Vážení a milí občané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i
Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova a Žírce.
Velikonoční svátky jsou
letos trochu dřív než obvykle,
zato si užijeme den volna navíc
– poprvé po mnoha desetiletích
budeme slavit jako den pracovního klidu i Velký Pátek.
V době
uzávěrky
tohoto
občasníku to ale na jaro zatím
moc nevypadá - lezavo,
sněhové přeháňky, studený vítr
– jak tady říkají pamětníci,
nahoře ještě musí pořádně
vymést, než přijde teplo taky
k nám. Ale nebojte, dřív nebo
později přijde určitě☺. Přes
zimu se trochu zlepšila situace
s vodou, i když ta podzemní ve
studnách je místy pořád nízko.
Proto taky počítáme s důkladnou revizí všech vodních
zdrojů k obecním vodovodům
ve Zdíkově i v menších obcích.
Posílení bude nezbytné v Hodoníně, v Branišově a v Putkovských samotách, naopak ve
Zdíkově nebo v Masákově
Lhotě je vody zatím dostatek.
Záměrně píšu „zatím“, prosím,
myslete při otočení Vašeho
kohoutku na to, že další období
velkého sucha může přijít v létě
znovu a na plýtvání pitnou
vodou fakt zdroje nemáme.
K březnu patří každoročně i
tradiční Den učitelů (28.
březen), svátek všech Ámosů a
Ámosek☺…Chtěl bych celému
týmu ZŠ a MŠ Zdíkov znovu
poděkovat (nikdy těch díků
nebude dost) za všechno, co
pro budoucí generace v naší
obci dělá. Zaslouží si od nás
všech obrovské uznání. Na
výsledky školy, ale hlavně na
celkovou skvělou týmovou

atmosféru a vzájemnou komunikaci žáků, rodičů, učitelů i
ostatních zaměstnanců školy, a
samozřejmě taky obce, jsem už
dlouho jako starosta moc
pyšný. Samozřejmě, že ani
zdejší škole se nevyhnou občasné výstřelky spojené s příznaky doby, ale právě díky společné síle se je daří eliminovat
hned v počátcích. V zimě jsme
například řešili klukovinu s nepořádkem v autobusové čekárně. Nejenže ji ti kluci
napravili, ale přišli se osobně
omluvit jak paní Mirce
Hadravové, která tam uklízí,
tak i za mnou na obecní úřad.
Určitě se jim sem moc nechtělo, v jejich věku to vyžaduje
určitě pořádnou dávku odvahy,
ale ocenil jsem jejich chlapský
přístup k napravení chyby.
Kluci, díky za omluvu, věřím
vám.
K investicím: na konci července budeme kolaudovat
nový Bytový dům pro seniory,
s 8 malometrážními byty. Už
nyní eviduje obecní úřad desítku žádostí, samozřejmě po
kolaudaci řádně vyvěsíme záměr na pronájem, písemně
znovu vyzveme dosud evidované zájemce a poté bude rada
obce ne zrovna snadno vybírat
z uchazečů. Předání bytů a
stěhování vidím předběžně na
druhou polovinu září. Připravena je oprava místní komunikace v Hadrmonu (konečně),
měla by být v květnu dokončena, rozpočet necelých 1,6
mil. Kč. Snad se podaří vyřídit
letos prostředky ještě alespoň
na jednu cestu. Na opravu za
zhruba milion čeká i střecha
staré tělocvičny (žádost o
dotaci byla podána), v plánu je
zateplení a nová fasáda MŠ

(rovněž snad z dotace), stihnout bychom letos měli i 1.
etapu oprav chodníků (u
obecního úřadu ve Zdíkově a
taky ve Zdíkovci), doplnění a
obnovu prvků dětských hřišť a
další opravy. Ale život není jen
práce…
Přeji Vám i Vašim blízkým:

prožijte klidné a spokojené Velikonoce 2016, mějte se moc
rádi a hlavně - buďte hodně,
hodně zdrávi, vážení a milí
spoluobčané.
Srdečně vás všechny zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík,
starosta obce.

Velikonoce a jejich symbolika
Kristus zemřel krutou smrtí na kříži, který musel sám odnést
na Golgotu. Když však byl odvalen kámen kryjící jeho hrob,
kříž – znak mučednictví se změnil v symbol vítězství,
věčného života, radosti a vykoupení. Jde o nejdůležitější
symbol křesťanství, který s věky nabýval nejrůznějších
podob. Jedno však zůstalo – oslava Velikonoc jako svátků
jara, nové naděje a života. Podle legendy nalezla dřevo kříže,
na kterém byl Kristus ukřižován, svatá Helena, matka císaře
Konstantina Velikého, po svém obrácení na křesťanskou
víru. Přiměl ji k tomu sen jejího syna, v němž spatřil na
obloze kříž s nápisem In hoc signo vinces neboli Pod tímto
znamením zvítězíš. Kristův kříž byl prý zhotoven ze čtyř
druhů dřeva – cedrového, cypřišového, olivového a
palmového, což mělo být symbolem čtyř světových stran.
Symbol kříže však nevznikl s křesťanstvím, je mnohem
starší. Znali ho již staří Egypťané, Číňané či Kréťané (ve
zříceninách v Knossu byl objeven mramorový kříž z 15.
století před Kristem) a jeho význam byl v různých kulturách
i náboženstvích univerzální.

Milí čtenáři,
chtěl bych vám předat něco ze
vzácného setkání, které se dá
označit jako událost tisíciletí:
Společné prohlášení papeže
Františka
a
patriarchy
Moskvy a celé Rusi Kirilla
(podstatná část):
„...Z vůle Boha Otce, od
něhož jsou všechny dary, ve
jménu Pána našeho Ježíše
Krista a s pomocí Svatého
Ducha Utěšitele, jsme se my,
papež František a Kirill,
patriarcha Moskvy a celé Rusi,
dnes (12.2.2016) setkali v
Havaně. S potěšením jsme se
sešli jako bratři v křesťanské
víře, abychom si promluvili
„ústně“ (2 Jan 12), od srdce k
srdci, a diskutovali o vzájemných
vztazích
mezi
církvemi, podstatných problémech našich věřících a perspektivvách
vývoje
lidské
civilizace. Naše bratrské setkání se konalo na Kubě, křižovatce Severu a Jihu, Východu a
Západu. Z tohoto ostrova,
symbolu naděje „Nového světa“ a dramatických událostí
dějin 20. století, oslovujeme
všechny národy Latinské Ameriky a jiných kontinentů. Setkali jsme se daleko od dávných
sporů „Starého kontinentu“ a
obzvláště silně vnímáme nezbytnost spolupráce mezi katolíky a pravoslavnými, kteří jsou
povoláni, aby „s jemností a
skromností podávali světu
důvody své naděje“ (srov. 1
Petr 3,15). Sdílíme společnou
duchovní tradici prvního tisíciletí křesťanství. I přes tuto
společnou tradici prvních deseti
staletí však katolíci a pravoslavní téměř tisíc let postrádají společnou eucharistii. Dělí
nás zranění způsobená dávnými
i nedávnými konflikty, odlišnosti zděděné po našich
předcích, lišíme se v porozumění a výkladu naší víry v
jediného Boha ve třech
Osobách – Otce, Syna i Ducha
svatého. Hluboce litujeme ztráty jednoty způsobené lidskou
slabostí a hříchem navzdory
velekněžské modlitbě Krista
Spasitele: „Ať všichni jsou

jedno. Jako ty, Otče, ve mně a
já v tobě, tak i oni ať jsou v
nás“ (Jan 17,21). Jsme si
vědomi četných přetrvávajících překážek a přejeme si,
aby naše setkání přispělo k
opětovnému nastolení této
Bohem chtěné jednoty, za niž
se modlil Kristus. Kéž naše
setkání inspiruje křesťany
celého světa, aby s novou horlivostí prosili Pána za plnou
jednotu všech Jeho učedníků.
Ve světě, který od nás očekává
nejenom slova, ale konkrétní
skutky, ať je toto setkání znamením naděje pro všechny lidi
dobré vůle! V našem rozhodnutí učinit vše, co je potřebné
pro překonání zděděných historických rozdílů, chceme
spojit svoje úsilí, abychom
dosvědčili Kristovo evangelium a společný poklad církve
prvního tisíciletí a společně
odpověděli na výzvy soudobého světa. Pravoslavní a katolíci
se musejí učit dosvědčovat
svorně pravdu v těch oblastech, kde je to možné a nezbytné. Lidská civilizace vstoupila
do období epochální změny.
Naše křesťanské svědomí a
naše pastorační odpovědnost
nás neopravňují k netečnosti
vůči výzvám, které vyžadují
společnou odpověď... „
Doba postní nás vtahuje do
tajemství Kristovy modlitby za
jednotu a do jeho oběti za
spásu lidstva. A před námi jsou
velikonoční svátky a ani nás
„neopravňují
k netečnosti“,
protože jsou obnovou víry a
jednoty věřících ve vzkříšeném
Kristu. Zvu vás k velikonočním bohoslužbám a přeji vám,
abyste je prožili s užitkem pro
duši.
Kněz Kristův Petr M.

Duchovní obnova:
Sobota 19.3. Vimperk 9-11h. – duchovní slovo, modlitba
za uzdravení, svátost pomazání nemocných, adorace +
svátost smíření
Č. Budějovice, dopoledne – setkání mládeže s biskupem

Velikonoční bohoslužby:
Květná neděle (20.3.): VM 8:30, ZC 10h., ST 11:30, SM
10h., ŠH 11:30b
Zelený čtvrtek:
Č. Budějovice 9h. mše sv. se svěc. olejů,
obnova sv. kněžství
ZV od 17h. svátost smíření, 17:30 mše sv. + adorace
VM od 17h. svátost smíření, 18h. mše sv. + adorace
STb 18h. + adorace
Velký pátek: VM 15h. křížová cesta pod zámkem,
od 17h. svátost smíření,18h. obřady
ZV 15h. křížová cesta
ST od 17h. svátost smíření, 17:30 křížová cesta,
18h. obřady SM 17:30 křížová cesta, 18:00 obřady
ŠH 17:30 křížová cesta, 18:00 obřady
Bílá sobota: VM 9-11:30 tichá adorace + (9-11h.) svátost
smíření
VM 20h. vigilie Slavnosti zmrtvýchvstání
- na tuto večerní slavnost zveme všechny sdružené
farnosti, vrchol círk. roku, obnova křtu!
ST 20h. vigilie Slavnosti zmrtvýchvstání
KVb 14:30 (s nedělní platností)
NHb 16h. (s nedělní platností)
Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání:
VM 8:30, ZC 10h.,
HVb 11h., ST 11:30,
SM 10h., ŠH 11:30
Velikonoční pondělí: VM 8:30, ZV 8:30
(VM – Vimperk, ZC – Zdíkovec, ZV – Zdíkov, ST – Stachy,
SM – Svatá Maří, ŠH – Šumavské Hoštice, KV – Kvilda, HV
– Horní Vltavice, NH – Nové Hutě, b – bohoslužba slova)

Rozpis pouťových bohoslužeb
Zdíkovec
Putkov
Branišov
Zdíkov - Liz
Zdíkov
Zdíkovec

ne. 26.6.
so. 23.7.
ne. 24.7.
ne. 11.9.
ne. 18.9.
čt. 29.9.

v 10h.
v 10h.
v 10h. místo
v 10h. místo ZC
v 10h. místo ZC
v 17:30 místo ZV

Začátek roku jsme zahájili
hudebním vystoupením „ Máte
rádi hašlerky? “ V první chvíli
vás napadne, že se nás snažil
pan Karel Šedivý nalákat na
bonbóny. Ale nejen na ně.
Písničky „ Hašlerky “ se nejen
dobře poslouchaly, ale i zpívaly. Nad Prahou svítily
hvězdičky, Andulička, Po
starých zámeckých schodech
…
K tomu jsme se obohatili o
zajímavosti ze života Karla
Hašlera. Ale i pan Šedivý prozradil něco ze svého života. Co
ho vlastně vedlo k písničkáři
Karlu Hašlerovi.
Zahrajete si ve volných
chvílích nějakou společenskou
hru? My jsme v domově vyhlásili turnaj v „ Člověče,
nezlob se! “ Jednotlivá střediska nominovala ze svých řad
čtyři zástupce, kteří svedli
nejprve souboj mezi sebou.
Poté vítězové z každého družstva postoupili do finále. První

tři místa byla oceněna bonboniérou. Ostatní příčky skrývaly
sladkou maličkost.
Pro hry a soutěže máme
v domově vyčleněno středeční
odpoledne celý rok. Shazujeme
plechovky, vhazujeme míčky
do koše či skrz kruh, vybíráme
víčka stejné barvy, skládáme
puzzle, lovíme nejen ryby,
škrpále...
Nuda nám je cizí, hry a zábava je nám vším. Kupříkladu
každé poslední středeční odpoledne v měsíci je zasvěceno
narozeninovým oslavám spojených se soutěžními kvízy.
Poháry?
Vychutnat
si
zmrzlinový pohár jinde než v
domově uživatelé ocení. Proto
několikrát do roka učiníme rezervaci na Dobré chatě,
nacházející
se
několik
kilometrů od domova,
a
vzhůru za dobrotami.
Martina Mistrová Dis
sociální pracovnice

Stalo se již tradicí připravit
pro koledníky Tříkrálové sbírky poděkování za jejich píli a
ochotu, kterou v době celonárodní sbírky prokazují. Ani
letos to nebylo jiné. Dne 13. 2.
2016 ve 14: 00 hodin byli
pozváni všichni koledníci i s
vedoucími
skupinek
na
pohoštění spojené s kulturním
programem.
Vzhledem k tomu, že letošní
rok byl v mnoha směrech
rekordní (hlavním rekordem
byl výtěžek 215 511,- Kč, na
Zdíkovsku – celkem 6 skupinek 37 860,- Kč), nelze se
divit, že byl rekordní i počet
koledníků na této akci.

Po přivítání a úvodním
slovu ředitelky Oblastní charity Vimperk jsme všem přítomným osobně poděkovali a
předali malý dárek. Následoval
kulturní program zakončený
promítáním pohádky.
Ještě jednou děkujeme dárcům, koledníkům a také zaměstnancům MěKS Vimperk
za příkladnou přípravu zázemí
a technického zabezpečení
akce pro koledníky. V neposlední řadě patří poděkování
kabelové televizi EPIGON,
která pořídila z této akce
záznam do vysílání vimperského kanálu.
za Oblastní charitu Vimperk

Jana Brabcová,
koordinátorka TS

Camilla Läckberg - Andělíčkářka: O Velikonocích roku 1974
zmizela z ostrova Valö poblíž Fjällbacky rodina
Elvanderových. V jídelně bylo prostřeno ke svátečnímu
obědu, ale u stolu našli jen roční dceru Ebbu. O mnoho let
později se Ebba do téhož domu vrací s manželem. Rozhodli
se, že dům zrekonstruují, sotva však s opravami začnou,
pokusí se někdo jejich dům podpálit.
Kate Morton - Šepot vzdálených chvil: Edie Burchillová
dostane nečekaný dopis a vydává se do Milderhurst Castle,
vznosného, ale chátrajícího sídla, kde žijí neprovdané sestry
Blytheovy. S nimi a s jejich stárnoucím otcem zde před
padesáti lety během druhé světové války Ediina matka
strávila po evakuaci z Londýna část dětství. Eddie pomalu
začíná rozplétat matčinu minulost, v kamenných zdech
Milderhurstu se však skrývají ještě mnohem větší tajemství.
Táňa Keleová-Vasilková - Co to bude?: Tuto otázku Jana
pokládá zákaznicím den co den. Pracuje v kadeřnictví, její
dcera Zorka ve vedlejším kosmetickém salonu. Žijí ve světě
bez mužů, jejich dny jsou naplněné hřejivostí, vzájemnou
láskou a přátelstvím, a také sny, které ne vždy vyslovují
nahlas. Po náhlém úmrtí mladší sestry Marie si Jana k sobě
nastěhuje švagra a malou Sáru, svoji milovanou neteř. Život
mámy a dcery se tím od základu mění a ani jedna netuší, že
tohle je jen začátek.
Halina Pawlowská - Manuál zralé ženy: Povídky plné lásky a
absurdních situací. O ženách, které umí žít navzdory všemu,
co je potká. A je fuk, jestli jim
Klára Smolíková - Husův dům: Bohatě ilustrovaná a mnoha
vtipnými komiksy doplněná kniha o životě Jana Husa vychází
z nové expozice v Husově domě, který můžete navštívit v
německé Kostnici, a naučné stezky kolem Kozího hrádku
nedaleko Tábora. Pro čtenáře od 10 let.
Pro malé čtenáře:
Zdeněk Miler - Eduard Petiška: Jak Krtek ke kalhotkám
přišel
Zdeněk Miler - Eduard Petiška: Krtek a autíčko
Otfried Preussler - Zdeněk Smetana: Malá čarodějnice
Březen je jako každoročně měsícem čtenářů a naše knihovna
se také k této celostátní akci připojuje.
Hezké jaro všem čtenářům i nečtenářům.
M. Kubišová

Několik zvyků z Vimperska,
sebraných za pomoci kol.: M.
Vejšické, Jul. Jakubce, L.
Jakubcové a žáků a žákyň II.
tř. ob. školy v Novém Dvoře
zveřejnil K. A. Chrup v časopise Zlatá stezka roku 1930.
Při narození dítěte jsou
některé zvyklosti: Novorozeně
dají pod stůl, aby bylo poslušné. Do první koupele dávají
peníz, aby se nového světoobčana držely peníze.
Ke křtu potřebuje každé
dítě kmotra nebo kmotru. O
kmotrovství se musí požádat a
při tom vyhlédnutému kmotru
učiní „present“, t. j. daruje se
mu láhev vína nebo kořalky.
Sousedky zatím přinášejí matce dary: různé věci k jídlu,
živou ověnčenou slepici či
kohouta a slaví se tzv. bradovky či vradovky. Kmotr
nese dítě do kostela a jdou
s ním i přátelé – jen otec
zůstává doma. Je zvykem, že
kmotr dává svému kmotřenci
„do peřinky“ či „ do vínku“
nějaký dárek: peníz, většinou
zlatý, vkladní knížku či nějaký
cenný předmět. Také „na
ručičku červené korálky a
červenou stužku do čepečku,
aby chránili před uhranutím či
úřkem.“ Z kostela se jde o
křtinách do domu radosti, kde
bývá pro kmotry a přátele
hostina, při níž se dává za
dveře plný pytel. Přineseným
křtěňátkem ještě zavinutým se
na stole otáčí, aby umělo dobře
tancovat.
Za čtrnáct dní až tři neděle
po křtu bývá ouvod. Dokud

není matka uvedena, nesmí
mezi lidi, protože by ji
čarodějnice očarovala. K ouvodu jdou do kostela s matkou
sousedky, pro něž je pak
vystrojen slavný oběd. Na
domě bývá opentlený věnec
s lahví uprostřed na znamení,
že v domě se zdarma pije –
(„čepá = čepuje.) Byla-li matka
u ouvodu poprvé, zouvají jí
sousedky boty, dělají na
podrážce kolečka, na něž musí
postižená klásti peníze. „Šestinedělkám“ věnována byla
zvláštní pozornost. Postel pro
ni postavena do tmavého kouta
a zastřena byla mnohdy pěkně
vyšívanými záclonami, které
nazvány „kouta.“ (Nevěsta je
mívala ve své výbavě.) Tam
ležela se svým děckem v klidu,
nikdo k ní (vyjma rodiny)
nesměl a ona také nesměla
vycházet. Teprve později ji přinášely sousedky dary „do
postele“ či „ do kouta“, nejčastěji nudlovou polévku ze slepice, pamlsky, šaty, na šaty,
obuv. Někdy, je-li novorozeně
první syn a tedy nastávající
dědic, střílejí sousedé na
počest jeho narození.
Tak tedy bývalo zacházeno
s občanem, který přichází na
tento svět. Roste, většinou
prospívá, sílí a netrvá ani dlouho a je z něho školák či školačka. A i tak má své starosti a
radosti. Ani se nenadá a je
škola za ním. Pak vstoupí do
učení, začne jezdit do světa
(dívka dosti často ještě dříve
než hoch) a tam nastává škola
života…
(pokračování příště)

Vážení občané Zdíkovska,
nedávno jsem se stal tichým
svědkem rozhovoru staršího
místního občana s pokladní
v obchodě, kdy si starší pán
stěžoval, že se zvýšil poplatek
za odpad ve Zdíkově. Občan si
stěžoval, že ho obec trestá za
to, že třídí. Prý se na to vykašle
a bude vše házet do popelnice
na směsný odpad.
Bylo mi z toho smutno.
Také já a moje rodina třídí, ale
na rozdíl od pána to budeme
dělat stále, i když budeme platit
za odpad tisíc korun za osobu a
rok. Děláme to totiž proto, že
cítíme zodpovědnost nenechat zde našim dětem zane-

řáděnou planetu. Děláme to
zkrátka pro budoucnost našich
dětí.
Před 30-ti lety asi nikoho
z nás nenapadlo, že budeme za
odpad platit, ba dokonce, že to
bude důležitá komodita, na
které budou někteří vydělávat.
Časy se mění. V minulých dobách taktéž nebyla taková
pestrost produktů. Co produkt,
to jiný obal. No, a pokud se
nechceme v budoucnu brodit
po pás v odpadech, chceme nadále dýchat čistý vzduch a pít
čistou vodu, musíme se s odpady vypořádat lépe než
v minulosti.

Je smutnou pravdou, že téměř
75% odpadu z vaší popelnice
skončí na skládce. Není to
výsledek neschopnosti odpad
zpracovávat (dnes existují již
kvalitní provozovny, které dokáží různé materiály recyklovat), ale důvodem je pohodlnost. Zkrátka někteří naši
spoluobčané než aby popošli
pár metrů a vhodili tříděný
odpad do barevných kontejnerů, vysypou ho do popelnice.
Dopad je jednoznačný. Zatímco za tříděný odpad dostáváme
peníze zpět (díky smlouvě se
společností Eko-Kom), za
netříděný odpad musíme platit.
Za 1t směsného odpadu si účtují na skládce 1200 Kč. V roce
2014 uložili občané Zdíkova na
skládku 493,2 tuny netříděného
odpadu, v loňském roce to bylo
571,8 tuny.
Pro porovnání : plastů jsme
vytřídili v roce 2014 - 24,3
tuny, 28 tun v roce 2015, sklo
22,73t (2014) 22,94 t (2015),
papír a lepenka 23,34 t (2014)
a 23,43t (2015). Z uvedeného
vyplývá, že množství odpadu
v naší obci se zvyšuje, ale
množství tříděného nikoli. A
nyní
přichází
nerudovská
otázka. Co s tím?
Nejprve, co mohu udělat JÁ,
jako občan:
1) Snažme se odpadu předcházet. Již při nákupu přemýšlejte,

zda potřebujete 5 malých
kelímků jogurtu nebo třeba 1
velký, koupím si vodu v plastové lahvi nebo ve vratné
skleněné nebo si ji napustím
z kohoutku?
2) Pokud již odpad vyprodukuji, snažím se ho recyklovat.
- Na plasty, papír a sklo máme
v obci barevné kontejnery.
- Zahrádkáři a majitelé rodinných domů, ať si kromě
anglického trávníku pořídí
kompost.
- Velkoobjemný a nebezpečný
odpad (lina, koberce, nábytek,
pneumatiky) odvezte do sběrného dvora do Vimperka, stejně tam většina z nás jezdí
několikrát týdně na nákupy.
Navíc obec platí Vimperku za
možnost odběru tohoto druhu
odpadu sběrným dvorem 40 –
50 tisíc korun ročně. Staré
oblečení dejte do sběrných
kontejnerů nebo do humanitární sbírky, která probíhá
několikrát do roka.
3) Nebuďte lhostejní. Pokud
uvidíte někoho, že sype odpad
tam, kam nemá nebo ho dokonce pálí. Informujte ho o
rizicích a následcích takového
jednání. Žijeme v demokrattické společnosti a právo jednoho končí tam, kde začíná
právo druhého.
A nyní, co bude dělat obec:

1) Obec se bude snažit rozšířit
počet sběrných míst na tříděný
odpad, aby každý občan měl
možnost odpad třídit. V první
etapě navýšíme počet kontejnerů v Novém Dvoře, Masákově Lhotě a nově přibude
sběrné místo v Drvištích.
2) Budeme hledat vhodné
dotační tituly, abychom minimalizovali náklady obce –
koupě nových nádob na tříděný odpad, kompostérů, techniky.
3) Zavedeme spolupráci se
svozovou firmou a budeme si
shromažďovat informace o
tom, jak kdo třídí např. obyčejným
nahlédnutím
do
popelnice.
4) Provedeme poučení pracovníků obce, kteří svážejí odpad
z košů, aby se snažili, alespoň
minimálně třídit, tzn. neházet

papírové krabice do směsného
odpadu apod. Obec musí jít
občanovi příkladem.
Tato opatření jsou nutná také
proto,
že
ministerstvo
životního prostředí předkládá
novelizaci zákona o odpadech
do poslanecké sněmovny, kde
navrhuje zvýhodnit a pomoci
obcím, které budou ukládat
méně odpadu na skládku. Na
druhé straně z důvodu příslibu
EU, že do roku 2024 se nebude
na skládky ukládat žádný
odpad,
navrhují
naši
zákonodárci zdražit poplatek
za ukládání směsného odpadu
– více v článku „Vozit odpad
na skládku se prodraží“, který
vyšel v Lidových novinách dne
17. února 2016 na straně 12.
Třiďte odpad! Má to cenu!
Mgr. Roman Šebánek

Životní prostřední je nesmírně důležité pro život, ale
spoustu lidí si to neuvědomuje
a berou to spíše jako samozřejmost. Lidem nedochází, že
cokoliv, co se na Zemi spotřebuje, se nedá obnovit. Dřív,
anebo později se to někde
projeví a mám obavy, že voda
jednou bude stejně cenná jako
třeba zlato. Je absurdní i fakt,
že si kupujeme balenou vodu,
když nám doma teče z vodovodu a můžeme jí mít, kolik
chceme. A teď zpátky k
tématu.
Co já mohu udělat pro životní prostředí a celkové zlepšení ''světa''?
Normálně bych asi odpověděl, že já jako jeden člověk ze
sedmi miliard nic nezmůžu, ale
není to tak úplně pravda. Pokud budu tento nápad šířit
nějakým způsobem dál, tak je
veliká pravděpodobnost, že se
toho chytí širší okruh lidí se
stejným zájmem. A jak víme, v
jednotě je síla.
Žijeme v moderní době plné
počítačů, chytrých přístrojů,
ale hlavně elektráren, které podle mě škodí nejvíce.

Způsobují globální oteplování a celkové změny klimatu.
Zejména v zimě, když každý
druhý topí uhlím. Je to hrozná
zátěž pro životní prostředí. Ale
s tímhle já nic bohužel nenadělám. Jediné, co můžu udělat,
je, že začnu u sebe a nebudu
nadávat na ostatní. Nebudu odhazovat odpadky všude okolo,
protože přírodě trvá hrozně
moc dlouho, než se to rozloží.
A co potom, až se to rozloží?
Nikam to nezmizí, bude to tu
stále, ale v jiném skupenství.
Proto je důležité třídit odpad,
napomáháme tím životnímu
prostředí, protože i ten
''odpad'', co mi vyhodíme
(zrecyklujeme), se dál zpracuje
a využije.
Budu se snažit omezit jízdu
autem, nevypouští do ovzduší
nic dobrého a má podobný
dopad stejně jako třeba
elektrárny a dým z komínů.
Pokud bydlíte ve větších
městech, tak se snažte více
využívat hromadnou dopravu,
jízdu na kole, chůzi pěšky,
uděláte tím i něco pro své
zdraví. Když jdete na procházku třeba do lesa, tak si

určitě všímáte těch pohozených
pneumatik, rozbitých spotřebičů a bůh ví, čeho ještě.
Pochybuju, že by to někdo z
nás uklízel, ale když třeba
uvidíte nějaký obal, láhev, tak
si myslím, že není takový
problém se pro to ohnout a
cestou z procházky to vyhodit.
Aspoň si potom můžete říct, že
jste udělali něco pro zlepšení
životního prostředí. Země nám
poskytuje podmínky pro život,
ale jen do té doby, než se o ně
sami připravíme.
Asi úplně nejhorší pro životní prostředí jsou havárie,

katastrofy, které se dějí. Ropná
havárie, zřícení letadla, výbuch
elektrárny. Ale přesně tohle
jsou ty věci, které my neovlivníme. A proto bychom se měli
soustředit na to, co ovlivnit
jde. Napadá mě založit nějakou
skupinu na sociální síti a tuto
myšlenku šířit dál. Jak už jsem
říkal, žijeme v moderní době, v
době internetu a je o dost
jednodušší něco změnit. Ale v
první řadě musí každý začít u
sebe.

Vážení občané, přátelé...vážení
všichni
Po dlouhém čase jsem se
rozhodl vám v tomto zpravodaji sdělit něco, o co se zajímám od doby, kdy jsem přírodu a především stromy kolem
sebe začal vnímat.
Pocházím ze samoty mezi
lesy. Stromy jsem obdivoval od
svých asi dvanácti let. Vnímal
a stále vnímám jejich sílu,
nádheru, jejich přínosné i léčivé funkce pro lidi, především čištění tolik znečištěného
ovzduší, hlavně v údolích a
kotlinách.
Bohužel za tento znečištěný
vzduch si můžeme mnohdy
sami i tím, že mnozí občané ve
městech a bohužel (žel nám
všem) často i v obcích a
osadách spalují předměty a
látky, jejichž spálením se do
vzduchu dostávají jedovaté
škodliviny, které přispívají v
lidském organismu k vzniku

nemocí, např. rakoviny.
Stromy filtrují vzduch, aby
se nám lépe dýchalo, zdravěji
žilo, proto si zaslouží péči i
ochranu.
Přečetl jsem o stromech
několik i hodně starých
lesnických příruček, knih, ale i
příruček, které byly perfektně
zpracovány a přinesly do mého
vědomí výborné základy i
poznatky.
Prakticky se těmito rostlinami zabývám čtyřicet pět let.
Není to jen o nauce, ale hlavně
o pozorování stromů a přírody
kolem sebe. Na přírodu a na
stromy se jen nedívám, já se
jimi kochám, vnímám je
natolik, že jsem s nimi nějak
nervově, citově a vnitřně
spojen. Proto se mi také stává,
když vidím, jak někdo kácí
zdravé,
vitální,
nádherné
stromy, jako by mi byly rvány
svaly, nervy a značně mne tato

Aleš Marek
žák 9. třídy ZŠ a MŠ Zdíkov

skutečnost zraňuje, deptá.
Dovolím si tvrdit, že stromům
rozumím, jako málokdo, ale to
lidé, kteří vidí strom jenom
jako kus dřeva, těžko někdy
mohou pochopit...!
Stromům a přírodnímu společenstvu se musí důvěřovat,
potom ani neublíží. Vždyť
stromy nezranily, nezmařily
tolik životů jako lidé. Lidé to
často dělají s úmyslem, avšak
u stromů to tak není!
Je jasné, že přijdou někdy
pádné důvody, kdy je nutné
stromu ten jeho život vzít
...někdy prostě to nebezpečí je,
ale v 80-ti případech ze 100 je
„důvod“ jen listí v okapu a
falešné poplašné zprávy „a co
když spadne“, protože toho se
každý, kdo tomu nerozumí,
bojí.
Ve městech i vesnicích je
strom a jeho společenství
velmi důležitým faktorem.
Nejen, že napravuje chyby a
hloupost lidí při spalování, ale
všímejte si, jak mnozí při
vedrech vyhledávají stíny
stromů nejen pro sebe, ale i pro
svá auta, aby nesedali do klecí,
kde bývá 50 i více stupňů.
Stromy potřebují vodu, ale
daleko více jí zadržují a chrání
opět
pro
naši
potřebu.
Podívejte se na Šumavu. Tam,
kde jsou dnes holiny a suché
stromy, zmizely mokřiny,
potůčky, studánky... Pozorujete-li události ve světě, tam už
mnohým došlo. Jsou zakládány
ve městech nové parky, plochy
se zelení, jelikož se zjistilo, že
stromy, zeleň prostě schází
lidem, zvířatům. Při velkých
vedrech stromy a zeleň ochlazují vzduch a tvoří život ve
městech přijatelnější, snesitelnější.
Já zde musím poděkovat
všem těm občanům, kteří v
minulosti ve Zdíkově zasadili
tolik stromů. Zdíkov leží právě
v jedné takové kotlině, kde je
podle jiných obcí veliké množství soukromých topenišť. A
také si může každý všimnout,
jak se tento škodlivý kouř,
smog a prach nad obcí často a
dlouho drží!
Býval jsem často v komisi
životního prostředí, která byla
vždy poradním orgánem pro

starostu. Stromy jen málokdy
občany ohrožují, ohrožují nás
daleko více jiní lidé, jiné
skutečnosti, jiná nebezpečí...např. sucha a málo vody.
Budeme-li stromy ničit, často
jen proto, že nám 1krát za rok
padá listí do okapu, na dvorek
apod., ublížíme sami sobě.
Podle zjištěných poznatků a
skutečností bývali lidé před
padesáti, sto lety daleko více
se stromy spjati. Oni daleko
více vnímali tu hodnotu, kterou
jim strom u chalupy přinášel a
dával. A to zdaleka nebylo v
ovzduší tolik škodlivin. Když
pozorujete ten koloběh a
dokážete se oprostit od toho,
že „Já jsem king, mám
motorovou pilu a já si tady
budu dělat, co mě zrovna
napadne“. Pak zjistíte, že se
lidé ničí sami. Nakonec i ten
„king“ zjistí, že příroda je
stejně mocnější!
Musíme vědět, že každý
druh stromu je nutné posuzovat, vybírat od prvního
uvážení, že nějaký strom
chceme někam zasadit. Strom
rostoucí ve společenství nebo v
porostu, kde se stromy vzájemně podporují, je zcela něco
jiného než strom rostoucí v
ulici, či na volném prostranství. Zde dochází často k
zásadním chybám při údržbách v parcích, ve skupinách
stromů v zástavbách.
Když lesní porost příliš nebo
neodborně
proředíme,(moc
vykácíme), tak při prvním
větším větru začnou i dřív
krásné, zdravé stromy padat.
To samé je i v těch skupinách,
v parcích apod. (..i nakloněný,
netvárný strom je odolný,
pěkný..a zlomený, ten už
vůbec není ničím nebezpečný...) Stromy rostoucí u
domů,v ulicích a na volných
plochách samy, jako solitéry,
bývají od prvního vzrůstu
vystaveny poryvům větru,
všem přírodním živlům, jsou
zcela jinak zakořeněny, mají
jinak vytvořenou korunu, jsou
naprosto více odolní. Avšak je
velmi potřebné a nutné
všechny vzrostlejší stromy
pozorovat, starat se o ně, ale
jen odborný pohled a pomoc
Pokračování na str.8

dalekohledem může odhalit
třeba i drobné nebezpečí, ale
ani to však neznamená, že je
třeba se stromu bát a hned jej
kácet. Laik a bezohlednost
dokáží
napáchat
paseku.
Škody, které jedna generace
nenahradí! Když se dívám
kolem sebe... nadřazenost,
neomylnost, bezohlednost, v
tom jsme kabrňáci. Mnozí asi
chtějí ostatním ukázat, tajně
jako zloději, schválně jiným na
just, pokácet, zničit... to někteří
umí skvěle!
Je velmi důležité, kam a jaké
stromy sázíme, jelikož každý
strom má i svůj specifický
kořenový systém. Máme stromy odolné, velmi odolné, náchylné nemocím, škůdcům.
Zde musím konstatovat, že čím
více jsou stromy šlechtěné
(kultivary), tím mají menší
životnost, jsou méně odolné...je
to stejné jako u ovocných
stromů nebo u živočichů. Zde
bych mohl popisovat jednotlivé
druhy, rody atd...ale to nechci.
Jako zde ve Zdíkově a ve
státě, máme mnoho šikovných,
nadaných, zručných občanů a
někdo má tyto schopnosti v
sobě, já mám v sobě nadání
rozumět stromům! Mohl bych
vám zde psát o mnoha stromech, ale potom v praxi je
opravdu důležité to pozorování,
potom nás nemůže chování a
reakce stromů překvapit. Vždy
je velmi snadné strom, keř
zničit, porazit. Je to takové
ubohé, když se nechce nic řešit,
když se nechce zasadit se o
prospěšnou věc, strom ochránit,
pomoci mu, zachovat život,
duši jedné důležité rostliny, pak
se podpoří verze, „vzít pilu“!
Ve Vimperku, když už vykácí, tak za pokácené vysází
mnoho nových stromů, i když
přírodně vyrostlé odolné jsou
káceny a kultivary pak sázeny.
Mimo toho, tyto malé stromy
zdaleka nevykonají tu službu
jako ty vzrostlé. Více kácení na
Vimpersku nebudu komentovat.
Závěrem chci sdělit, že jsem
v posledních letech vysadil v
obci několik stromů, zachránil i
vyhozené zlámané lípy z aleje.
Ke hřišti jsem s pomocí
brigádníků na místo po-

kácených topolů zasadil tři
smrky omorika a tři jedle
ojíněné. Vybral jsem po poradě
se znalci dřeviny odolné
větrům, námrazám, sněhu,
které mají menší vzrůst, štíhlé
koruny a pevné dřevo. Rostou
také pomaleji. Smrky omorika,
rostou nejen kolem silnice u
Sloupů a odolávají všemu.
Jeden smrk omorika menšího
vzrůstu je také ve spodní části
„Hluboké cesty“, ale není asi
na obecním pozemku.
Zajímám se o dřeviny, které
v České republice jsou domácí
a nebo se zde hodně dlouho
vyskytují.
Ani
těch
„domácích“
není
málo.
Myslím si, že názor, že např.
smrk stříbrný (pichlavý) do
ulic obce nepatří, jelikož zde
na Šumavě není původní, není
vhodné mínění, protože tento
druh
je
právě
strom
houževnatého dřeva. Tam, kde
jsou vystaveny nárazům větru,
jsou i odolné. V takových
podmínkách tyto smrky rostou
například v areálu bývalé staré školky a odolávaly tam
skvěle, než přišli muži s
pilami...
Raději bych viděl projekt
„domu
pro
seniory“
vypracovaný, nebo zadaný
projektantu tak, aby tyto
stromy
zůstaly
nadále
neporušeny na svých místech a
plnily tak prostředí parkové,
tolik potřebné pro klidný,
nerušený život tam později
bydlících seniorů.
Závěrem bych zde chtěl
napsat všem jednu výzvu
„Nehledejte
nepřítele
a
nebezpečí tam, kde není...jako
by se někteří chtěli jiným
pomstít přes stromy...jako by
někteří chtěli ukázat, jak jsou
silní, nebo ???
Hezký den ve společnosti
stínu stromů a mezi přírodními
krásami, které nám dávají
pozitivní sílu, zdraví a dobrou
náladu.
Jaromír Šebánek

Konec března a začátek
dubna je čas, kdy nastal čas
fotbalisty, vrátit se na trávník.
Je po zimní přípravě a vše
směřuje do jarní části soutěží.
V družstvu mužů došlo v průběhu zimy ke změně na postu
trenéra. Pavla Hložka vystřídalo duo Karel Nový a Josef
Vácha. Náš tým se omlazuje a
změna na postu trenéra by měla
přinést i zlepšené výsledky.
Uvidíme. Okresní přebor mužů
začíná poslední víkend v březnu a Zdíkov začíná s těžkým
soupeřem ze Záblatí na jeho
půdě.
Sdružení dorostu Zdíkov
/Stachy startuje 3. dubna od
14:00 ve Strunkovicích. Tréninková morálka byla v době
zimní přípravy poměrně slušná.
Potíže jsou s hráči, kteří jsou
přes týden z důvodu studia
mimo Zdíkov. Přesto věříme,
že v tabulce 1. A třídy dorostu
sk. B poskočíme směrem
vzhůru.
Naši nejmladší hráči (přípravka) absolvovali v zimě

několik halových turnajů. Asi
nejzajímavější byl turnaj „O
krále Šumavy“, který pořádal
TJ Sokol Zdíkov ve spolupráci
se Sokolem Stachy ve zdíkovské tělocvičně na konci ledna.
Tento turnaj byl „věnován“
jednomu z jeho zakladatelů,
panu Milanu Svobodovi, který
nás náhle opustil v létě loňského roku. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů včetně
zahraničního zástupce FC
Ruderting. Hráči Rudertingu,
partnerské obce Stachy, opět
předvedli nejlepší výkon a po
zásluze obhájili loňské vítězství.
Na závěr chci opět poděkovat všem sponzorům, zejména obci Zdíkov a fanouškům,
kteří nás podporují a chodívají
se dívat na naše utkání. Rozpis
utkání dorostu a mužů můžete
najít v tabulce. Ostatní rozpisy
můžete sledovat v regionálním
tisku nebo na stránkách www.
tjsokolzdikov.cz, kde najdete i
další důležité informace.
Mgr. Roman Šebánek

Dne 27. února se konal ve
zdíkovské tělocvičně turnaj v
nohejbalu. Pořadatelem turnaje
byl místní oddíl JiMil s
nohejbalovým nestorem Jiřím
Peškem starším. Na turnaji se
představilo 10 týmů z Prachaticka a Strakonicka, které
byly rozděleny do dvou skupin. První dva týmy ze skupin
si to rozdaly v semifinále a
vítězové ve finále, respektive o
3. místo.
Ve skupině A se střetly
týmy: Zdíkov A, Smíšenka,
Radomyšl,
Vimperk
a
Strakonice. Ve skupině B:
Češtice,Kraselov,
Vodňany,
Bohumilice a Zdíkov B.
"Áčko " Zdíkova ve složení
Pešek Jiří st., Pešek Jiří ml. a
Sládeček postoupilo do semifinále spolu s týmem z Vimperka. Ve druhé skupině si nejlépe vedly Bohumilice a Češtice.
V semifinále Zdíkov prohrál
s Bohumilicemi a Češtice si
poradily s Vimperkem. V
souboji o bronz dokázali domácí porazit sousedy z Vimperka 2-0. Ve vyrovnaném
finále nakonec zvítězil tým z
Češtic nad Bohumilicemi 2-1 a
odvezl si ze Zdíkova celkové
vítězství.
Zajímavostí turnaje byla

účast jediné ženy (Gábiny
Slivkové), která nastoupila
spolu se Standou Trajerem ml.
a Petrem Zádkou za Zdíkov B.
Konečné pořadí: 1. Češtice, 2.
Bohumilice, 3. Zdíkov A, 4.
Vimperk, 5. Vodňany, 6. Smíšenka, 7. Zdíkov B, 8. Radomyšl junior, 9. Strakonice, 10.
Kraselov.
Závěrem chce nohejbalový
oddíl TJ Sokol Zdíkov touto
cestou poděkovat obci a
Základní škole Zdíkov za
jejich podporu. V minulém
roce se podařilo zrekonstruovat
povrch bývalého pískového
hřiště mezi paneláky, takže
nohej-balisté Zdíkova mají po
mnoha letech domácí kurt. K
úplné spokojenosti je nutné
ještě dokončit oplocení hřiště a
několik laviček.
Nohejbalový oddíl, který
hraje
okresní
přebor
Strakonicka, v loňské sezóně
obsadil pěkné 6. místo. Nová
sezóna začíná 25. dubna 2016
a všichni fandové i zvědavci
jsou vítáni na domácích
zápasech. Sledujte aktuální
plakáty.Rozpis zápasů najdete
v
odkazu
na
www.
tjsokolzdikov.cz/nohejbal, kde
také naleznete další fotky z
turnaje.
Mgr. Roman Šebánek

Zápis dětí do 1. třídy
Celkem bylo zapsáno 17 dětí
– budoucích prvňáčků. Některé
děti ještě absolvují šetření
v PPP poradně – z důvodu

event.
odkladu
školní
docházky. Třídní učitelkou
nových žáčků školy bude Mgr.
Hana Klímová

Rekonstrukce učebny fyziky
a chemie
V letošním školním roce se
žáci vzdělávají v kompletně
zrekonstruované učebně. Pořídili jsme nové stoly a židle,
učitelskou katedru, PVC kry-

tinu, učebna je nově vymalována. Nové jsou také elektrické
rozvody k žákovským stolům,
každý žák má též možnost
pevného internetového připojení.

Projektová činnost
v lednu jsme zakončili projekt „Rozvoj jazykových
schopností“. Díky finanční dotaci cca 200 000 Kč jsme
zakoupili software a nezbytnou techniku pro moderní
vzdělávání žáků v německém a anglickém jazyce
počátkem roku jsme vypracovali a podali
projektovou žádost na nákup zařízení /interaktivní
technologie, tablety…/ a software pro žáky zdravotně
postižené a žáky s dysporuchami. Celkově žádáme o 105 000
Kč
v únoru jsme podali projektovou žádost na Nadaci
ČEZ – „Rozvoj regionů“. Finanční prostředky bychom
využili na kompletní rekonstrukci sociálních zařízení v hlavní
budově mateřské školy
zřizovatel – Obec Zdíkov – podal projektovou
žádost na rekonstrukci sociálních zařízení v nové tělocvičně
základní školy
úspěšně dopadla projektová žádost na rozvoj
řečových schopností dětí předškolního věku. Získané finance
využijeme na nákup počítačové techniky, vhodných pomůcek
a na vzdělávání pedagogických pracovníků
z dalších běžících projektů jmenujme „Ovoce do
škol“ a „Školní mléko“
Zdíkovský zimní tábor
Díky aktivitě vychovatelů
školy jsme mohli opět dětem
nabídnout možnost zúčastnit se
aktivit zimního tábora. Děti tak
o jarních prázdninách docházely do školy a poté se věno-

valy nejrůznějším činnostem bavily při zimním sportování,
podnikly několik výletů, byly
si zaplavat v bazénu v Sušici…
Již nyní připravujeme další,
tentokrát letní tábor o hlavních
prázdninách.

XIV. dětský školní ples
18. března se uskutečnil
tradiční dětský školní ples.
Z důvodu již nedostačující
kapacity prostor ve škole a
z důvodu absence vhodných
prostor v obci, se ples uskutečnil v obecním sále ve
Vacově.
Pro děti a rodiče jsme připravili pestrý program – všehochuť zábavy, umění i poučení.

Na plese vystoupili: Hudební
skupina ELEMENT, naši nejmenší v doprovodu pěveckého
kroužku školy, taneční skupina
RM DANCE STUDIO LOVE
STORY, taneční soubor CHAVE DEVELSTER, děvčata
s tancem Zumba a moderátoři
Zdeněk a Petr s žáky 9.třídy.
Fotografie z plesu zveřejníme
v příštím čísle Zdíkovska

Úspěchy žáků
Rádi informujeme o výrazném
úspěchu žáků a reprezentaci
zdíkovské školy. I tentokrát se
můžeme pochlubit 1.místem
Jakuba
Vonáška
(7.třída)
na okresní olympiádě z anglického jazyka v kategorii mladších žáků a 2.místem Matěje
Klímy (9.třída) v kategorii
starších.
Máme také nejlépe hodno-

ceného řešitele školního kola
matematicko-fyzikální soutěže
škol vimperské části okresu
Prachatice Jana Josefíka, žáka
9.třídy.
Za ocenění stojí výrazný
úspěch Jana Rataje (7.třída) na
Hrách VII. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR, kde získal
dvě medaile za 2.a 3.místo ve
snowboardingových
disciplinnách.

Zámek ve Zdíkově se nachází
na kraji obce sedm kilometrů
severozápadně od Vimperka.
Historie dnešního zámku úzce
souvisí s osídlením zdíkovského panství. První písemná
zmínka o existenci lidského
sídla na místě dnešního
Zdíkova pochází z roku 1318.
Prvním majitelem panství ve
Zdíkově byl Vilém Bavor ze
Strakonic, který v této době
daroval Velký Zdíkov (Malý
Zdíkov, Branišov a Lhotu) se
všemi lesy, mlýny a pozemky
strakonickému konventu maltézských rytířů.
Zdíkovské
panství se později stává

majetkem Hanuše Kaplíře ze
Sulevic a okolo roku1420 Jana
Koce z Dobrše. Kocové
majetek prodali Janu a Petrovi
z Malovic. Poznání počátků
stavby zdejšího feudálního
sídla je obtížné, protože
neexistuje dostatek písemných
pramenů. První renesanční tvrz
při zdejším dvoře však zřejmě
postavil Spytihněv Malovec
nebo jeho potomci.
Zdíkovská tvrz se poprvé
výslovně uvádí až roku 1666,
kdy zadlužený statek koupila
Barbora Hrobčická z Hrobčic.
Tvrz se při prodeji popisuje
jako kamenná, přilehlý dvůr

byl tehdy zčásti zpustlý. Tato
stavba v různých vyprávěních
nese pojmenování „starý zámek“. Původní patrová budova
tvrze měla obdélný půdorys o
rozměrech 22 x12 metrů.
Zmiňovaná tvrz byla postavena na skalnatém vyvýšeném
pahorku nad potokem. Současný terén je v těchto místech
pozměněn.
V 18. století vlastní Zdíkov
opět Malovcové z Malovic, v
roce 1800 hrabě František
Sickingen a potom se střídá
několik majitelů.
V roce 1846 panství kupují
Thun-Hohensteinové, kteří se
snažili o nápravu špatného
hospodářského stavu zdíkovského statku. V roce 18651868 začali s přestavbou zámku do současné novoklasicistní
podoby. V této době byla
údajně zbořena zámecká kaple.
Při přestavbě byla na původní
nižší kamenný dům vystavěna
dvě nová patra s průčelími
zakončenými nízkými širokými štíty. Celková délka
stavby dosáhla třiceti osmi
metrů. Zámek kryje sedlová
střecha. Současně s přestavbou
zámku došlo k založení zámeckého parku na ploše za
potokem směrem k Žírci.
Majitelé panství do Zdíkova
zavítali jen občas a na krátkou
dobu. Své zdejší lesní a polní
hospodářství spravovali prostřednictvím dosazených zámeckých úředníků a správců.
Tito lidé bydleli v budovách,
jež náležely ke zdíkovskému
velkostatku: dům pro lesmistra
č.p. 33 (nyní penzion p. Rataje), dům s byty pro zámecké
služebníky č.p. 35 (nyní Sva-

tošů, Šíslů, Kůsů), dům pro
panského pokladníka č.p. 36
(poslední majitel p. J. Horejš „kasír“), myslivna č.p. 88 – byt
pro fořta a hajného (Liz), dům
č.p. 124 pro dělníky na pile (v
areálu zámku), mlýn č.p. 64,
pivovar č.p. 148 a další budovy.
Thunové vlastnili panství až
do vzniku Československé republiky v roce 1919. Tehdy na
základě ustanovení pozemkové
reformy převzal zkonfiskovaný
velkostatek Pozemkový úřad v
Praze. Roku 1920 se stává
majitelem velkostatku Pražská
akciová společnost, budova
zámku připadla do správy obce
a roku 1920 do ní byla
umístěna místní měšťanská
škola. Za zmínku stojí, že do
prvního ročníku této školy
bylo roku 1920 zapsáno 37
chlapců a 31 dívek. Ve školním
roce 1924/25 sem docházelo
193 žáků. V roce 1954 se do
nově zadaptované zámecké
budovy přestěhovala obecná
škola a prostory pak sloužily
školským účelům až do roku
1975.
Zámek se po několika letech
stal majetkem knižního nakladatelství Orbis Praha. Po roce
1990 zámek ještě několikrát
změnil majitele. V současné
době jeho upravené prostory
slouží jako hotel.
Zpracovali: Žáci 9. ročníku
ZŠ Zdíkov spolu s Mgr. Věrou
Štěpánkovou a za přispění
pamětníků.
Pro Zdíkovsko připravili:
Mgr. Václav Kyznar,
Mgr. Zdeněk Kluibr
a Mgr. Roman Šebánek

Již třetím rokem úspěšně
spolupracujeme s MŠ Zdíkov
na programu „Školka v lese.“
Každé úterý vyrážíme vstříc
novým dobrodružstvím. Často
se stává, že vzhledem k nevyzpytatelnému počasí trávíme
část programu uvnitř MŠ.
Přesto zvládneme v rekordním
čase přesun do parku a ještě si
užijeme vše, na co se společně
těšíme. Původně dětem stačilo
v parku u zahrádek „jasanové
kolečko“,
ve
kterém
si
vybudovaly jednu pracovnu.
Ovšem letošní
předškolní
třída doplněná o 4 další mladší
sviště je jiná: zručnější,
pracovitější,
vynalézavější.
Dokonce si děti vlastními
silami vybudovaly několik
pracoven a zvládly práci

s nářadím již během jednoho
měsíce; běžně jim to trvá i 3x
déle. Paradoxně ve třídě pořád
vyžadují nějakou radu nebo
pomoc. Venku se maximálně
zeptají, jak se zavírá velká
pilka nebo jak patří sekyrka do
pouzdra. Každý se těší na něco
jiného. Hledají odpovědi na
svoje otázky, zkoumají, hrají si
a hlavně, mohou si vybrat, co
by chtěly dělat.
CO
může
být
větší
odměnou pro nás – učitele –
než spokojené a usměvavé
děti. O to větší mám chuť
připravovat zajímavý a pestrý
program a dotvářet
ho
společně s našimi nejmenšími.
Díky za krásně strávené dny.
Za DC Šumavous Mgr. Lenka
Randáková Frühaufová

Prosinec 2015 FIS
Hochfilzen:
V polovině prosince jsme
s dorostem a juniory vyrazili
na první závody FIS v Hochfilzenu, kde se závodilo ve
dvou dnech a to v klasice a
bruslařské technice s individuálním startem. Naši závodníci
si vedli velmi dobře a neztratili
se ani v silné konkurenci
Nejlépe si vedl Matyáš
ALBRECHT, který obsadil
16.místo
skate + 22.místo
v klasice. Další výsledky: Jan
KAIFER 26.místo skate +
26.místo
klasika,
Tereza
KREUZIGEROVÁ 38.místo
skate + 31.místo klasika, Adéla
BOLDOVÁ 48.místo skate +
36.místo klasika.
STAŠSKÁ 15 - 67.ročník :
V sobotu 9.1.2016 oddíl SKI
Sokol Stachy pořádal 67.
ročník Stašské 15 , vzhledem

k špatným sněhovým podmínkám jsme museli závod pořádat ve Vimperku na Vodníku.
Účast byla vysoká, na start
závodu se postavilo 115
závodníků. Stašská 15 byla
rovněž Krajským přeborem,
z našeho oddílu se Krajským
přeborníkem stali: Denisa Červenková, Adéla Boldová, Jan
Kaifer. Další medaile získali:
Zlato: Matějka P., Kreuzigerová T. ; Stříbro: Krejza P.,
Randáková H., Novotná A.,
Forstová T, ; Bronz: Bolda V.,
Picková
B.,
Kadlec
J.
Stašská 15 se jela zároveň jako
nominace na Zimní olympijské
hry mládeže a dětí. I zde jsme
byli velmi úspěšní a nominaci
na ZOH si vyjeli: Barbora
Picková, Hana Randáková,
Vojtěch Bolda, Josef Kadlec a
jako náhradnice odjela Agáta
Tušlová
Mgr. Petra Frühaufová

Už 138 let funguje ve Zdíkově Sbor dobrovolných hasičů. Za ta léta došlo samozřejmě
k mnoha změnám, jak v
modernizaci techniky, tak k obnově členů. Jedno však zůstává
stejné a to motto ,,Bližnímu ku
pomoci, Vlasti ku prospěchu''.
Po celá léta a i nadále chrání
hasiče patron sv.Florián.
V prosinci loňského roku se
konala Valná hromada sboru
Zdíkov, která se musí uskutečnit z nařízení OSH Prachatice. Pověření členové sboru seznamují přítomné s hospodařením a činností. Informují o činnosti zásahové jednotky, o údržbě a opravách techniky,
o činnosti mladých a o revizní
zprávě. Hodnocena je i práce
aktivních hasičů. Vždy se také
uctívá památka zesnulých
členů.
Na konci roku v nejkrásnějším čase Vánoc pořádali hasiči
vánoční zábavu. Mnozí z nás i
z vás občanů jsme se pobavili
při pěkné kapele a výborné
atmosféře. Děkujeme všem
sponzorům za jejich dary.
V lednu nového roku byla
Valná hromada celého okrsku.
Sešli se zástupci ze Zdíkova,
Račova, Putkova, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora, Borových Lad a Zdíkovce. Pláno

vala se zde společná práce na
rok 2016. Probíral se technický
stav vozidel a hasičských
zbrojnic. Hodnotila se práce
sborů a údržba techniky. Vše
proběhlo bez velkých závad a
problémů.
Trochu něco zábavnějšího je
každoroční masopust. Letos
byl začátkem února. Sobotní
štace obcí začala v hasičárně a
nedělní od restaurace U Novotných. Průvod byl zdařilý, čítal
skoro 50 masek a druhý den
asi 30. Je vidět, že letitá tradice
stále žije a láká nové a nové
masky. Zúčastnily se postavičky z lesa Řáholce, legendární
Křemílek a Vochomůrka, ale i
děvčata Hippies. Obdivuhodná
byla sestřička s invalidou na
vozíčku-provezla ho Zdíkovem
oba dva dny. Těm,
kteří
nabídli maskám občerstvení a
ohnivou vodu, dal kněz
v doprovodu jeptišky zpověď a
rozhřešení. Celý víkend byla
Zdíkovem slyšet hudba a
smích, což je v dnešní době
moc pozitivní.
Zima nás pomalu opouští a
přichází jarní období. V tento
čas slavíme svátky jara.Tím
Vás všechny občany zveme na
Hasičskou velikonoční zábavu.
Konat se bude 27.března 2016
v restauraci U Novotných od
20:00hod. Přijďte se pobavit,
zatančit a své dívce darovat
malovaná vejce. Ten, kdo
přijde, neprohloupí, beránka
nebo bochánka si koupí.
Hasičský sbor dále čeká
Námětové cvičení. Bývá vyhlášeno v měsíci dubnu. Svou
techniku a zdatnost prověří
celý okrsek. Dále pak bude v
měsíci
květnu
Okrsková
soutěž, kde se utkají družstva
v různých kategoriích. Během
letního období se mladí a děti
zapojí do Podboubínské ligy,
Prachatické ligy a Plamenu.
Přejeme všem spoluobčanům hezké jaro a teplé léto.
Za SDH Zdíkov
Jaroslava Králová

