
onemocnění.
n Především si často myjte ruce mýdlem
a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.
n Při kašli si zakrývejte ústa a nos
jednorázovým kapesníkem nebo rukávem, nikdy ne rukama!!!
n Používejte na veřejnosti a v místech,
kde se dostáváte do styku s lidmi roušku
nebo respirátor. Ve volné přírodě, kde
jste sami nebo při sportovní aktivitě je
naopak lepší být bez roušky.
Když vám není dobře – příznaky nákazou koronavirem
n dušnost/pocit ztíženého dýchání bez
souvislosti s kašlem,
n zvýšená teplota více jak 37,5 ºC po
dobu dvou dnů, teplota pak může
kolísat,
n suchý kašel,
n náhlá ztráta chuti a čichu.
Co dělat, když…
Byl jsem v oblasti výskytu nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným
s prokázaným COVID-19 a mám projevy
respirační infekce (teplota, kašel nebo
dušnost)
n Pokud jste v závažném zdravotním
stavu, volejte Zdravotní záchrannou
službu na telefonu 155.

n Pokud vaše příznaky nejsou závažné,
kontaktujte svého praktického lékaře
nebo volejte linku 731 428 577 nebo
736 514 386 (denně 7–17 hodin)
a ohlaste, že máte podezření na koronavirus. Epidemiolog KHS Vás bude
po vyhodnocení informovat o případné
možnosti vyšetření na koronavirus
doma nebo na Infekčním oddělení
Nemocnice České Budějovice.
n Pokud jste doma, nikam nechoďte.
Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
n Telefonicky kontaktujte v pracovní
době svého praktického lékaře kvůli
vystavení pracovní neschopnosti, nechoďte do ordinace, pokud k tomu
nejste vyzváni.
n Pokud jste pozváni k vyšetření na
Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud
je to možné, nasaďte si ochrannou
roušku!

tema/prevence/rady-a-doporucenipro-domaci-karantenu.
n Pokud se objeví příznaky jako teplota,
kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky
v případě závažných příznaků Zdravotnickou záchrannou službu na
telefonu 155, v případě mírných
příznaků epidemiologa přes linku
731 428 577 nebo 736 514 386 (denně
7–17 hodin), pro organizaci vyšetření
na koronavirus doma nebo na
Infekčním oddělení Nemocnice České
Budějovice.
Další kontakty na epidemiology:
Prachatice – 387 712 930
Strakonice – 387 712 812, 387 712 824
Písek
– 387 712 606
n Pokud jste pozváni k vyšetření na
Infekční oddělení Nemocnice České
Budějovice, nejezděte hromadným
dopravním prostředkem. A pokud je to
možné, nasaďte si ochrannou roušku!

Byl jsem v oblasti s výskytem nového
koronaviru nebo v kontaktu s nemocným
s prokázaným COVID-19 a nemám
projevy respirační infekce (teplota, kašel
nebo dušnost):
n Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho o vystavení
potvrzení o nařízení karantény.
n Po celou inkubační dobu – 14 dnů po
návratu do ČR nebo kontaktu s nemocným zůstaňte doma, nikam nechoďte.
n Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
n Postupujte podle pokynů Státního
zdravotního ústavu http://www.szu.cz/

Kde získat další informace?
Pro obecné informace o novém koronaviru a o přijatých opatřeních můžete volat
Zelenou infolinku Jč kraje 800 100 450
v době 7:00–17:00.
*
Další informace najdete na stránkách
Krajské hygienické stanice České Budějovice: https://www.khscb.cz/.
*
Informace o opatřeních vlády v době nouzového stavu: https://www.vlada.cz/cz/
media-centrum/aktualne/vyhlaseninouzoveho-stavu-180234/.

Jak bojuje Zdíkov proti koronaviru
Roušky poskytuje Obecní úřad Zdíkov, a to zejména lidem a profesím, které jsou často vystaveny styku
s lidmi (prodavačky, zaměstnanci OÚ, pracovníci sociálních služeb, dlouhodobě nemocní).
Zavolat o roušky můžete na 388 426 715 nebo 728 839 153.
Distribuce roušek zajišťuje i občanská aktivita, která zřídila v řeznictví U Ratajů „malý rouškovník“.
Zde si může každý vyzvednout zdarma roušku. Každé ráno jsou roušky doplňovány.
Pokud má někdo přebytečné šité látkové roušky, může je sem zanést.
Obecní úřad a Charita Vimperk zajišťuje dovoz obědů seniorům a hendikepovaným lidem ze školní jídelny.
Cena oběda je 84 Kč a službu můžete objednat na telefonu 388 426 715 nebo 728 848 170.
Velice děkujeme všem výrobcům a distributorům roušek. Nebudeme nikoho jmenovat. Jednak to všichni dělají nezištně
a zdarma a mohli bychom na někoho zapomenout, což bychom neradi. Na území obce Zdíkov nebyl zatím zaznamenán
jediný pozitivní případ nákazy (k 31. 3. 2020). Věřím, že kázní, trpělivostí a tolerancí tomu tak bude i nadále.
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Zpracoval Bc. Michal Štoural a kol.
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Ordinační hodiny lékařů a otvírací doba služeb ve Zdíkově
Ordinace praktického lékaře MUDr. Ivan Kolář a MUDr. Pekárek – pouze telefonické konzultace 8.00–12.00, tel. 776 086 193
Ordinace lékaře pro děti a dospělé: MUDr. Zdeňka Slepičková – neordinuje
Ordinace zubního lékaře MUDr. Jana Vokáčová – ordinuje od 23. 3. dle ordinačních hodin
Upozornění pro pacienty zubního lékaře
l zákaz vstupu bez roušky (ústenky)
l je-li v čekárně již pacient, čekejte na chodbě (zádveří) venku
l ošetřujeme pouze registrované pacienty
– k ošetření budete vyzváni, sestra pravidelně vychází
l v čekárně může být pouze 1 pacient
l dodržujte rozestupy minimálně 3 metry
l zákaz vstupu s doprovodem (netýká se dětí)
l může vám být změřena teplota

Obecní úřad Zdíkov
Úprava úředních hodin pro veřejnost: PO a ST od 13.00–16.00, v případě nutnosti objednat telefonicky 388 426 715.
Vstup pouze s rouškou (ústenkou).
Úhrada místních poplatků (odpad, psi) na účet 661 626 369/0800 – do zprávy uvést jméno, příjmení a číslo popisné.
Za pozdní úhrady nebude účtována žádná sankce!

Česká pošta pobočka Zdíkov
Úřední hodiny nezměněny, ve ST otevřeno jen do 16 hodin.

Potraviny COOP (Jednota)
PO až PÁ 7:00 – 16:00 | SO 8:00 – 11:00 | NE zavřeno
l

vstup s rouškou nebo zakrytými ústy a nosem

l

používat rukavice (jednorázové jsou k dispozici u vstupu)

Průmyslová prodejna, železářství – Rataj & Bendová
PO až PÁ 8:00 – 12:00, 14:00 – 16:30 | SO 8:00 – 11:00
l

vstup pouze po jednom a s ochranou úst a nosu

Drogerie – Jana Krejčová
PO až ČT 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30 | PÁ 8:00 – 12:00 | SO zavřeno
l

vstup pouze po jednom a s ochranou úst a nosu

Řeznictví – Jan Rataj
PO až PÁ 8:00 – 16:00 | SO 7:30 – 11:00
l

vstup pouze po jednom a s ochranou úst a nosu

Otvírací doba lékáren ve Vimperku
Lékárna

Telefonní číslo

Otevírací doba

Lékárna Dr. Max

388 328 874

PO–PÁ od 8:00 do 14:00 (pauza 12:00–12:30)

Lékárna Benu

731 638 139

PO–PÁ od 7:30 do 16:00, pauza 30 minut 9:30–10:00, 12:00–12:30, 14:30–15:00

Lékárna Poliklinika

388 413 912

PO, PÁ od 7:30 do 16:00, ÚT, ST, ČT od 7:30 do 17:00

Pilulka lékárna

388 411 058

PO–PÁ od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00
Prosíme o využívání bezhotovostní platby!
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Ordinace lékařů a ordinační hodiny ve Vimperku
Poliklinika Nad Stadiónem čp. 484
Zubní lékaři
MUDr. Tomanová
MUDr. Toman
MUDr. Kuncl
MUDr. Suková
MUDr. Tesia Solution
MUDr. Kuča
MUDr. Habartová

Telefonní číslo
388 415 761

704 915 919

Ordinační hodiny
Ošetření je potřeba domluvit po telefonu,
aktuální informace na www.stomatochirurgie-toman.cz
PO, ÚT, ČT 8:00–11:00 po telefonické domluvě
PO, ÚT, ČT 8:00–11:00 po telefonické domluvě
Ordinuje po telefonické domluvě pro smluvní pacienty
PO–PÁ 8:00–12:00 po telefonické domluvě

ZUBNÍ POHOTOVOST: PO–PÁ 16:30–21:30 hod., SO, NE, svátky 8:00–18:00 hod.
Nemocnice České Budějovice, a.s., Horní areál, budova C, přízemí, tel.: 387 878 570
Praktičtí lékaři a specialisté

MUDr. Kolář
MUDr. Řeřicha

Telefonní číslo
722 494 801
388 415 870
388 415 835
388 415 193

MUDr. Havlová

734 433 116

MUDr. Fuchs
MUDr. Fabiánová

388 415 175
388 415 519

MUDr. Pilečková

730 150 064

MUDr. Doležalová

Ordinační hodiny
Ordinuje pouze pro smluvní pacienty, pouze na základě
telefonické domluvy, PO–PÁ 7:00–12:30.
Ordinuje PO–PÁ 7:30–11:00.
Ordinuje PO–PÁ 7:00–12:00, ST 15:00–17:00.
Ordinuje PO 8:00–15:00 pouze urgentní případy, jinak z domova
a dle stavu ochranných prostředků.
Recepty, konzultace, objednání na telefonu 734 433 116.
Ordinuje do 12.00 hod., pouze pro objednané.
Ordinuje, PO, ÚT, ČT, PÁ 8:00–12:00,
e-recepty a objednání na uvedeném telefonu.
Zatím se nepodařilo zjistit.

1. máje č.p. 126
Rehabilitace
MUDr. Stern

Telefonní číslo
388 416 021

Ordinační hodiny
Konzultace po telefonu čtvrtek 9:00–11:00.

Telefonní číslo
388 428 840

Ordinační hodiny
Zatím se nepodařilo zjistit.

Telefonní číslo
388 415 080

Ordinační hodiny

1. máje č.p. 116
Zubní lékař
MUDr. Matoušek
Nad Stadiónem č.p. 572
Praktický lékař
MUDr. Vašica

Pouze telefonicky.

Steinbrenerova č.p. 48
Ušní, nosní, krční ambulance
MUDr. Hojdarová

Telefonní číslo
388 400 451

Ordinační hodiny
Ordinaci kontaktujte, prosím pouze telefonicky!
Pondělí, čtvrtek 9:00–11:00
Veškeré aktuální informace na www.hojdarova.cz

MEDICLINIC, Pasovská č.p. 175/5
Praktický lékař
MUDr. Jedličková

Telefonní číslo
388 411 290
734 433 125

Ordinační hodiny
Ordinuje po telefonické domluvě, pro smluvní pacienty,
PO, ST, ČT 7:00–12:00, ÚT 12:00–16:00, PÁ 7:00–11:00
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GYMA, s.r.o, nám. Svobody čp. 14/15
Gynekologie

Telefonní číslo

MUDr. Bočan

388 415 590

MUDr. Malík

388 415 590

Ordinační hodiny
Ošetřuje akutní stavy a těhotné po telefonické domluvě,
ČT 7:00–12:00 a 13:00–16:00, volat předem.
Ošetřuje akutní stavy a těhotné po telefonické domluvě,
PO–ÚT 8:00–12:00 a 12:30–15:30, ST 12:00–18:00,
PÁ 8:00–12:00, volat předem.

Pivovarská č.p. 78
Oční ordinace

Telefonní číslo

MUDr. Dušek

388 414 380

Ordinační hodiny
Provádí pouze neodkladná a urgentní vyšetření po předchozí tel.
domluvě v ordinačních hodinách (PO, ÚT, ČT, PÁ 7:30–13:00
a ST 12:00–17:30).

Poliklinika v Krátké ulici č.p. 125
Praktičtí lékaři pro děti a dorost,
Gynekologie
MUDr. Weingartová

Telefonní číslo
388 411 640

MUDr. Weingart

388 414 625

MUDr. Řezníková

734 523 238

MUDr. Tasáry

388 416 402

Ordinační hodiny
Momentálně neordinuje.
Telefonické konzultace PO–ST 8:00–10:00, ČT 8:00–10:00 pouze
odběry, ČT odpoledne pouze těhotné13:00–15:30 po tel. objednání.
Pouze po telefonické domluvě – paní doktorka dělá i prevence,
očkování, ale v dopoledních hodinách, v případě potřeby zavolat
nebo poslat mail.
Pouze po telefonickém objednání PO–PÁ 8:00–12:00.

BH Nemocnice Vimperk, Pivovarská 158
Psychiatrická ambulance
MUDr. Kukačková

Chirurgická ambulance

Telefonní číslo
388 400 159

Telefonní číslo
388 400 119
736 670 619

Interní ambulance

Telefonní číslo
388 400 144

Ordinační hodiny
Denně od 8:00 do 12:00 poskytuje telefonické konzultace,
případně konzultace mailem a vystavuje e-recepty,
kukackova@nemocnicevimperk.cz.
Ordinační hodiny
Denně od 8:00 do 12:00 poskytuje telefonické konzultace,
případně konzultace mailem, týkající se chirurgických nebo
ortopedických potíží; e-recepty chirurgie.vimperk@seznam.cz.
Ordinační hodiny
Denně od 8:00 do 12:00 poskytuje telefonické konzultace
s možností vystavení e-receptů.

Kontakt s lékařem je pouze po telefonické domluvě předem nebo elektronickou cestou.
Do ordinací je možný vstup pouze s rouškou na obličeji anebo s obdobnou náhražkou!!!
Provoz ordinací závisí na stavu dodání ochranných pomůcek.

Čerpáno z: https://www.mesto.vimperk.cz/cz/ordinace-lekaru-a-ordinacni-hodiny-ve-vimperku/4997/
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Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří v první polovině
roku 2020 oslavili a oslaví svá kulatá životní jubilea
Jarmila Bartůšková, Masákova Lhota
Ján Kopáčik, Zdíkov
MUDr. Ivan Kolář, Zdíkov
Jan Martan, Zdíkov
Miroslav Lukeš, Putkov
Růžena Schinzelová, Zdíkov
Jiří Pešl, Zdíkov
Květoslava Lampová, Zdíkovec
Vilma Šmídová, Zdíkov

Jaroslava Staňková, Zdíkov
Anna Benešová, Zdíkovec
Otýlie Martanová, Zdíkov
Jana Adámková, Zdíkov
Jindřich Vítovec, Zdíkov
Věra Laurynová, Zdíkov
Josef Voldřich, Nový Dvůr
Marie Hadravová, Zdíkov
Stanislav Škopek, Putkov

Blahopřejeme k narození
Matyáš Trajer, Račov
Nella Sojková, Zdíkov
Diana Frühaufová, Zdíkov

Lukáš Halabrín, Zdíkov
Michal Hladík, Zdíkovec
Anežka Stropnická, Zdíkov

Slovo faráře – Pozvání na cestu
Je nedělní podvečer a vrátil jsem se
z odpolední vycházky. Jestli se tedy
patnáctikilometrové túře ještě dá říkat
vycházka. Většina cesty vedla lesem
a moc lidí jsem nepotkal. Sníh na cestě již
také neleží, tak se šlo dobře. Mezi stromy
se mihly dvě srny a přes cestu se přehnalo
menší stádo divočáků. Ale jinak ticho
a klid. Občas mezi mraky vykoukne
sluníčko, prostě nedělní pohoda. V myšlenkách se ještě vracím k textům, které
jsme dopoledne četli v kostele. Hospodin
tam vybízí Abraháma, aby opustil svoji
zemi, své příbuzenstvo a rodný dům
a vydal se na cestu do země, kterou mu
Hospodin ukáže. V Bibli to je příklad víry,
tedy důvěry v boží vedení. Opustit své
jistoty a vydat se na cestu do neznáma
s důvěrou, že budoucnost a cíl je v rukou
Boha, a že ten cíl je dobrý.
Postní doba také nás zve na cestu. Je
to ale cesta duchovní, kdy nemusíme

opouštět své domovy a svoji rodinu.
Máme se ale snažit vyjít a opustit často
hluboce vyjeté koleje svého pohodlí,
lenosti, různých menších či větších
závislostí a nedokonalostí. Máme se vydat
na cestu k budování lepších a čistších
vztahů, oprostit se od zbytečného posuzovaní, kritizování a stálého stěžování si.
Najít si čas na přezkoumání svých životních hodnot a priorit. Již staré římské
přísloví praví: „Cokoli děláš, s rozumem
čiň a na konec mysli.“ Ano, postní doba
nás zvláště vybízí myslet na konec. V kostele je zvykem modlit se v postní době
Křížovou cestu. Tradičně 14 zastavení
/obrazů/ nám připomíná poslední okamžiky Ježíšova života na tomto světě. Poslední zastavení je ukládání mrtvého těla
do hrobu. Má nám to připomenout i naši
smrtelnost. Pozemský život není pro nikoho z nás neomezený, jednou dojdeme
ke konci, přijde hodina naší smrti. S vědo-

mím této skutečnosti můžeme přehodnotit
mnoho událostí našeho života.
Na konci postní doby však slavíme
Velikonoce. Pro křesťany největší událost
v dějinách lidstva. Hrob je prázdný, Ježíš
vstal z mrtvých. Poslední slovo tedy nemá
smrt a beznaděj. V Ježíši vítězí život.
Proto chceme jít ve svém životě s Ježíšem
a jeho následovat. V jedné modlitbě se to
vyjadřuje slovy: „Doprovázeli jsme tě,
Pane, na tvé křížové cestě a dospěli jsme
s tebou až k hrobu. Víme, že jsi z hrobu
vstal a vešel do slávy života. Posilni naši
víru a naději, abychom očekávali tvůj
příchod a jednou měli účast na tvém
království a životě.“ To je naše víra, která
nám udává směr na cestě života a sílu
vytrvat, i když ta cesta je náročná a namáhavá.
Přeji vám všem požehnané Velikonoce
a šťastnou pouť životem.
P. Jaromír Stehlík, kněz
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Aktivity zdíkovské školy
Vážení čtenáři Zdíkovska,
rád bych Vás v následujících řádcích
seznámil s aktivitami zdíkovské školy.
V průběhu zimních měsíců se žáci,
pod vedením svých pedagogů, zúčastnili
řady aktivit, soutěží a vystoupení. Všem
bych rád poděkoval za dosažené úspěchy
a prezentaci naší školy na veřejnosti. Konkrétně bych rád zmínil úspěchy žáka Jiřího
Vozandycha v okresním kole Olympiády
v českém jazyce a postup do kola krajského, Jirka byl úspěšný i v chemické
olympiádě a spolu s Josefem Randákem
a Adamem Lutovským zvítězili v matematicko-fyzikální soutěži pořádané Gymnáziem Vimperk a firmou Rohde & Schwarz.
Úspěšný byl i tým mladých florbalistů,
který postoupil do krajského kola v Sezimově Ústí. Z akcí pro veřejnost bych
jmenoval především krásná vystoupení
divadelního uskupení žáků a „dospěláků“,
sehráli několik vystoupení pro děti ze
školy základní i mateřské, zdíkovskou
veřejnost, a dokonce pro děti z okolních
dětských domovů. S pásmem písní a scének potěšili žáci klienty Domova pro

seniory v Kůsově, vystoupili také na slavnostním křtu nové knihy spisovatele pana
Fibicha na radnici v Prachaticích.
V den, kdy píši příspěvek do Zdíkovska,
finišujeme s přípravami na již 18. ročník
školního plesu ve vimperské Cihelně.
Zrealizovat takovouto akci – nacvičit
vystoupení žáků, objednat hostující uskupení, připravit výherní ceny, vyzdobit sál
a zajistit služby při plese samotném – je
velmi náročné a chtěl bych všem zainteresovaným zaměstnancům poděkovat. (Bohužel po vyhlášení nouzového stavu jbyl
Školní ples zrušen – poznámka redakce)
V současné době již chystáme „prázdninové aktivity“, rekonstrukce a opravy.
Vše je samozřejmě závislé na finančních
prostředcích, které máme k dispozici. Poděkování patří našemu zřizovateli, Obci
Zdíkov, který nám umožňuje naše představy – díky rozpočtu i personální pomoci
– realizovat. Co v tomto roce chystáme?
V základní škole výměnu podlahových
krytin v některých třídách, dokončení obnovy hygienických koutků na II. stupni
(rozvody vody, umyvadla, obložení) a rádi

bychom zakoupili nové dveře pro obě
patra hlavní budovy. Samozřejmostí jsou
běžné opravy a bílení některých prostor.
V budově mateřské školy bude v „dolní“
třídě položena nová PVC krytina a koberec, opraveny a nově natřeny budou dveře
v celé budově a na zahradě vyrůstá nová
venkovní učebna. V únoru jsme zpracovali a následně podali dvě projektové žádosti na MŽP zaměřené na modernizaci
školních zahrad. Pokud budeme s žádostmi úspěšní, využili bychom finance
jak pro zahradu základní, tak i mateřské
školy – pořízení venkovních stolů a laviček, informačních tabulí, zahradního nářadí, ale také stromů a keřů, jimiž chceme
zkrášlit bezprostřední okolí školy a školky.
Další plánovaný projekt je zaměřen na
pokračování spolupráce žáků a pedagogů
naší školy a školy z německého Hohenau.
Závěrem bych rád popřál všem
zaměstnancům základní i mateřské školy
radost z jejich práce, všem žákům studijní
úspěchy a Vám, čtenářům Zdíkovska,
klidné jarní dny.
Mgr. Kluibr Zdeněk
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Soutěž RSG

Naši žáci Jiří Vozandych, Adam Lutovský
a Josef Randák zvítězili v matematickofyzikální soutěži, kterou pořádá Všeobecné a sportovní Gymnázium Vimperk
ve spolupráci s Rohde & Schwarz. Soutěž
se skládala z 5 kol, která prověřila důvtip,
logiku, týmovou spolupráci i zručnost
všech soutěžících. Po absolvování těchto
kol nejlepší tři týmy postupovaly do superfinále. Po celou dobu soutěže se zdíkovský tým držel nejhůře do třetího místa,
čímž si zajistil postup do superfinále, kde
si dokázal vybudovat takový náskok, že
v posledním kole bylo o vítězství jasno.
Jako odměnu si žáci odnesli dárkové
předměty v podobě bezdrátových sluchátek, USB flash disků, triček a navíc
také třídenní exkurzi do Světa techniky
v Ostravě.
Mgr. Jindřich Turek
n

Okresní kolo Olympiády
v českém jazyce

Dne 22. ledna 2020 proběhlo v Prachaticích okresní kolo Olympiády v českém
jazyce. Tato soutěž je jednotná pro celé
území České republiky a letos se uskutečnil už její 46. ročník. Za naši školu se
zúčastnil Jiří Vozandych z 9. třídy Olympiáda se skládala jako každý rok ze dvou
částí, první byla zaměřena na gramatiku
a druhá na stylistiku. Slohový útvar byl
volný, formou prózy v rozsahu 25–30
řádků. Náš žák obsadil se 42 dosaženými
body krásné druhé místo s postupem do
krajského kola, přičemž první příčka mu
unikla o pouhý bod.
Děkujeme Jirkovi za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Věra Štěpánková
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Masopust ve školní družině

I u nás se již tradičně uskutečnil
v pátek 21. 2. 2020 maškarní rej.
Celý týden jsme se na něj pečlivě připravovali. Připomněli jsme si, proč se masopust slaví a co to vlastně znamená. Děti
si z papíru vyráběly škrabošky zvířat
a škrabošky princeznovské, které se jim
všechny moc povedly.
V pátek vyvrcholil náš masopustní
týden maškarním rejem. Krásně jsme
vyzdobili družinu balonky, připravili jsme
i malé občerstvení – koláčky, croissanty,
makový závin i domácí bábovku od jedné
z maminek. Naši spidermani, princezny,
víly, roztleskávačky, čarodějnice, kouzelníci, piráti, sportovci, černoši, bojovníci,
berušky, vlci, pejsci, zajíčci a sloni tančili
a soutěžili a za to si odnášeli sladké odměny.
Děti si celé odpoledne užily a bylo jim
líto, že už jsme museli končit, protože se
blížil čas odchodu domů.
Bc. Radka Škopková
n

Kam propadají čerti

Žáci divadelního kroužku v týdnu před
Vánocemi pro své rodiče, prarodiče,
sourozence, spolužáky, učitele, ale i pro
všechny, kteří se přišli podívat do zdíkovského kina, neobvyklý předvánoční dárek
– ve třech představeních zahráli pohádku,
Kam propadají čerti.
Ještě jednou pak pohádku představili
15. února pro děti z dětských domovů
z Kašperských Hor, Volyně a Žichovce.
Děj pohádky zavedl diváky do lavic
čertovské školy. Malí herci se s postavami
nezbedných čertíků tak ztotožnili, že nikdo
v hledišti jistě nepochyboval, že na jevišti
dovádějí skuteční čerti. Ale i mezi čerty se
objeví čas od času bílá ovce, a tak neprospívajícího čerta Bublíka, kterého ztvárnila

Natálie Kramlová, školní čertovská komise v podání Ilony Vintrové, Štěpánky
Levé, Petra Pankratze a Tomáše Čtvrtníka,
ohodnotila na vysvědčení nedostatečnou.
Bublík propadl. A kam? Za slušné chování
a soucit s hříšníky přeci k Matěji Kohoutovi, který se představil v roli Pána Boha,
přímo do nebe…
Všem účinkujícím patří velká pochvala a poděkování za čas, který věnovali
nácviku.
Mgr. Michaela Vacíková
n

Lyžařský kurz 7. třída

Od 6. do 9. ledna 2020 pořádala ZŠ Zdíkov pro žáky 7. třídy lyžařský kurz na
Zadově - Churáňově, kterého se účastnilo
13 žáků. Výcvik byl rozdělený na dvě
části – dopolední věnovaná sjezdovému
lyžování a odpolední běžeckému lyžování.
První den bylo potřeba zjistit úroveň lyžařských dovedností žáků, aby mohli být
rozděleni do tří výkonnostních skupin.
Sněhové podmínky bohužel nebyly úplně
ideální, tak se dalo lyžovat pouze na Kobyle, kde byl naštěstí dostatek technického
sněhu. Horší podmínky byly pro jízdu na
běžkách, běžkařské stopy nebyly vůbec,
takže žáci byli odkázáni na „běžkování“
po loukách a na stadionu na Churáňově.
Ing. Edita Urbanová
n

Lyžařský kurz 9. třída

Přestože letošní zima byla na sníh chudá,
zadařilo se uskutečnit lyžařský kurz i pro
žáky 9. třídy. Jednalo se o jednodenní výlet
na lyže, kterého se zúčastnilo 10 deváťáků. Přestože nám počasí příliš nepřálo,
děti si užily lyžování až do odpoledních
hodin.
Ing. Edita Urbanová

Základní škola a Mateřská škola Zdíkov

RUŠÍ
od dubna 2020 sběr papíru pro žáky a rodiče.
Důvodem je výrazné snížení ceny papíru
od svozové ﬁrmy.
Výnosy z prodeje papíru nejsou adekvátní vynaložené
energii na sběr a odvoz.
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Zápis do Základní umělecké školy Vimperk
Základní umělecká škola, Vimperk
Nerudova 267, Vimperk, 385 01
tel: 388 411 193, e-mail: info@zusvimperk.cz, www.zusvimperk.cz
V hudebním oboru vyučujeme hru na tyto nástroje: zobcová ﬂétna, příčná ﬂétna, klarinet, saxofon, hoboj, fagot, trubka, lesní
roh, trombon, tenor, baryton, tuba, bicí, akordeon, klavír, housle, violoncello, kytara, el. kytara, el. basová kytara, el. klávesy.
Dále vyučujeme sólový zpěv populární i klasický. Žáci se věnují i hudební teorii. Všichni také mají možnost navštěvovat
dechový orchestr, pěvecký sbor, komorní soubory a další. Všechny hudební nástroje nabízíme k zapůjčení za poplatek. Žáci,
kteří budou od 1. 9. navštěvovat MŠ, jsou zařazeni do Hudební přípravky I. (1 h týdně kolektivní výuky bez nástroje). Žáci
navštěvující od 1. 9. ZŠ budou navštěvovat hru na nástroj a hudební nauku, tzn. 2 hodiny týdně.
Ve výtvarném oboru se věnují žáci kresbě, malbě, graﬁce, dekoračním činnostem, modelování, tvarování a keramice. Seznamují
se také s počítačovou graﬁkou, digitální fotograﬁí a multimediální tvorbou (tvorbou animovaných ﬁlmů). Výuka je v rozsahu
3 h týdně v bloku.
V tanečním oboru se rozvíjí pohybový projev pomocí dětských her a hravých cvičení. Dále se žáci věnují baletu, současnému
a lidovému tanci. Také se podívají do zákulisí taneční gymnastiky. Výuka v rozsahu 2-3 hodiny týdně.
V literárně-dramatickém oboru se žáci věnují dramatickým hrám, interpretacím drobných uměleckých děl nebo pohádek,
zpracování divadelního představení, vystupování v rámci koncertů, uměleckému přednesu, pohybu, práci s rekvizitou
a jednoduchou loutkou. Výuka v rozsahu 2-3 hodiny týdně.

Termíny zápisu:

19. 5.
20. 5.
25. a 26. 5.

Vacov
Čkyně
Vimperk

16:00–17:00
16:00–17:00
15:00–18:00

Požadavky v jednotlivých oborech:
n Hudební obor – zpěv písně, hudební sluch (intonace zahraného tónu, rozlišení jednoho a více tónů, vyšší a nižší tón), rytmické
cítění (zopakování krátkého rytmického úseku)
n Výtvarný obor – schopnost výtvarně reagovat na danou motivaci, výtvarné dovednosti s přihlédnutím k věku
n Taneční obor – hudební a pohybové schopnosti, tělesná způsobilost, vrozené dispozice
n Literárně-dramatický obor – mluvní předpoklady, komunikativnost, schopnost přečíst text
Pokud chcete ušetřit čas, vyplňte přihlášku ke studiu ještě před zápisem na webových stránkách školy. Zároveň si můžete
v našem rezervačním systému vybrat přesný čas zápisu. Přijímáme žáky od 5 let. Osobní účast uchazeče při zápisu je nezbytná!!!
Ve Čkyni a ve Vacově vyučujeme pouze hudební obor (některé hudební nástroje).

VZDĚLÁVÁNÍ III. VĚKU VIMPERK
V Základní umělecké škole Vimperk
probíhá již druhé období výuka i studentů,
kteří již nenavštěvují mateřskou, základní
či střední školu. Nabízíme totiž umělecký
rozvoj i lidem, kteří jsou ve věku 55+.
Jedná se o projekt Jihočeského kraje a některých základních uměleckých škol. Díky
tomu je studium pro tyto lidi bezplatné.

Výuka probíhá od října do května a trvá
2 školní roky. V současné době přijímáme
přihlášky pro další dvouleté období. Nabízíme vzdělání v hudebním a výtvarném
oboru. V obou oborech je nabídka velice
bohatá. Pokud někdo nevlastní hudební
nástroj, tak to není překážka. Prakticky
všechny hudební nástroje může škola za

poplatek zapůjčit. Výuka v hudebním
oboru probíhá v rozsahu 2 hodin za měsíc.
Výuka ve výtvarném oboru pak 4 hodiny
za měsíc. Rozsah výuky fotografování pak
bude záležet na počtu přihlášených, ale
budou to minimálně 2 hodiny za měsíc.
Pro příští období prozatím nenabízíme
výuku v tanečním a literárně-dramatickém
oboru.
Výuku zabezpečují učitelé ze ZUŠ
v dopoledních či večerních hodinách. Budeme rádi, když mezi sebe přivítáme nové
studenty.
Přihlášky přijímáme do konce měsíce
dubna 2020. Jsou k dispozici na našich
webových stránkách, ve škole, v Městském
kulturním středisku, Městské knihovně či
Infocentru, případně si o ně můžete napsat
e-mailem.
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Mládežnický stolní tenis

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Zdíkov
uspořádal v sobotu 29. 2. 2020 v tělocvičně
ZŠ turnaj mládeže ve stolním tenisu. Turnaj
byl určen především pro neregistrované
hráče z okresu Prachatice, roč. nar. 2004
a mladší, a dále pro registrované hráče,
u kterých byla stanovena hranice účasti
900 bodů v žebříčkovém hodnocení České
asociace stolního tenisu.
Pozvání přijali mladí hráči a hráčky
z Tatranu Volary, Vimperka, Lhenic a samozřejmě nechybělo jedenáct domácích
nadějí. Celkem se tak v turnaji představilo
33 hráčů a hráček.
Vzhledem k velice rozdílné výkonnosti
rozdělili pořadatelé hráče do dvou výkon-

nostních skupin. Skupinu A tvořilo 13 již
vyspělejších hráčů, zatím co ve skupině B
bylo 20 hráčů – začátečníků. V těchto skupinách se hrálo systémem každý s každým
a nejúspěšnější se v závěru střetli KO
systémem.
Vítězem skupiny B se stal Prokop Česánek, na 2. místě skončil Arpád Gašpar
a bronzovou medaili získal Jan Pičman.
Všichni tři jsou členy domácího Sokola
Zdíkov.
Ve skupině A se nejlépe vedlo Simoně
Březinové, která hájí barvy TJ Sokol Lhenice. Získala tak premiérový titul „Velké
ceny Zdíkova“. Stříbrnou medaili vybojoval Zdeněk Martan a na 3. místě skončil

Ohlédnutí za masopustem ve Zdíkovci

Tomáš Nový. Oba hráči reprezentovali
pořádající Sokol Zdíkov.
„Je velmi potěšující zjištění, že v konkurenci hráčů z celého okresu byli zástupci
našeho oddílu nejúspěšnějším družstvem
v turnaji. Ukazuje nám to, že naše práce
má smysl“, uvedl trenér mladých zdíkovských stolních tenistů, Václav Mička.
Organizátoři děkují Milanu Halabrínovi (trenér mládeže TJ Sokol Lhenice)
za pomoc s rozlosováním a nastavením
herního systému. Poděkování patří též
Jiřímu Hykovi z Vimperka, který svými
zkušenostmi pomohl k hladkému průběhu
celé akce.
Za oddíl stolního tenisu Karel Nový
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Kroužek mladých rybářů ve Zdíkově
Vážení čtenáři, občané Zdíkovska
a příznivci Petrova cechu.
S nastávajícím jarním počasím a v očekávání zahájení sezóny i na pstruhových
rybářských revírech Vám přinášíme střípky
zpráv z našeho místního rybářského
kroužku a činnosti našich mladých rybářů.
Se zahájením nového školního roku
2019/2020 jsme přivítali do našeho rybářského kroužku 6 nových členů. O rybaření,
a nejen to sportovní, je stále zájem i z řad
nejmenších dětí.
Koncem roku 2019, díky zvýšenému
zájmu kluků a holek, byly sportovní aktivity
našeho kroužku rozšířeny o CASTING
SPORT – rybolovná technika, která byla
roku 1908 představena na Olympiádě
v Londýně. Jedná se o 9 jednotlivých
disciplín, které se dělí na zátěžové (na
přesnost) a dálkové. Jedním z hlavních
rozdílů od tradičního lovu ryb je, že se
plně odehrává na atletických stadionech,
fotbalových hřištích a v zimě v tělocvičnách či halách. Jelikož se jedná o mezinárodní sport, jsou pravidla upravena
Mezinárodním závodním řádem ICSF. Základní rozdělení skupin pro náš kroužek
je: mladší žák/mladší žákyně, žák/žákyně,
junior/juniorka.
Naší nejznámější aktivní závodnicí za
Českou republiku v rybolovné technice je
Mgr. Věra Čapková, která v roce 2019
oslavila 81 let a v roce 2017 získala na
Mistrovství světa veteránů 5 medailí.
Od podzimu se pravidelně každou
středu věnuje 15 dětí tréninku v tělocvičně
ZŠ Zdíkov. Více se nás do prostoru tělocvičny nevejde. Pokročilejší již dojíždějí
každé úterý trénovat do Prachatic pod
vedení trenéra Ivana Riegra.
25. 1. 2020 jsme se v Borovanech
poprvé účastnili Memoriálu Františka
Sedláčka. Jednalo se o první závod ze
souboru závodů Jihočeského halového
poháru v rybolovné technice. Za MO
Vimperk bylo registrováno 7 účastníků.
Z kroužku Zdíkov 5 účastníků a 2 účastníci z Vimperka. Ze 4 závodníků bylo sestaveno družstvo pro kategorii družstev.
Nervozita z účasti mezi ostřílenými a zkušenými závodníky byla mnohdy příčinou
chyb. Přesto jsme byli spokojení, v kategorii družstev jsme odjížděli s pěkným
3. místem ze 7 zúčastněných družstev.

29. 2. 2020 proběhl Otavský halový
pohár v rybolovné technice v Písku.
Jednalo se o druhý závod z Jihočeského
halového poháru v RT. Účast byla již
mezinárodní, a to se závodníky ze Slovenska, Rakouska a Švýcarska. Za MO
Vimperk bylo registrováno již 8 účastníků.
Naše řady již doplnil Jakub Bedlivý. Stále
tak nebylo obsazeno místo pro závodníka
do kategorie mladší žák. Z kroužku
Zdíkov bylo 6 účastníků a 2 účastníci
z Vimperka. Asistentem týmu a podporou
pro účastníky byl Antonín Randák. V kategorii družstev jsme po úpravách sestavy
získali 5 místo.
Mezi rozhodčími na několika stanovištích dohlížející na naše výkony, byla i několikanásobná mistryně světa Kateřina
Marková z Písku. Kateřina ve svých
22 letech patří k nejúspěšnějším závodnicím České republiky a Mistrovství světa
v Casting sportu. K dnešnímu dni byla
oceněna 61 tituly mistryní světa. Je dočasně držitelkou 55 zlatých, 17 stříbrných
a 14 bronzových medailí v Casting sportu.
7. 3. 2020 proběhlo I. halové mistrovství ČR dětí a mládeže v rybolovné technice v Nové Cerekvi. Tento závod byl pod
záštitou Rady Českého rybářského svazu
a odborem rybolovné techniky. Pořadatelem byla Místní organizace v Pelhřimově.
Na místo konání se sjeli závodníci ze všech
koutů České republiky. Naše zastoupení
nebylo již takové. Do závodu nastoupilo
jen 5 nejlepších závodníků. Ze Zdíkovského kroužku 3 závodníci a z Vimperka
2 závodníci. V kategorii družstev jsme
zastoupení neměli. Sestavené družstvo
reprezentující Jihočeský územní svaz bylo

ze zkušenějších žáků a juniorů z Písku
a Českých Budějovic. V tělocvičně ZŠ
Nové Cerekve proběhlo vyhodnocení za
disciplínu Arenberg a Skish zvlášť. Následně bylo vyhlášení celkové. Jelikož
zde, není tolik prostoru, přinášíme Vám
výsledky celkové.
Jméno
kategorie pořadí
Kutheil Matyáš junior
14
Krejsa Václav
junior
16
Nusko Petr
žák
19
Krejsa Jan
žák
20
Kopfová Adéla
žákyně
9
V nadcházejícím jarním čase probíhají
v našem kroužku přípravné práce a tréninky pro: Halové závody v rybolovné
technice, Muškařské závody lokální, Muškařské závody krajské a Mistrovství ČR
juniorů v muškaření. Nadále probíhá
úzká spolupráce dětí s muškaři v Junior
Team4teen Vimperk a trenérem Rybolovné techniky Ivanem Riegrem. Část
našeho kroužku se již věnuje přípravám
a tréninku na letošní ročník Zlaté udice,
kde by rádi zopakovali úspěch loňského
roku.
Starší rybáři i noví členové se netrpělivě připravují na první vycházky k vodě.
Věnují se přípravám na lokální rybářské
závody na rybnících v našem okolí –
Zdíkovec, Křesánov, Čkyně.
Děkujeme Vám všem, kteří náš kroužek
podporujete.Vážíme si Vaší obětavosti
i času, který věnujete začínajícím rybářům
a rybářkám.
S pozdravem Petrův Zdar!
Kolektiv rybářského kroužku
mladých ve Zdíkově
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Hrdelní právo působilo nedaleko Zdíkova
Běžnou součástí života středověké a raně novověké společnosti bylo
tvrdé a přísné vystupování proti těm, kteří přestoupili tehdejší zákony
a zavedené normy. I provinění, nad kterými bychom dnes mávli rukou,
byla tehdy považována za závažná a podle toho též trestána (pomluvy,
nactiutrhání atd.). No a kdo se dopustil i malé krádeže, už se musel
v některých případech doslova bát o život. Do reformy soudnictví v druhé
polovině 18. století totiž v českých zemích existovalo téměř 400 hrdelních
soudů, tj. soudů, které mohly udělovat tresty smrti. Byly tedy i v menších
městech, někdy i v nevýznamných obcích.
Městem, které mělo tzv. „ius gladii“, tedy právo meče či udělování
hrdelních trestů, byl v blízkosti Zdíkova i Vimperk. Z historických map je
známo i přibližné umístění vimperského popraviště – bylo postaveno
v protisvahu jihovýchodně od centra města a východně od Schweiglova
dvora. Nedaleko popraviště je zakresleno také obydlí rasa (Freymans
Wohnung), o kterém se můžeme domnívat, že sloužilo i katovi.
V archivech apelačního soudu (centrální odvolací soud, ke kterému se
jednotlivé soudy obracely se žádostí o schválení postupů a rozsudků) v Praze
byly nalezeny některé dokumenty, které by možná zajímaly i čtenáře Zdíkovska.
29. července roku 1666 byla ve Vimperku odsouzená ke ztrátě hrdla jistá
Anna, a to za svůj těžký přestupek (zřejmě se jednalo o zabití vlastního dítěte
– infanticidium). Výslovně je uvedeno, že má být sťata mečem, její tělo má
být vloženo do hrobu a srdce probito kůlem. V souvislosti s tím je psáno
i o jakémsi Peschelovi, který byl poslán na čtyři týdny do vězení.
12. dubna 1728 byli za krádeže souzeni Girgal Leandl, Heissl Krzisch,
Reimund Saltzhaussl a Joseph Ilg. První dva jmenovaní byli oběšeni na
šibenici, zbývající dopadli lépe – půlroční nucené práce v řetězech na panství.
Poslední zpráva je z 30. června 1755. Hovoří se v ní o tom, že jistý Philipp
Hohendanner byl za velké a těžké přestupky (homicidi proditori) odsouzen
ke ztrátě hrdla. Po stětí mečem byly jeho ostatky pohřbeny pod šibenicí (unter
dem Galgen), jeho hlava pak byla nabodena na kůl a vystavena na popravišti.
Tolik ze života v našem okolí před několika staletími. Těžká doba a tvrdé
tresty. Dnes je představa kata a popraviště spíše romantickou pohádkou.
Na prvním obrázku je výřez historické mapy Vimperka se značkou
šibenice a označením rasovny, druhý obrázek je část zápisu z roku 1666
a na třetím je potrestání Philippa Hohendannera.
Za pomoc s překlady textu autor děkuje Dr. Wojtuckému z Wroclawi.
Ivan Vokáč, leden 2020

Podklady: oldmaps, archiv apelačního soudu.
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Jak dostávat informace od obecního úřadu?
Obecní úřad Zdíkov má několik
forem, jak může informovat své občany
– rozhlas, úřední deska, sociální sítě, web
a od minulého roku komunikační kanál
Hlášení rozhlasu.
Každá z uvedených možností má své
výhody i nevýhody.
Zveřejňování informací na úřední
desce je ze zákona povinné. Ovšem doběhnout si přečíst informaci na vývěsku před
obecní úřad není příliš praktické a na web
obce nemají zejména dříve narození přístup. Stejně tak mobilní aplikace a sociální
sítě jsou pro mnohé velkou neznámou.
Léta působil jako hlavní informační
zdroj obecní rozhlas. K jeho modernizaci
došlo v roce 2006-2008. Bohužel rozhlasem nemáme pokryty osady Žírec, Račov,
Putkov, navíc neustále dostáváme zpětnou

vazbu od občanů, že není rozhlas v místech jejich bydliště slyšet. Oprava proběhla již několikrát, ale k výraznému
zlepšení nedošlo. Na posledním jednání
nám firma doporučila celkovou rekonstrukci, která by stála stovky tisíc korun.
Rozhodli jsme se, že půjdeme jinou cestou. V listopadu loňského roku rada obce
schválila podepsání smlouvy s firmou
Urbitec, která zabezpečuje platformu
Hlášení rozhlasu.cz. Tento komunikační
kanál může informovat občany přes SMS,
email, mobilní aplikací, přes webové
stránky nebo Facebook. Zároveň nahrazujeme službu SMSInfo, do kterého jste byli
mnozí zaregistrováni dříve.
Pokud chcete dostávat informace od
obecního úřadu, je nutné se řádně zaregistrovat.

Možností je několik:
pokud nemáte možnost odběru hlášení pomocí mobilní aplikace, emailu
a chcete odebírat hlášení prostřednictvím SMS zpráv, přihlaste se prosím
osobně na obecním úřadě. VHODNÉ
ZEJMÉNA PRO STARŠÍ OBČANY.
l nově lze nainstalovat mobilní aplikaci
Hlasenirozhlasu.cz, kterou najdete na
Google Play nebo App Store
l přihlášení přes internet www.zdikov.cz
Podrobné informace a postupy k přihlášení
najdete na následující straně Zdíkovska.
l

JE NUTNÉ,
ABY SE ZAREGISTROVALI
I OBČANÉ, KTEŘÍ JSOU
ZAREGISTROVÁNI DO ODEBÍRÁNÍ SMS Z LET MINULÝCH!
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