Slovo starosty
Vážení obyvatelé Zdíkovska.
v nedávné době si naše republika
připomněla 30 let od pádu komunismu,
který máme spojen se Sametovou revolucí
17. listopadu 1989. Četl jsem nedávno
glosu, v níž autor shrnul, proč jsou někteří
lidé sentimentální ke komunismu a nespokojeni s vývojem po listopadu 1989: „Dvě
třetiny našich bližních neunesou svobodu,
dvě třetiny našich bližních potřebují
autoritu, jakoukoliv. Mnoho lidí by chtělo
výdobytky demokracie se sociálními jistotami a řádem. Svoboda s sebou nese
odpovědnost. Není-li odpovědnost, nastává
pomalu chaos, chaos, kde se snaží každý
přežít. Když může tenhle porušovat
pravidla, tak já je budu porušovat taky“.
S podobnými myšlenkami se setkávám
i v naší obci. Myslím, že nám bude trvat
ještě nějakou dobu, než se přiblížíme
smýšlením vyspělým demokratickým
státům. Važme si svobody, važme si
demokracie a nehazardujme s nimi, učme
se z dějin a nedělejme stejné chyby jako
naši předci!
Je tu advent. Doba, kdy věřící čekají
na příchod spasitele a ateisté se chystají na
vánoční frmol. Letos přivítáme adventní
čas v neděli 1. 12. ve Zdíkově v prostoru
mezi Domem služeb a hotelem Šumava.
Pozvánku a program na akci najdete
uvnitř výtisku.
Také nás na obci ještě čekají úkony
související s koncem roku. Zastupitelstvo
se sejde 11. prosince, naposledy v tomto
roce, aby schválilo rozpočet na rok 2020,
obecně závazné vyhlášky a podání dotací
příští rok.
Objem peněz, které má k dispozici
obec Zdíkov není malý, ale pokud bychom
chtěli vylepšit vše, co je potřebné a co
občané připomínkují, nestačil by nám 5x
větší obnos. Na jaře příštího roku proběhne
již několikrát avizovaná oprava silnice
II/145 – průtah obcí Zdíkov. Akci financuje

Z obsahu
Jihočeský kraj, ale v rámci této stavby
chceme opravit povrchy chodníků, modernizovat veřejné osvětlení a vyměnit část
vodovodu. Výměna vodovodu již probíhá.
Nad touto akcí jsme váhali, ale nakonec
zastupitelstvo schválilo obnos financí na
výměnu vodovodu zhruba v délce 400 m.
Důvodem, proč jsme se rozhodli pro výměnu i v tomto nevlídném počasí je fakt,
že opravený povrch hlavní silnice bude
mít pětiletou udržitelnost a pak by každý
zásah do vozovky, byť jen oprava havárie,
byl velmi komplikovaný.
Oprava chodníků by se měla držet
Studie centra Zdíkova, kterou si nechala
obec zpracovat v roce 2017 od studia
Neumanka Prachatice.
Kromě výše uvedené akce „Průtah obcí
Zdíkov“ nás čeká dokončení akce „Kanalizace a vodovod v Zapotoku a Hadrmonu.
Po domluvě s obyvateli zmíněných lokalit
necháme zeminu po výkopu sednout
a v příštím roce dokončíme povrchy.
Stejná situace je ve Zdíkovci, kde budeme
na povrchy žádat o dotaci Jihočeský kraj.
Z letošního roku přesouváme rozšíření
kanalizace a vodovodu v ulici Ke kurtům,
kde již je znám zhotovitel a v roce 2020
proběhne také slibovaná stavba vodovodu
v části Nového Dvora (proluka od hasičské zbrojnice). Firma MV Ateliér, která
vyhrála VŘ na projekt opravy školní
tělocvičny, dokončuje svou práci. Nejdéle
na začátku roku 2020 bychom měli znát
finanční nároky na realizaci zateplení, výměny oken a modernizace povrchu školní
tělocvičny. Tato akce nebude možná bez
dotačních prostředků.
Na začátku příštího roku též proběhne
výměna 130 světel veřejného osvětlení
v obci. Vítězná firma, která nabídla cenu
okolo 1 400 000Kč, by měla výměnu výložníků dokončit do června 2020. Na tuto
akci jsme získali 50 % dotaci od SFŽP.
Pokračování na další straně
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Slovo starosty – pokračování za str. 1
Rozpočet obce vychází zejména z rozpočtového určení daní. Další prostředky si
musí získávat obec z různých poplatků,
plateb a výběrů od občanů. Jsme všichni
součástí obce, a proto se musíme podílet
všichni na rozpočtu. Někomu se to příliš
nelíbí a hledá cesty, jak by dal míň a získal
víc, ale věřím, že většina z nás se již za
30 let v demokracii naučila, že když něco
chci, musím se na tom podílet.
Typickým příkladem je voda. Cenu
vodného a stočného musíme pravidelně
zvyšovat. Je to z důvodu závazku obce
vůči SFŽP (státní fond životního prostředí), který nám přiznal dotaci na novou
ČOV ve Zdíkově a rozšíření vodovodní sítě.
Penězi, které všichni za vodu zaplatíme,
jednak hradíme provoz vodovodu a kanalizace a zároveň vytváříme nezbytný fond
na opravy a rozšíření infrastruktury v budoucnosti.
Dalším poplatkem je odpad. Kdo mě
zná, ví, že tématem o odpadu pravidelně
přispívám do Zdíkovska několik let. Vždy
jsem pobízel obyvatele k pečlivému třídění
odpadu, aby poplatek za odpad klesal.
Musím říci, že třídění ve Zdíkově a okolních osadách je na velmi dobré úrovni.
Přesto se nám nedaří po vyčíslení náklady
na odpad snížit. Na odpad obec Zdíkov již
několik let doplácí. Skutečné náklady na
svoz, shromažďování a nakládání s komunálním odpadem za rok 2018 činí 628 Kč
na obyvatele. Budu navrhovat minimálně
stejně vysoký poplatek. Ve skutečnosti
s náklady na odvoz, shromažďování, třídění a ukládání komunálního i tříděného
odpadu je přes 800 korun na osobu a rok.
Nicméně obec bude dotovat tříděný odpad
z jiných poplatků obce. Vyhláška obce nám
sice ukládá, že pokud má obec systém na
třídění odpadu musí tento systém občan
dodržovat, ale český člověk má v sobě náturu pravidla obcházet. Lidí, kteří smýšlejí
v rámci trvale udržitelného rozvoje, je stále
málo. Bližší je úvaha, že nedbalým tříděním odpadu maříme snahu sousedů.
Pozor! Odpad vyhozený do popelnice se
stává podle zákona majetkem obce! Pokud
občan dává do běžné popelnice odpad, který
se dá vytřídit a obec přitom má nádoby na
tříděný odpad, dopouští se přestupku a může
být za něj sankcionován – nevyvezením
popelnice nebo pokutou za přestupek proti
obecně závazné vyhlášce.

Již v minulosti jsme se snažili najít jiný
systém. Akci „Zaplať, kolik odpadu jsi
skutečně vyprodukoval“ se nám stále
nedaří prosadit. V roce 2016–2017 jsme
jednali v radě s firmou Archconsulting
a snažili se systém poplatku za odpad zavést spravedlivěji. Bohužel hlavní slovo
dnes mají svozové firmy a nejsou zatím
nuceny vybavit svá vozidla váhou a vážit
každou popelnici. Tenkrát jsme oslovili
i okolní obce, zda by se s námi do projektu
nezapojily. Nakonec zůstal Zdíkov v boji
o vážení popelnic sám a jeho pozice ve vyjednávání se svozovými firmami byla
tudíž slabá. Snad novela zákona o odpadech by mohla trochu v této věci pomoci.
Příspěvek od firmy EKO-KOM za tříděný
odpad je ročně okolo 240 000 Kč. Je to
však jen malá částka proti tomu, kolik
musíme ročně vynaložit. Cena za uložení
odpadu na skládku stoupá, doprava a náklady na mzdy popelářů se zvyšují, platíme za bioodpad. V letošním roce se nám
podařilo cílenou evidencí snížit náklady
na sběrný den, ale stejně se najdou občané,
které nosí do barevných nádob směsný
odpad. Téměř každý týden se u kontejnerů
objeví pytle s textilem, botami, stavebním
materiálem, částmi nábytku nebo směsným odpadem. Tento odpad pak musí pracovníci obce odvézt na skládku nebo
sběrného dvora do Vimperka a náklady se
opět navyšují.
Chtěl bych apelovat na všechny, aby
do kontejnerů zejména na plast, odpad nedávali v pytlích, ale aby odpad, který do
daného kontejneru patří, sešlápli a vysypali.
Stále vídám lidi, kteří vhazují do kontejnerů nesešlapané PET lahve a nerozložené
krabice. Zmenšením objemu odpadu snížíme četnost vyvážení kontejnerů. Čím
méně budeme odpadu produkovat v objemovém vyjádření, tím nižší budou náklady na odvoz a problémy s nepořádkem
kolem přeplněných kontejnerů. Velkým
problémem je neinformovanost cizinců
a pracovníků, kteří jsou u nás v obci ubytováni. Již jsem dostal několik informací,
že tito lidé nemají tušení, že odpad se v naší
republice třídí a vhazují do barevných
kontejnerů kdeco. Prosím o pomoc jejich
ubytovatele.
Zajímavým úkazem statistiky odpadového hospodářství je zvyšující se podíl
tříděného odpadu, zatímco podíl komunálu

(směsný odpad) zůstává stejný. Logické
by bylo: zvyšování tříděného odpadu
– snižování směsného. To se zatím neděje.
Výsledkem je tedy fakt, že produkujeme
odpadu stále více. Možná v nás stále leží
ta hloupá myšlenka, že když si platím
poplatek za odpad, musím každý týden
popelnici naplnit.
Vážení občané, od nového roku se mění
i vyhlášky o místních poplatcích. Novela
zákona o místních poplatcích (zákon
278/2019) ruší poplatek z ubytovací kapacity a poplatek rekreační a lázeňský.
Tyto poplatky jsou nahrazeny novým jednotným poplatkem z pobytu. Obce mohou
vybírat tento poplatek od 1. 1. 2020 až do
výše 20 Kč za osobu a den. Od roku 2021
může být poplatek až 50 Kč. Tento poplatek bude vybírat obec od poskytovatelů
ubytování, a to nejen z hotelů a penzionů,
ale též od ubytovatelů v soukromí a poskytovatelů platforem (např. Airbnb).
Pro všechny poskytovatele ubytování,
kteří se snaží všelijak ošálit úřady, bych
chtěl říci, že obec Zdíkov nechce jít formou
restrikce a nahánět nepoctivce. Vězte, že
poplatek z pobytu, který uhradíte obci,
bude použit opět do cestovního ruchu.
Chcete-li, aby se vám turisté vrátili zpět
a jejich děti si mohly zahrát na novém
dětském hřišti, prohlédnout si novou mapu
či si projít naučnou stezku, uhraďte
poctivě tento poplatek. To by měl být
standard. Tento poplatek je dobré oddělit
od ceny za ubytování nebo stravu. Všichni
cestujeme a víme, že v zahraničí je tento
poplatek obci (city tax) běžný. Jen pro
zajímavost uvádím přehled a částku
pobytového poplatku v Evropě: Slovinsko
1–3 EUR (25–75 Kč), Rakousko 2 EUR
(50 Kč), Francie 1,65 EUR (42 Kč),
Slovensko 1,7 EUR (43 Kč), Maďarsko
1–1,7 EUR (25–43 Kč), Německo 1–7 EUR
(25–175 Kč), Chorvatsko max 1,4 EUR
(35 Kč) dle sezóny, Itálie 1–7 EUR (25–175
Kč) dle oblasti.
Bohužel zákon obcím neukládá, jako
třeba v Rakousku, aby tyto prostředky
znovu investovaly do cestovního ruchu
a infrastruktury, která by měla cestovnímu
ruchu pomoci. Případně část prostředků
z poplatku pobytu použijeme na placení
odpadu. Velcí poskytovatelé ubytování mají
buď svůj systém nakládání s odpadem,
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nebo platí obci poplatek za odpad (tzv.
podnikatelskou popelnici). Ale co lidé,
kteří ubytovávají v soukromí? Jejich hosté
nemají povinnost platit za odpad. Přesto
ho musí obec zlikvidovat. Tyto náklady
by se mohly hradit právě z poplatku
z ubytování.
Mgr. Roman Šebánek, starosta obce

Hospodaření obce | ZDÍKOVSKO

Vážení spoluobčané,
přeji Vám krásné prožití
adventního období, Vánoc
a úspěšný vstup do nového roku
2020.

Zpráva z lesního hospodářství
Obec Zdíkov hospodaří přibližně na
340 ha lesa. Některé části (u Janovských
a v Puchru) byly zasaženy kůrovcovou
kalamitou. Ke konci října ukončil pracovní
poměr Bc. Alexandr Kjučukov, který
vykonával pozici lesního hospodáře od
roku 2000. Jen chci vyvrátit určité „drby“,
že bývalý lesník odešel z důvodu manka
v lesích. To není pravda! Výpověď podal
pan Kjučujov na vlastní žádost a život jde
dál. Obec se musela s touto skutečností
vyrovnat. Od nového roku nastupuje na
tuto pozici pan Václav Švarc, který má
dlouholeté zkušenosti s prací v městských
lesích. Od roku 1999–2019 pracoval pro
Městské lesy Příbram na pozici revírníka
a staral se cca o 1 200 ha lesa.
V průběhu měsíce října proběhla
inventura dřevní hmoty. Inventarizační
komise ve složení Mgr. Roman Šebánek,
Ing. Miroslav Tomášek, Vlastimil Schartner
a Jaroslav Fleischmann provedla kontrolu
inventury připravené panem Kjučukovem.
Kontrolou a měřením došla k závěru, že

obec Zdíkov má nyní na skladě (skládkách
a pokáceno v lese) přes 3 000 m3 dřeva.
Jednak ceny dřeva na trhu a také kvalita
nedovoluje obci tuto surovinu výhodně
zobchodovat. Jsme rádi, že je zájem o palivové dřevo od občanů a můžeme alespoň
částečně snížit ztrátu z prodeje dřeva.
Ovšem z důvodu časových i personálních
nebudeme od 1. 12. 2019 sjednávat prodej
palivového dřeva s vlastním odvozem. Cena
za palivové dřevo s odvozem obce zůstává
na 500 Kč za prostorový metr. Situace není
příliš pozitivní ani do budoucna. S největší
pravděpodobností zužitkujeme většinu
naskladněného dřeva na štěpku, kterou
využijeme ve vlastní kotelně.
V sobotu 16. listopadu proběhla schůzka
zastupitelů s novým lesníkem. Od 9.00
do12.00 prošla skupina místa mezi Branišovem a Putkovem a také v Puchru (lesní
pozemky mezi Novým Dvorem, Zadovem
a Lesními Chalupami). Účelem výjezdu
bylo zhodnocení dosavadního stavu v lesích a nastavení budoucí péče. Zastupitelé

byli seznámeni s postupy, které navrhuje
lesní hospodář v roce 2020. Nutné bude
zejména zastavit postup kůrovce. Pokácet
je ještě třeba mnoho stromů, hrubý odhad je
okolo 3–4 tisíc m3 dřevní hmoty. Vznikly
a vznikají rozsáhlé paseky, které bude
nutné zalesnit a to také zasáhne do budoucích rozpočtů obce. Již máme zamluveno
několik tisíc sazenic smrku, borovice,
jedle a buku, které se budou sázet v jarním
období.
Mgr. Roman Šebánek

Nenadálá zvýšená spotřeba vody v domácnosti – malá osvěta
Provozovatelé vodovodů, obec Zdíkov
nevyjímaje, se často setkávají se skokovým nárůstem spotřeby vody v domácnostech, aniž by v domácnosti došlo ke změně
počtu osob, spotřebních zařízení (např.
bazén), nebo zásadnější změny návyků
odběratelů. Viníkem v drtivé většině případů nebývá porucha vodoměru, jak se
často odběratelé domnívají, ale porucha
na vnitřním rozvodu vody a nejčastěji
pak porucha na některém ze zařizovacích
předmětů. Těchto poruch může nastat celá
řada, ale zaměřím se zde na dvě nejčastější:
Jedná se zejména o protékající splachovací nádržky WC. Tato porucha se dá

poměrně snadno identifikovat (vizuálně
i sluchem) a poruchu následně odstranit,
ale zanedbání opravy může domácnost
stát tisíce korun za rok.
Záludnější porucha (a přitom velmi
častá) je protékající pojistný ventil zásobníkového ohřívače teplé vody (bojleru).
Pokud je přepad pojistného ventilu zaveden přímo do odpadu, nebo je bojler umístěn v neobytných prostorách, může se stát,
že odběratel tuto poruchu vůbec nezaznamená a problém s vysokou spotřebou
vody je na světě. Někdy je únik vody
slyšitelný, ale nejjistější způsob, jak
zjistit poruchu na vnitřním rozvodu, je
zavřít všechny výustě vody a vizuálně

zkontrolovat vodoměr. Pokud vodoměr
vykazuje spotřebu (točí se růžice a ručičky
číselníků spotřeby), pak dochází v rozvodu k úniku a je potřeba situaci bezodkladně řešit.
Tuto kontrolu vodoměru proveďte
vždy, než podáte reklamaci na chybné měření spotřeby vody. Rozhodně není radno
podceňovat ani preventivní kontroly spotřeby vody. Provádějte kontroly vodoměru
a zaznamenávejte stavy a spotřeby pravidelně v průběhu celého roku, čímž nejlépe
předejdete neobvyklému nárůstu spotřeby,
a včasnou opravou pak zamezíte nemalým
ztrátám.
Jaroslav Fleischmann
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Biatlon Zadov
– zhodnocení sezóny 2019
V listopadu 2019 v našem regionu vznikl nový klub Biatlon
Zadov, který se skládá ze 24 členů, z toho je 15 závodníků
i s přípravkou. V sezoně jsme absolvovali závody Českého
poháru v biatlonu a Mistrovství České republiky.

Marie Hadová, Zdíkov
Valentýna Michaela Weissová, Zdíkov

Vítání občánků

n Prvním závodem byl 1. ČP v Harrachově, kde jsme získali
5 zlatých medailí, 1 stříbrnou medaili a 1 bronzovou medaili.
V sobotním sprintu získali:
1. místo H. Randáková, D. Eliáš a J. Bouška, 2. místo A.Tušlová,
5. místo T. Hojdekr, 8. místo J. Satoriová, 11. místo O. Šilha.
V nedělním závodě hromadným startem jsme získali:
1. místo H. Randáková, D. Eliáš, 3. místo J. Bouška, 4. místo
A. Tušlová, 8. místo T. Hojdekr, 10. místo J. Satoriová a O. Šilha.
n Při 2. ČP v Jablonci nad Nisou jsme opět získali 3x zlatou
medaili a 3x stříbrnou medaili.
Sobotní sprint:
1. místo J. Bouška a H. Randáková, 2. místo A.Tušlová
a D. Eliáš, 11. místo O. Šilha a T. Hojdekr.
Nedělní biatloncross:
1. místo H. Randáková, 2. místo J. Bouška, 4. místo O. Šilha,
5. místo D. Eliáš, 9. místo A. Tušlová, 13. místo T. Hojdekr.
n Ve 3. ČP v Letohradě jsme získali 4 zlaté, 1 stříbrnou
a 2 bronzové medaile.
Sobotní vytrvalostní závod:
1. místo J. Bouška, 2. místo A. Tušlová, 3. místo H. Randáková,
13. místo O. Šilha, 14. místo T. Hojdekr, 15. místo J. Satoriová
Nedělní sprint:
1. místo J. Bouška, H. Randáková a D. Eliáš, 3. místo A. Tušlová,
9. místo O. Šilha, 10. místo T. Hojdekr, 24. místo J. Satoriová

Zleva: Markéta Vozandychová, Marie Hadová,
Charlotte Ella Kurejová, Karel Černý a Tomáš Silovský.

Stoní tenis v roce 2019
Po velice úspěšné 1. sezoně ve velkém „pinčesu“, kdy jsme
se jako nováček umístili na krásném 3. místě v OP III, přišel
postup o stupínek výš, tedy do OP II. Po úvodních třech
prohrách, kdy jsme také trochu doplatili na nováčkovskou daň,
přijela do zdíkovské MATYS ARÉNY favorizovaná Slavia
Prachatice. Po výborném výkonu všech hráčů a za vydatné
podpory fanoušků jsme vyhráli 10:8 a získali cenný skalp.
Tímto bych chtěl pozvat další fanoušky na naše domácí
zápasy. Občerstvení zajištěno.
Náš B-tým zatím získává zkušenosti v OP III. Nesmíme však
zapomenout ani na naše nejmenší, kteří se pod vedením Václava
Míčky připravují na vstup mezi pingpongovou elitu.
Sportu zdar a nejmenšímu plastovému míčku zvlášť!
František Kraml

n Mistrovství ČR ve Vysočině Aréně – Nové Město na Moravě
4x zlatá medaile, 2x stříbrná medaile a 2x bronzová medaile.
2 zlaté medaile a Titul Mistr ČR – Hanka Randáková,
1 zlatá medaile a Titul Mistr ČR – Jakub Bouška a David Eliáš,
2. místo J. Bouška sprint, D. Eliáš hromadný start, 3. místo
A. Tušlová sprint, 4. místo A. Tušlová a T. Hojdekr hromadný
start, O. Šilha sprint, 6. místo T. Hojdekr, 9. místo O. Šilha.
V pátečním závodě štafet jsme získali 3. místo ve složení
A. Tušlová a H. Randáková.
V celkovém hodnocení klubů jsme se výrazně prosadili
a obsadili jsme 3. místo v ČR, a to z 36. klubů !!!
V soutěži Českého poháru jednotlivců máme opět luxusní
výsledky:
1. místo Hanka Randáková, Jakub Bouška; 2. místo Agáta
Tušlová a David Eliáš; 9. místo O. Šilha, 10. místo T. Hojdekr,
15. místo J. Satoriová a 26. místo V. Bolda
Ráda bych tímto poděkovala všem rodičům našich závodníků
za podporu a pomoc při závodech, poděkování patří i OÚ Stachy
a OÚ Zdíkov za jejich podporu.
Petra Frühaufová
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Dětské akce ve Zdíkově
Jako členky Kulturní komise při OÚ
Zdíkov Vás chceme informovat o tom, co
děláme pro děti ve Zdíkově.
První prázdninovou akcí byl Den dětí
na fotbalovém hřišti. Akce proběhla 1. 6.
2019 jako oslava Mezinárodního dne dětí.
Cca 100 dětí si užila odpoledne plné
soutěží , zábavy a sladkostí. Díky krásnému
počasí a obětavé pomoci místních fotbalistů si užili srandu i dospělí.
Na konci prázdnin jsme uspořádali
rozloučení s prázdninami. Na 40 malých
nezbedů se zúčastnilo šipkované, u které
se královsky bavili. Odpoledne jsme
zakončili opékáním vuřtů.
26.10. 2019 vypukl strašidelný ostrov.

Bubáčků a strašidel přišlo kolem 60. Na
programu byly strašidelné hry a soutěže,
do kterých se zapojili aktivně i někteří rodiče. S touto akcí nám opět pomohli místní
fotbalisté.
Závěrem chceme dodat, že tyto akce
jsou z větší části financovány sponzory
a částečně se podílí obec Zdíkov. Naše
obrovské a neskonalé poděkování patří
fotbalistům, DJ Krtkovi, našim sponzorům (nebudeme je všechny jmenovat, abychom na někoho nezapomněli), obci
Zdíkov a Pavlu Chodorovi ml.
Za Kulturní komisi
Kateřina Mrázová a Ivana Hendrychová

Pocta legionáři pana Janu Falářovi
V neděli 10. listopadu 2019 v předvečer
Svátku válečných veteránů byl odhalen
pomník legionáři Janu Falářovi. Pan Falář,
rodák ze Žírce, se po návratu z legií z Ruska
v roce 1920 aktivně zapojil do života ve
Zdíkově. Pracoval zde jako poštovní doručovatel a od roku 1953 jako svědomitý
kronikář. Jeho rozsáhlé dílo v podobě
zápisků a článků je k vidění v Okresním
archívu v Prachaticích. (Více o panu Janu
Falářovi ve Zdíkovsku – jaro 2019, Kronikáři šumavské obce Zdíkov).
Na obnově hrobu a vybudování náhrobku se finančně podílela Čekoslovenská
obec legionářská a obec Zdíkov. Velký dík

patří zejména pplk. v.v.Vojtěchu Plesníkovi,
který obnovu hrobového místa inicioval
a organizoval.
Úcta k našim předkům a zejména ke
zdíkovským rodákům je pro nás povinností.
Dozvěděli jsme se, že Správa pražských
hřbitovů nabízí k adopci hrob Jana Nepomuka Woldřicha a jeho syna. V současné
době vedeme jednání s Vinohradským
hřbitovem ohledně adopce hrobu. Bylo
by smutné, kdyby náš nejznámější rodák
měl zanedbalý hrob.
n

n

n

Z knihovny
Typy na zimní večery
n Jo Nesbö – Nůž
n Michaela Klevisová – Sněžný měsíc
n Diane Chamberlainová – Nutné lži
n Jaromír Jindra – Spiklenci z lásky
(historický román)
n Leo Kessler – Závod s časem
n Radka Denemarková – Hodiny
z olova
n Podivuhodný svět Zdeňka Buriana
n Lenka Bobková – Jan Lucemburský
n Alena Mornštajnová – Strašidýlko
Stráša
n Arnošt Goldflam – Hledání
ztraceného tatínka

Před uzávěrkou tohoto čísla nás v knihovně čekaly dvě přednášky. 5. listopadu to
bylo „Pohodové putování Transsibiřskou magistrálou z Moskvy až do Vladivostoku“
s RNDr. Vojtěchem Žílou. A 26. listopadu se uskutečnilo již druhé setkání s Emilem
Kintzlem na téma „Příběhy zaniklých osad Šumavy“.

Všem čtenářům i nečtenářům
přeji klidný čas adventní,
příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku přeji štěstí, spokojenost,
lásku a především pevné zdraví.
Magdalena Kubišová
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Hasiči ve Zdíkovci oslavovali
Dne 7 . 9. 2019 jsme si připomněli ve
Zdíkovci 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Oslava se konala
v místní hasičárně za účasti radního
obce Zdíkov, Mgr. Zdeňka Kantoříka,
který slavnostně předal starostovi SDH
Zdíkovec p. Františku Caisovi prapor,
který následně požehnal P. Vavřinec
Skýpala. Oslavy se zúčastnil zástupce
hasičského okrsku Zdíkov, p. Žižka a dále
zástupci všech okolních sborů. Společně
jsme si připomenuli historii sboru, která
sahá až do r. 1909. Dále byly předány
věrnostní medaile za dlouholetou činnost.
K dobré náladě přispěly děti svým
pásmem básniček a písniček, které s nimi
připravila kronikářka sboru, p. Helenka
Samcová. K tanci i poslechu zahrála naše
zdíkovecká kapela Unikol, která náš sbor
doprovázela celou řadu let na všech
kulturních a společenských akcích. Servis
zajišťoval náš člen Víťa Kůs se svým
personálem. Všem děkujeme, že přispěli
dobré věci a oslavy se vydařily.
Ivana Caisová

Činnost SDH Zdíkov
Stále se něco dějě. Za loňský rok 2018
vyjížděla technika se zásahovou jednotkou k dvaceti pěti událostem. Letos naše
místní zásahová jednotka vyrazila do
terénu zatím dvanáct krát. Většina požárů
se stala kvůli špatnému uhašení ohniště
po pálení v lese. Oheň na povrchu sice
nehoří, ale uvnitř stále žhaví a vlivem
větru a sucha se znovu vznítí. Dalšími
zásahy bylo odstranění padlých stromů
z vozovky. Hasiči též odstraňovali ledy ze
střechy. Také byli přivoláni k likvidaci
hnízd obtížného hmyzu. Vyjížděli k úklidu
ropné skvrny na vozovce. Veškerá tato
práce je mnohdy náročná, protože někdy
je překážkou terén místa požáru nebo
špatné povětrnostní podmínky. Určitě

všem ,,chlapům ze zásahovky“ patří velký
dík za perfektní práci.
Mezi hasičské výjezdy patří také
technická pomoc obci. Spočívá v čištění
kanalizace a dovážky vody.
Aby mohli a pomohli hasiči v nouzi,
musejí mít stále v provozuschopnou techniku, což zajišťují strojníci a velitel. Nutné
je proškolení zásahové jednotky o bezpečnosti a školení nositelů dýchací techniky.
SDH musí pořádat okrskovou soutěž,
které se přibližně zúčastňuje 15 družstev.
Soutěží se v požárním útoku a překážkovém běhu. Další testovací akcí sborů
okrsku je námětové cvičení. Zde se
prozkouší technika i zdatnost hasičů ze
7 sborů. Vše plánuje a zajišťuje Místní

hasičský výbor.
Družstvo mladých hasičů reprezentuje
náš sbor na Prachatické a Podboubínské
lize. Nesmím zapomenout na naše malé
hasiče, ti zdatně trénují a zdokonalují se
v hasičských znalostech.
Začalo období tmavých dní a pomalu
se blíží konec roku. Všechny členy SDH
Zdíkov srdečně zveme 23. listopadu 2019
od 17 hodin do restaurace U Novotných
na Valnou hromadu. .
Ještě bych Vás všechny chtěla pozvat
na tradiční Božíhodovou zábavu. Příjemná hudba a tombola zajištěna. Nalaďte
úsměv, dobrou náladu a 25. 12. 2019 se
sejdeme v restauraci U Novotných.
Za SDH Zdíkov Jaroslava Králová

Milí spoluobčané, přeji Vám za všechny hasiče klidný a šťastný vánoční čas.
Pevné zdraví ať Vás provází a nic Vám neschází.
A ten nový rok 2020 ať nám všem probíhá pohodově a krásně …
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Sebeobsluha, samostatnost a zodpovědnost

Dnešní děti dovedou některé věci až
nečekaně brzy. Ve dvou letech často
ovládají nejen rodiče, ale i dotykové
displeje. Známe chlapce, který si ve třech
letech sám stáhl hru a nainstaloval ji na
tátův mobilní telefon. Na druhou stranu
tytéž děti zaostávají v základních dovednostech týkající se sebeobsluhy.
Rozvoj dnešních dětí je v mnohém
odlišný od toho, jak to bylo o generaci či
dvě dříve. To se rodiče obvykle chlubili
tím, jak brzy jejich děti odložily plenky,
jak hezky mluví, dovedou se obléci, že
jedí lžící a používají příbor. Dnes takové
věci rodiče často neřeší. Trendem je
naopak rozvoj specifických schopností
našich dětí: angličtina, kroužky jógy
a tance, keramika, gymnastika, různé
sporty. Proč ne? Sami ve školce angličtinu
máme, ale je třeba soudnost. Uvědomit
si, kolik zájmových činností naše dítě
zvládne a zda na to má. Rodiče své
ratolesti na kroužky přihlašují, aniž by se
jich mnohdy zeptali, vozí je a v tomto se
jim snaží dopřát maximum. Zároveň však
své děti často ještě stále oblékají a někdy
i krmí. Jako by sebeobsluha nebyla
hodnota. Jako by bylo důležitější, že dítě
předškolního věku umí sčítat a odčítat, zná
anglická slovíčka či zvládá hru na hudební
nástroj. Avšak neumí se samostatně najíst,
obléci se a pečovat o své vlastní věci.

Zjistili jsme, že jen pouze pár dětí z celé
předškolní třídy dokáže udělat uzel nebo
navléci nit do jehly. Nemluvě o tom, umět
zavázat tkaničku.
Řekli bychom, že samostatnost předškolních dětí se posunula o více než rok.
Čím to asi bude? Děti dnes déle necháváme v plenách, do vyššího věku jim
utíráme zadeček, čistíme jim zuby, zavazujeme tkaničky. Proč to ale děláme? Proč
si to vlastně sami ztěžujeme? Proč se
vzhledem ke svým dětem pasujeme do
role osobních asistentů a posléze řidičů,
fanoušků a sponzorů?
Je jistě více důvodů, my uvádíme tyto:
1. Můžeme si to dovolit. Díky domácím
pomocníkům máme více času.
2. Společenská norma se posunula.
Dvouleté dítě v plenkách bývala ostuda,
dnes však není výjimkou, že pleny nosí
děti tříleté i starší a s oblékáním pomáháme i dětem pětiletým.
3. Spěcháme. Dnešní doba je hektická,
stále se snažíme něco stihnout a trpělivost
není již ctností, jakou bývala. Rodiče často
děti krmí a oblékají proto, aby to bylo
rychleji hotové.
4. Bojíme se o ně. Děti nenecháváme
nikde samotné, nechodí samy ani nakupovat. Jsou pryč doby, kdy party dětí spolu
venku dováděly.
My, dnešní rodiče i prarodiče, jsme
často už v první třídě dostali klíč na krk
a spolu s ním i důvěru, že trefíme a se
vším si po cestě poradíme. A také jsme
si v naprosté většině případů poradili,
případně se naučili říci si o pomoc. Svým
dětem však takovou důvěru mnohdy
nedáváme.

5. Příliš hodné maminky. Dnešní děti
jsou zvyklé, že maminka se postará,
připraví, pomůže, připomene nebo dokonce
udělá. Když některou svou povinnost
maminka nesplní dokonale, něco zapomene, potomek jí bez skrupulí vynadá.
Potíž není v tom, že maminka zapomněla,
ale v tom, že za povinnost dítěte převzala
veškerou zodpovědnost. To, co by si
dnešní rodiče měli uvědomit, je osobní
příklad a důslednost.
Jak můžeme po dětech v mateřské
škole chtít samostatnost – převlékání,
obracení věcí, když sami rodiče je k tomu
leckdy nevedou a věci v šatnách ráno jim
nechávají neotočené a někdy i nepověšené.
Nechceme ale jen kritizovat, musíme
naše děti i pochválit. Letošní předškolní
třída je velmi dobrým kolektivem, jsou to
děti velmi vnímavé a šikovné. Je to dobrý
start pro vstup do základní školy. Ale
i mladší děti si během pár měsíců osvojily
společná pravidla, dokázaly se odloučit
od rodičů a jejich samostatnost se velmi
zlepšila. Pochvala patří i rodičům, neboť
s mnohými z nich je velmi dobrá spolupráce.
Nadešel čas vánoční, na který se
všichni moc těšíme, a to je možná ta správná
doba otevřít dětem dveře k získání samostatnosti a zodpovědnosti. Můžeme společně péct, vyrábět, tvořit výzdobu – a to
nejen u nás v mateřské škole, ale i doma.
Chtěli bychom Vám popřát za mateřskou školu plno společných adventních
zážitků, klidné a veselé vánoční svátky.
Zdena Míčková
Mgr. Jana Rysová

ZDÍKOVSKO | Ze školních lavic
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Co nového ve škole
Nedávno jsme připravovali vše
potřebné pro zahájení nového školního
roku a zanedlouho se žáci a učitelé budou
chystat na ukončení prvního pololetí.
Dříve ale, než nastane čas vysvědčení
a snaha žáků alespoň trochu si vylepšit
známky z některých předmětů, prožijeme
období adventu a Vánoc. Také ve škole
se snažíme dětem připomenout některé
zvyky a tradice, zdobíme třídy a vestibul,
chystáme výrobky na adventní trh a připravujeme osvětlení školního vánočního
stromu. Přesto mi dovolte krátce se ohlédnout za některými aktivitami, které jsme
od září ve škole realizovali.
n Žáci prvního stupně absolvovali 10 lekcí
kurzu plavání v Prachaticích. Podařilo se
nám získat dotaci na dopravu a tím
šetříme finanční prostředky rodičů.
n V průběhu podzimních měsíců proběhla řada kulturních akcí: přijelo k nám
Divadélko z Hradce Králové, Pernštejni,
divadlo Řimbaba, žáci zhlédli program
věnovaný založení ČSR, na hřišti jsme
všichni s úžasem sledovali výcvik obrany
psů a agility (mezi cvičiteli jsme obdivovali um naší současné i bývalé žákyně
Anety a Terezy Vacíkové), žáci osmé
a deváté třídy navštívili Burzu škol a mohli
tak získat inspiraci pro studium na středních školách, proběhla beseda na téma
„Dušičky a Halloween“, další bývalý žák
naší školy Jan Vlach popovídal osmákům
při hodině zeměpisu o své prázdninové
cestě do Kuvajtu, vybojovali jsme první
medaile tohoto roku ve sportovních disciplínách, a to v halovém fotbale a florbale.
n Novou akcí byl „Den otevřených
dveří“, který jsme pořádali 24. října. Jsme
si vědomi, že se škola díky čipovému

a kamerovému zabezpečení vstupu do školy
částečně veřejnosti „uzavřela“. Proto jsme
v tento den – lépe řečeno odpoledne
a v podvečer – pozvali rodiče i zdíkovskou
veřejnost na prohlídku všech tříd a učeben.
Škola ale nebyla ani v těchto neobvyklých
hodinách bez dětí. Kdo přišel, mohl
sledovat své potomky při běžných školních činnostech, jako je hodina dějepisu
a hudební výchovy, práce s interaktivní
tabulí a projektové vyučování, pokusy
v učebně fyziky, k vidění byla šikovnost
dětí při různých výtvarných technikách
a přípravě nejrůznějších pochutin, prezentovali jsme také aktivity některých
zájmových útvarů, např. keramiky, programování a gymnastiky. Tuto akci a s ní
spojenou přítomnost rodičů jsme využili
i k volbě členů v nově se tvořící školské
radě.
n I po prázdninách pokračujeme v některých úpravách vnitřních prostor školy. Rád
bych zmínil instalaci úsporného a pro
oči žáků a učitelů komfortnějšího LED

osvětlení v páté třídě. Jedná se – díky
spolupráci s naším zřizovatelem – o vhodné
a moderní řešení osvětlení. Pokud se nový
systém osvědčí, budeme ve výměně
pokračovat i v dalších třídách.
n Celkový počet žáků základní školy
překonal hranici 190 dětí a patříme tak
mezi největší školy v regionu. Jsem rád,
že jak mateřská, tak i základní škola mají
velmi dobré jméno. I nadále se vedení
školy bude snažit úroveň školy základní
i mateřské zvyšovat a navázat tak na
odvedenou práci předchozích ředitelů
a jejich zástupců. Toho ale nemůžeme
dosáhnout bez zodpovědných zaměstnanců. A právě jim bych chtěl poděkovat
a vám realisticky nastínit některé strasti
jejich práce:
– učitelům v základní i mateřské škole
za jejich práci s dětmi, která není
mnohdy vůbec jednoduchá. Často musíme
řešit situace a problémy, které naši pedagogičtí předchůdci řešit nemuseli. Jednoduše proto, že se s nimi nesetkávali... Ono
např. vzdělávat a spoluvychovávat dítě, se
kterým sedoma jedná jako s „osobností“
(což se dnes „nosí“) a nemá přitom vžité
základní vlastnosti jako zodpovědnost,
úctu, zdravou pokoru a toleranci k druhým,
není mnohdy jednoduché. Přesto: přeji
nám, ať je pro nás i nadále práce učitele
především tím nejkrásnějším povoláním,
že vůbec existuje. A ať nám práce s dětmi
přináší především radost.
– asistentům pedagoga – trend začleňovat děti i s výraznými problémy do
běžné školy má své propagátory i odpůrce.
Jako člověk mám na tuto věc svůj názor
a jako ředitel školy se stejně jako ostatní
vyučující snažím, aby se těmto dětem ve
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škole přiměřeně jejich schopnostem dařilo
a především líbilo. A smekám před našimi
asistenty, jejich trpělivostí, laskavostí
a především před jejich náročnou prací.
– vychovatelům ve školní družině
– ranní a odpolední činnosti, kdy děti
nesedí, neposlouchají a nepíší si poznámky
tak, jako při běžné výuce. Stačí mi občas
„suplovat“ půl hodiny v hučícím úle školní
družiny a musím říci: nezávidím... :-)
Práci nám, pedagogickým zaměstnancům, zpříjemňuje každodenně výsledek
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práce našich skvělých kuchařek, pohybujeme se v naklizeném prostředí díky někdy
až extrémní pracovitosti našich uklízeček,
spolupracuje se nám dobře s ochotným
panem školníkem, kdykoli si můžeme
zajít pro radu a pomoc za naší paní účetní.
Rád bych připomněl jednu věc: my, současní zaměstnanci, navazujeme na práci
svých předchůdců. Často vzpomínáme na
ty, kteří ve škole a školce v nedávné či
dřívější minulosti působili. Vážíme si vaší
práce – práce učitelů i provozních zaměst-

nanců. Některé z Vás občas potkáváme,
některé jsme již delší dobu neviděli.
Předpokládám ale, že se o školu i nyní
zajímáte. O školu, se kterou jste spojili své
profesní životy.
Závěrem mi dovolte popřát dětem
mateřské školy, žákům základní školy,
zaměstnancům stávajícím i bývalým
a nám všem klidné období adventu,
spokojené svátky vánoční a především
zdraví a pohodu v novém roce.
Mgr. Kluibr Zdeněk

Školní družina
I v tomto školním roce je školní družina rozdělena do tří oddělení a ta jsou
zcela zaplněna.
Díky krásnému podzimnímu počasí
jsme trávili hodně času venku na sportovním i dopravním hřišti. Tam máme nové
pískoviště, které bylo často zaplněno těmi
nejmenšími. Větší děti si užívaly jízdy na
motokárách a koloběžkách, další děti si
stavěly a stále vylepšovaly své domečky
v lesíku a některé zase dováděly na průlezkách. Téměř každý den se hrál fotbal,
do kterého se zapojovala i děvčata. Na
ostrově jsme sbírali zbarvené listí, kaštany

a žaludy na tvoření, ale stihli jsme i hrát si
na schovávanou, která děti právě tady
hodně baví.
Když nám počasí moc nepřálo, hráli
jsme si a hlavně tvořili v družinách. Vyráběli jsme podzimní skřítky, pavučiny
a pavoučky z kaštanů, podzimní strašáky
a připravovali jsme se na Halloween. Tvořili jsme upíry a netopýry, veselé dýně
a strašidelné hrady.
V družinách se nenudíme. Blíží se
adventní období a Vánoce, tak budeme mít
zase hodně práce, ale už se na to těšíme.
Bc. Radka Škopková

Plavání
Žáci 2., 3. a 4. třídy se letos účastní plaveckého výcviku. Plavat
se učí v nově zrekonstruovaném plaveckém bazénu v Prachaticích.
Pod vedením zkušených plavčíků si děti osvojují nejen základní
plavecké dovednosti, ale užívají si i vodních her, potápění nebo
vířivky. Rozzářené oči malých plavců prozrazují, že je výcvik baví
a už se těší na příští lekci. Na závěr si žáci poměří své síly při
závodech a domů si odnesou plavecké vysvědčení. Věřím, že na
něm budou mít všichni samé jedničky.
Mgr. Helena Adámková

Projekt „Sportuj ve škole“
Již celý rok je naše škola zapojena do projektu „Sportuj ve
škole“. Cílem je rozhýbat děti ve školní družině tak, aby vyvíjely
více tělesné aktivity během dne. Tělocvik je zaměřen na sportovní
míčové hry, florbal, vybíjenou, basketbal, atletiku, fotbal, volejbal
nebo i gymnastiku. Do projektu se mohou zapojit všechny děti od
první do páté třídy, které navštěvují školní družinu a mají zájem
o sport. Cvičení probíhá v době provozu školní družiny v pondělí
a ve čtvrtek od 15:00 do 15:45 hodin.
Bc. Zdeněk Švihel
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Programování
Zdíkovští žáci mají možnost docházet
na kroužek programování, kde získávají
základní programovací dovednosti. Učí se
základům algoritmizace, užívat logické
i opakovací cykly, proměnnou, atd. Od
jednoduchých programovacích úkonů
dojdou až k tvorbě 2D her. Letos jsme
nově do kroužku zapojili i robotiku pomocí programovatelné destičky micro:bit.
Žáci si zakoupili vlastní desku, která

obsahuje gyroskopický senzor, bluetooth,
kompas, teploměr a 25 led diod. Micro:bit
lze připojit přes usb-c k počítači a naprogramovat nebo připojit k aplikaci na mobilní telefon, který je vybaven technologií
bluetooth. K destičce lze připojit různé
příslušenství (motůrky, bzučáky, reproduktory, displej, senzory vzdálenosti, …),
díky kterému lze sestrojit programovatelného robota, auto, hodinky, atd. Při dnu

otevřených dveří jsme s žáky vytvořili
klasickou dětskou hru Kámen, nůžky,
papír, kterou mohli hrát pomocí bluetooth.
Jeden žák zatřásl s destičkou, tím se mu
náhodně zvolila jedna z možností kámen,
nůžky, nebo papír. Druhý provedl to samé.
Poté si pomocí tlačítka navzájem odeslali
svoji volbu. Destička vyhodnotila, kdo
z nich je vítěz, a zobrazila výsledek.
Mgr. Jindřich Turek

Rybářský kroužek
Děti a zájemci, co nestihli zahájení, chtějí si splnit svá přání, chtějí se
potkávat s kamarády, nebo poznat nové kluky a holky, se mohou přihlásit
do jednotlivých kroužků ve Zdíkově i v nejbližším okolí.
Vimperk I. – Mgr. Vladan Pokorný – mob: 728 246 990
Vimperk II. (DDM) – Bc. Milan Sojka – mob: 602 112 450
Vimperk, lov na umělou mušku – Bc. Stanislav Bláha – mob: 734 305 353
Zdíkov – Vilém Klapsia – mob: 606 274 611
Vacov – Vladimír Kalivoda – mob: 721 013 174
Čkyně – Karel Košek – mob: 777 844 491

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ A PŘÍZNIVCI
PETROVA CECHU.
CELÝ KOLEKTIV RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU
VÁM VŠEM PŘEJE
HEZKÉ VÁNOCE
A POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
V KRUHU VAŠICH NEJBLIŽŠÍCH
A ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU.
VŠEM ČLENŮM RYBÁŘSKÉHO CECHU,
PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM RYBÁŘSKÉM ROCE 2020

Štafetový běh rodičů a dětí
V neděli 17. listopadu proběhl ve sportovním areálu TJ Sokol
Zdíkov Štafetový běh rodičů a dětí. S tímto nápadem přišlo vedení
tělovýchovné jednoty. Přece jen ve Zdíkově je mnoho sportovců,
a tak jsme očekávali, že nás dorazí více oslavit „Svátek svobody“
během. Šlo hlavně o zábavu. Počasí nám přálo, přesto dorazilo jen
několik nadšenců. To nám ovšem nevadilo a ti, kdo si zazávodili, byli
odměněni sladkou odměnou v podobě palačinky a čaje.
Nejúspěšnějšími aktéry se stala rodina Schwarzových (Terka,
Silva a Ella). Gratulujeme!
Hanka Zádková,
předsedky ně TJ Sokol Zdíkov a organizátorka závodu
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Rozvrh cvičebních hodin školní rok 2019/2020
TJ Sokol Zdíkov, z.s., rekreační sporty
Den
Kategorie
PondĢlí R+D 1-3 roky
R+D 3-6 let

Úterý

ženy zdravotní TV
Stolní tenis mládež

StƎeda

Gymnastika
R+D ml. + st.
aerobic
Jóga
tvrtek stolní tenis muži
Volejbal ženy + muži

od-do
cviēitel/trenér
9:30 - 11:00 Hana Zádková
15:30 - 17:00 Alena Vítovcová

Poznámka

Emílie Potužníková,
18:00 - 19:30 Jaroslava Caisová
18:00 - 20:00 Václav Míēka
tĢlocviēna ZŠ
16:30 - 18:00
15:00 - 17:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
16:00 - 21:00

Veronika Vašíēková tĢlocviēna ZŠ
Lucie Kortusová
Hana Zádková
Lucie Žaloudková
OndƎej Kraml
tĢlocviēna ZŠ

19:00 - 21:00

Iva Loziášová,
Bohumila FaláƎová

Pátek
Sobota turnaje oddílƽ

Cvičení „nejen“ žen
Ve středu je sokolovna určena všem, kdo se rádi hýbou.
Od 18.00 probíhá rychlá hodina aerobiku, posilování nebo kruhového tréninku,
vždy podle toho, na co máme chuť. Od 19.00 zde máme nově plynulou jógu
s lektorkou Lucií Žaloudkovou – protáhneme posílíme své tělo. Propojíme
pohyb do jednoduchých sestav v pomalejším tempu a v souladu s dechem.
Lekci zakončíme příjemnou relaxací.
Obtížnost: Tato lekce je otevřena všem. Začátečníci si mohou postupně
osvojovat jógové zkušenosti.
Pomůcky: Jógové podložky, bločky, pásky a deky budou k dispozici.

Cvičení rodiče + děti 1–3roky
Cvičení je pro dětičky, které již jsou schopny chůze, a jejich rodiče.
Hodinu začínáme básničkou a představením se, házíme míčkem,
cvičíme na velkých balonech, používáme barevný padák. Padák
používáme i k posilování, kdy si z dětiček uděláme závaží. Vše tak, aby
to bavilo děti i rodiče. Následuje překážková dráha a postupně vyndáme
a rozmístíme po tělocvičně zábavné prvky jako tunel, skákací hrad,
trampolínu aj.
Srdečně zveme každé pondělí od 10.30 do Sokolovny.
Zádková Hana
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Oddíl nohejbalu
Letos jsme naši obec opět reprezentovali coby účastníci strakonické okresní
soutěže.
Ta čítala celkem 17 týmů, které byly
rozděleny do tří oblastních skupin. Náš cíl
byl jediný – postup z této skupiny. Ten se
nerodil lehce, ale přes veškeré komplikace
– od vynucených absencí některých hráčů
až po výkonnostní pokles s tím související, jsme do finálové skupiny o titul
nakonec postoupili (společně s velkým
favoritem soutěže – ČZ Strakonice C).

Tímto jako by z nás spadla tíha odpovědnosti a ve finálové skupině jsme si již
počínali velice suverénně. Bez jediné porážky jsme se vyšplhali až na konečné
druhé místo, o dva body nás předčila již
zmíněná strakonická „Zbrojovka“ (po
zákl. skupině byl rozdíl pětibodový).
Velikým tématem celé zimní přestávky
bude případný postup do elitní okresní
soutěže. Strakoničtí se postupu do okresního přeboru zřekli, mají tam již své
„áčko“ (které mimochodem ovládlo jak

tuto soutěž, tak i obnovený krajský přebor
a bude hrát baráž o II. ligu), tak „béčko“.
Hráči B a C týmu se různě prolínají a nemohli by tak nastupovat v jedné soutěži.
V současné chvíli tedy děláme vše
proto, aby se velice kvalitní a atraktivní
soutěž, jakou strakonický okresní přebor
bez debat je, mohla do Zdíkova po dvou
sezónách vrátit a my v ní zároveň hráli
důstojnou roli.
Jiří Pešek ml.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ČZ C
Zdíkov
Horažďovice
Blatná
NK Čáp
Radomyšl C

Skupina o 1. až 6. místo
10
6
2
10
6
1
10
3
5
10
4
3
10
2
2
10
0
3

1
3
2
2
6
7

37 : 17
34 : 26
34 : 26
29 : 25
23 : 37
17 : 43

15
13
11
11
6
3

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Radomyšl D
Třebohostice B
Chobot
Katovice B
Čejetice
Vl. Březí

Skupina o 7. až 12. místo
10
7
2
10
4
4
10
4
1
10
3
3
10
2
2
10
0
2

0
2
4
1
5
8

39 : 15
34 : 26
29 : 25
2 : 20
23 : 31
15 : 45

16
12
11
11
8
2

13.
14.
15.
16.
17.

Zahorčice
ČZ D
Osek
Husinec
ČZ Ž

Skupina o 13. až 17. místo
8
5
3
8
4
3
8
3
2
8
1
2
8
1
2

0
1
3
5
5

30 : 18
28 : 20
27 : 21
18 : 30
17 : 31

13
11
8
4
4
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Ohlédnutí za Zdíkovskými středověkými slavnostmi
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S kronikářem do šumavské obce Zdíkovec
Obec Zdíkovec leží necelé dva km
od mého bydliště Zdíkov. Zajímala mě
historie, a tak jsem se za ní vypravila.
Poznatky jsem čerpala z obecní kroniky.
Pokusila jsem se udělat malý výtah z událostí, většinou významných, co se v obci
odehrály.
O sepsání událostí se zasloužil zdíkovecký kronikář, řídící učitel Josef Zajíček.
Tehdy zákon z 30. ledna 1920 ukládal za
povinnost založit a vést pamětní knihu
obce. Obec založila kroniku v roce 1931
a kronikářem jmenovala zdejšího řídícího
učitele Josefa Zajíčka.
Josef Zajíček se narodil 6. ledna 1874
v Mezimostí u Třeboně. Studoval na
učitelském ústavu v Soběslavi v letech
1890–1893. V roce 1893 začal učit jako
mladší učitel v šumavské obci Račov na
Prachaticku. Další jeho působiště bylo
v Jindřichově Hradci, Jistebnici u Tábora,
Měšicích ve Veselí nad Lužnicí, Nebahovech, Boubské a Zdíkovci. V Radešově
učil 22 roků. Ve Zdíkovci začal učit v roce
1926.
Ani on se nevyhnul v roce 1915 narukování na vojnu k 91. pěšímu pluku
v Českých Budějovicích, s nímž se
zúčastnil tažení do Ruska a do Itálie.
O rok později byl převelen k 90. pluku
v Schombateli v Uhrách. S tímto plukem
se dostal do Rumunska. V roce 1918
byl uznán nemocným a propuštěn. Tolik
k životopisu kronikáře. Malým zlomkem
z historie Zdíkovce se Vám pokusím
přiblížit život obyvatel v něm žijících.
Šumavská obec zdíkovecká se skládala
ze čtyř osad. A to ze Zdíkovce, Branišova,
Hodonína a Jaroškova.
V 80. letech byla součástí i osada
Úbislav. Její odloučení bylo v roce 1884.
Vše bylo projednáváno u okresního
hejtmanství ve Strakonicích, u obvodu
soudního a samosprávního volyňského,
kam obec spadala.
Obec Zdíkovec (dříve Malý Zdíkov)
náležela tomuto hejtmanství. Na základě
říšského zákona v roce 1886 byl Zdíkovec
z tohoto obvodu vyjmut a přidělen k Vimpersku. Ke změně došlo od 1. 1. 1887.
V době založení pamětní knihy dle
sčítání lidu z 30. prosince 1930, zde žilo
988 obyvatel. Většina se zabývala hospodařením a dělnickými řemesly. Větších
usedlostí zde bylo šestnáct. Ostatní byli
chalupníci a domkáři. Život byl těžký,

v početnějších rodinách bylo všude vidět
nedostatek. Proto také lidé jezdili za prací
do ciziny – Německa, Rakouska (Vídně)
jako sezonní dělníci na stavbách a pomocníci u cirkusu. Na zimu se vraceli domů,
zajistili svým výdělkem rodinu, aby vydržela až do jara. Mnozí procestovali,
zvláště pak hudebníci, celou Evropu. Nejznámější byla na slovo vzatá kapela rodiny
Harvaříků. Tímto způsobem života se žilo
až do roku 1914.
Den 28. červenec 1914 přinesl špatné
zprávy. Byly vyvěšeny mobilizační vyhlášky. V Sarajevu byl zastřelen rakouskouherský mocnář František Ferdinand
D´Este. Nastala 1. světová válka. Hrůzy
války byly nepopsatelné. Mnoho obyvatel
ze Zdíkovce se již domů do vlasti nevrátilo.
V krátké době po vypuknutí války se
začaly zvyšovat ceny obilí, brambor, mouky,
masa, sádla i sena. Všeho bylo nedostatek,
maso se odváželo ve velkém na frontu.
Nastala bída a hlad. Vláda začala rekvírovat obilí i dobytek. V důsledku lidé začali
zásoby utajovat. Chyběl i kov, a tak se
začaly demontovat zvony na kostelích.
Z domácností bylo nařízeno odvádět
i předměty mosazné.
Aby lidé hodně chudí, rodiny bez synů
a otců, mohli vůbec žít, začala vláda
vyplácet skromnou podporu. Lidé se začínali bouřit. Vláda přemýšlela, jak zabránit
vzpourám. Všude bylo nasazeno mnoho
špiclů, udavačů. Ti, kteří se jen nepatrně
provinili, byli krutě potrestáni dlouholetými žaláři. Dlouhé trvání války mělo vliv
i na docházku do škol. Nastal úpadek
mravnosti mezi dětmi (žily bez otců jako
dříví v lese). Ženy se musely hodně
ohánět, aby obstaraly obživu. Byl nedostatek učitelů. Třídy byly redukovány, učil
učitel, který byl zproštěný vojny ve 2–3
třídách. Před válkou školu navštěvovalo
250 žáků a po válce 124 žáků. Vzdělávací
spolky zastavily svoji činnost. Dopad byl
katastrofický.
Řemeslníci neměli práci, obchodníci
zboží a lidé co jíst. Touha lidí, aby válka
již skončila, byla velká. Potraviny nutné
k životu byly na příděl. Nemocnice byly
přeplněny raněnými, po ulicích bylo hodně
mrzáků, kteří přišli o ruce, nohy. S nepopsatelnou radostí tedy lidé přivítali, že
válka skončila.
Dne 14. října 1918 mělo tedy být všemu
zlému konec. V hostinci ve Zdíkově

„U Humláků“ se sešli obyvatelé s hudbou.
Z očí jim zářila radost, sláva – je konec
hrůz války. Šlo se průvodem. Před domem
obchodníka pana Viléma Fišera se průvod
zastavil. Pan učitel Hybša přednesl vlasteneckou řeč.
Ve Zdíkovci vešli do kostela, kde
promluvil krásnou řeč p. Rudolf Říha.
Domy byly vyzdobeny prapory v národních barvách. Druhý den pak přinesl
všem nepředstavitelné zklamání. Zprávy
o konci války byly předčasné. Každý
s obavami čekal, co bude dál. Nastala doba
zatýkání a žalářování. To vše probíhalo až
do 28. října 1918. Rakousko-Uhersko žádalo o příměří. Bylo stanoveno prohlášení,
ve kterém se přiznalo právo Čechoslováků
na zbudování vlastního státu.
Ve Zdíkovci byl ustanoven Národní
výbor, v jehož čelo se postavil František
Staněk, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla
a Václav Šrobár. Dne 14. 11. 1918 byla
vyhlášena Československá republika jako
stát samostatný.
Ve Zdíkovci tehdy žilo 313 obyvatel.
Válka skutečně skončila a život v obci
pokračoval v nových kolejích.
Obyvatelé se zabývali zemědělstvím,
měli drobné živnosti, obchůdky, krejčovství a jiné. Větších zemědělských závodů
bylo sedm. Živnostníků 18. Ostatní byli
drobní zemědělci a sezónní stavební dělníci. Starostou obce byl rolník Jan Bártík
Zdíkovec č.p. 6.
Ani tato obec se nevyhnula problémům v životě obyvatel. V roce 1901
vznikla rozepře mezi Františkem Mrázem
č. p. 4 s obcí zdíkoveckou. Co bylo důvodem? Předmětem bylo uzavření studánky
„na mokřidlech“. Z této studánky obecní
pastýř brával vodu pro dobytek. Spor byl
vyřešen ve prospěch všech, kterých se to
týkalo. Povinností obyvatel bylo obdělávat včas pozemky na jaře i na podzim.
Dne 21. srpna 1910 bylo usneseno
osadním výborem postavit hasičskou kolnu.
Po pouti bylo nařízeno náves řádně uklidit. Zastupitelstvo obce se rovněž usneslo,
že budou mít trvale ponocného za roční
odměnu 600 Kč s platností ze dne
6. července 1921.
V obci bylo vytvořeno družstvo, které
si vzalo za své uctít památku padlých
vojínů ve světové válce a postavit jim
památník. Dne 18. 1. 1926 bylo povoleno
pomník postavit. Zastupitelstvo přispělo
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částkou 200 Kč, částku 500 Kč věnoval
divadelní spolek „ŠUMAVAN“.
Jan Andrle, kameník ze Žírce č.p. 4,
dostal za úkol zhotovit pomník padlým
vojákům. K jeho slavnostnímu odhalení
došlo 28. října 1928. Přizváni na slavnostní odhalení byli významní lidé. Žáci
přednášeli básně, zpívaly se vlastenecké
písně. Řeč pronesl zdejší učitel Vojtěch
Kořenský. Po něm mluvil zástupce válečných poškozenců z Brna. Pomník byl poté
předán pod ochranu a správu starostovi
obce. Válka si vyžádala 14 obětí, jejichž
jména jsou uvedena na desce.
Kronikář nezapisoval jen tyto události
občanské. Zapsal i jaké bylo v onu dobu
počasí. Rok byl poměrně suchý až do
října. V polovině října napadl sníh, který
již zůstal ležet. Byly sněhové vánice, krutý
mráz -20 až -40 stupňů C. Zima napáchala
obrovské škody na lesní zvěři i ptactvu.
Školy byly zavřeny.
4. července v roce 1929 byla obec
postižena krupobitím, zničena byla úroda,
lesy i stavení. Celé to trvalo pouhých
6 minut. Podobné krupobití dle pamětníků
bylo i 8. 7. 1867 a 2. 9. téhož roku.
Dvanáctého prosince v roce 1929 se
přehnal velký liják, což způsobilo údiv
lidí. V zimě a takový silný déšť.
Pohromy v obci nekončily. Například
7. září 1930 vypukl u Jana Andrleho,
vedle školy požár. Příčinu nikdo nezjistil.
Požárů bylo mnohem více.
Kostel sv. Petra a Pavla stojí na příkrém
vršku prostoupeném rulou. Kolem kostela
je hřbitov obehnán kamennou zdí. V roce
1783 byl farním kostelem. Důkazem je
zápis v kronice Království českého
o posledním faráři tohoto kostela.
Když se v roce 1781 stavěl na tehdejší
dobu moderní farní dům, byly objeveny
trosky fary předešlé. Kostel a celá farní
osada spadala pod obec Vacov. Dle záznamu nevzdělaní právníci nečinili rozdílu
mezi kostelem přičleněným a filiálním.
Na naléhání svobodných občanů rychty
stachovské a knížete schwarzenberského
byl dosazen vlastní farář ke kostelu malozdíkoveckému, kněz František Steibr.
Osada fary se skládala z několika, vsí.
Byla poměrně rozsáhlá. Všichni sedláci
byli povinni faráři dávat z každé krávy ½
žejdlíku másla, jakož i desátek odváděli.
Není uvedeno, co byl desátek, jaká část
odvodu připadala na faráře. Při zdejší faře
obydlí pro kaplana nebylo.
Druhého července 1823 se osadníci
usnesli pro stavbu kaplanky. Pokud zde
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nebude kaplan, může ji využívat farář.
Pod ochranu faráře patřily památky, např.
kamenné nádržky na svěcenou vodu s vytesaným znakem a figurkami. Ve věži se
nacházel zvon ze 14. století. Za pozornost
stál portál tesaný z kamene ve vchodu do
kostela. Správcem duchovního úřadu byl
d.p. Antonín Šmíd, ředitelem kůru Josef
Mikyška, řídící učitel ve výslužbě. Kostelníkem byl František Sova, chalupník
z č. p. 19, hrobařem byl Josef Dušek,
chalupník č. p. 13.
Uvádí se, že zakladatelem školy byl
kníže Schwarzenberg (1784). Budova vlastní
nebyla. Učilo se v č. p. 13, jehož majitelem byl Josef Dušek. Z tohoto důvodu je
stavení pojmenováno ve „staré škole“.
Prvním učitelem byl Jan Kolář, ale
působil zde krátce. Po něm přišel Hynek
Jiříček z Husince. Ten zde vyučoval od
24. 6. 1797 až do března 1817. Pak byl
ustanoven Jan Kraus. Ten více jazyka
německého než českého byl. Podučitelem
byl Josef Blovský.
Učitel Kraus pro slabost mysli (jak je
uvedeno) hluchotu a nedostatečnost
nemohl učit, byl dán na odpočinek. Josef
Blovský se tak stal zastupujícím učitelem.
Do staré školy chodili žáci z celého okolí.
Ze Zdíkova, Masákové Lhoty, Branišova,
Nového Dvora, Jaroškova, Hodonína
a Zdíkovce. Místa bylo málo. Začalo se
přemýšlet o škole nové. Proběhla různá
řízení. Zástupci panství zdíkovského,
přečínského a volyňského nakonec přece
jen vybrali vhodné místo pro školu. Místo
mezi hřbitovem a č. p. 1 bylo zakoupeno.
Základ pro novu školu byl položen
28. července 1841. Ke konci roku 1842
byla nová střecha a v roce 1843 byla
stavba dokončena. Pro zdíkovecké obyva-

tele to byla velkolepá stavba. Školu přijel
vysvětit vysoce vážený velebný pán,
okresní vikář Jan František Antoušek
z biskupství. Nová škola byla den předem
vyzdobena, postavena byla čestná brána
s nápisem „VÍTÁME VÁS PŘÁTELÉ
ŠKOLNÍ.“ Na samotné budově byl
následující nápis: „SPOJENO TROJÍ
VRCHNOSTÍ, SNAHOU ŠLECHTĚNÍ
MLÁDEŽE VĚNOVÁNO.“
Večer před slavností za hlaholu zvonů
a střílení z hmoždířů byl vikář přivítán
hudbou a školní mládeží. Po večerní
modlitbě „AVE MARIA“, po trojí intrádě
šel průvod ke školní budově. Druhý den
byla škola slavnostně vysvěcena. Pro
obyvatele to byla velká událost a radost,
sláva, která se zapsala do dějin Zdíkovce.
Ke slavnostnímu vysvěcení školy složil
některý z učitelů oslavnou píseň, kterou ve
zkrácené podobě ocituji. Zpívala se na
melodii staré rakouské hymny:
„Vzhůru v plesu k chválopění v zdíkovecké osadě. V nábožném veselení, ať se
každé srdce hne. Neb se blíží slavná chvíle
pro veškerou osadu. K slávě obce, vlasti
milé, k slávě našich ouřadů. Na základech
nových stojí školní stavení. Staří, mladí
vše se strojí by byli při posvěcení.
Slavný vikář vykonává dílo svaté, velebné. Každý díky Bohu vzdává, k nebesům
své ruce pne. Posvěť Bože z trůnu svého
toto nové stavení, sešli dítkám Tvým
z výsosti pravé víry vedení.“
V kronice je zachycen život obyvatel
v minulosti, je to svědectví o tom, jak zde
lidé žili v dobách dobrých i zlých, co čas
přinesl a co čas vzal, zanechal vzpomínky
sepsané pro budoucí pokolení.
Milli Hojdekrová
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Být připraven
Podzim přechází v zimu a nedá se
přehlédnout, že se blíží Vánoce. Připomíná se nám to ze všech stran. Již někdy
od září můžeme vidět v televizní reklamě
malého zeleného mužíčka, jak se probouzí
celý zpocený, že není na Vánoce dostatečně připraven. Naštěstí to je jenom sen
a hned se oznamuje, že právě ten onen
internetový obchod nám všechno dodá
včas a s dopravou zdarma. Ano, reklama
k obchodu patří. Tomáš Baťa prý kdysi
prohlásil, že kdyby měl v kapse poslední
tři koruny, tak dvě z nich investuje do
reklamy. K Vánocům patří i dárky, vždyť
kdo se jako dítě na vánoční nadílku
netěšil? Zároveň ale vidíme, jak je čím
dál tím těžší nějaký dárek vybrat. Vždyť
všechno potřebné již dávno máme. Různé
průzkumy nám sdělují, co bude hitem
letošních Vánoc a kolik korun v průměru
za dárky utratíme. Můžeme si ale opět
připomenout známou pravdu, že to nejdůležitější si za peníze nekoupíme a to
nejkrásnější je očím skryté. Vždyť všechny

ty dárky mají hmotným způsobem vyjádřit:
„Mám tě rád, chci ti dělat radost, jsem tu
pro tebe.“ Vidíme to často nejen kolem
sebe, ale dotýká se to i nás. Heslem naší
doby je: „Nestíhám, nemám čas.“ Nemáme
čas budovat vztahy, umět ztrácet čas nasloucháním druhému, hrát si s dětmi, vytvořit prostor ticha, kde mohu naslouchat
i sám sobě. Víme, že nám to chybí, ale
nejsme často schopni s tím něco udělat.
Než přijdou Vánoce, prožíváme advent.
Ten je tou správnou výzvou. Každý rok
dostáváme tuto příležitost a pobídku ke
ztišení, zastavení se a prohloubení vztahů
v našich rodinách. Může to být dokonce
pěkná dřina, nenechat se vtáhnout do toho
kolotoče nakupování, shánění, pečení
a vaření, ale také i všech těch adventních
koncertů, firemních večírků a jiných „důležitých“ kulturních akcí, které se do konce
roku přece musí stihnout. Je důležité umět
říkat „ne“, abychom vytvořili prostor
pro „ano“ k něčemu jinému. Věnovat čas
a prostor pro ty nejbližší ve své rodině.

Prožít adventní čas společně, umět si
vyprávět a naslouchat, prožívat společné
těšení se na Vánoce. Potom snad můžeme
i zakusit opravdovou radost, která nebude
závislá na hodnotě dárků v penězích, ale
na velikosti našich vztahů a vzájemné
lásky. Vždyť i ten Ježíšek, kterého si
o Vánocích připomínáme, přišel na svět
v chudobě a chudým rodičům, ale jejich
bohatstvím byla vzájemná láska. K jesličkám přišli chudí pastýři s těmi nejprostšími
dárky, ale odcházeli naplněni radostí, protože síla lásky z betlémských jeslí přešla
i na ně. Smyslem Vánoc přece je připomenout si, že Bůh tak miluje svět /každého
z nás/, že se stal člověkem, aby byl s námi
a my se s ním mohli setkat vždy, když se
sejdeme s druhým člověkem. Není dobré
vyměnit opravdový osobní vztah lásky za
pouhou hmotnou náhražku.
Přeji nám všem radostný a požehnaný
adventní i vánoční čas.
P. Jaromír Stehlík, farář

Vzpomínka na bývalé hráče
Fotbalový podzim skončil a mě spíše
než výsledky zasáhla smutná zpráva
o nečekaném odchodu dvou bývalých
hráčů Sokola Zdíkov.
Tím prvním byl Jiří Matějka. Jirka
hrával za Zdíkov ve svém mládí až do dorostu. Později se stal pravidelným fanouškem a také sponzorem. O to více mě
zasáhla zpráva, že tento stále usměvavý
chlapík již nežije a již ho neuvidím s pivkem v ruce na jakémkoli utkání Zdíkova.
Druhou ztrátou je tragický odchod
Karla Matyse. Pro někoho byl Karel
potížista, rýpal a alkoholik. My jsme ho

však viděli jako obrovského nadšence,
srdcaře a skvělého baviče. Nikdo nezapomene na Karla jako zakladatele legendárních fotbalových týmů Formanka Zdíkov
a Dobrše. Před šesti lety znovuobnovil
fotbalový dorost ve Zdíkově. Nedělal věci
mnohdy podle regulí, ale vždy se snažil
lidi zbláznit a zabavit. V mládí sám hrával
fotbal, v dorostu se shodou okolností
potkával již se zmíněným Jirkou Matějkou. V pozdějších letech dělal rozhodčího
v okresních soutěžích a jeho příběhy ze
života muže v černém byly známé ve všech
pohostinstvích Prachaticka. V posledních

Opustili nás...
Očím jste odešli,
v srdcích jste zůstali…
František, Cais ve věku 89 let, Zdíkovec
Jiří Matějka ve věku 58 let, Zdíkov
Eva Šochmanová ve věku 80 let, Zdíkov
Karel Matys ve věku 59 let, Vimperk

letech byl pravidelným fanouškem zdíkovské kopané. Zdarma vybíral vstupné
a uzavíral mezi fanoušky tipy na výsledek.
Ještě 14. září tohoto roku zorganizoval
s Pavlem Hložkem „pouťák“ mezi týmem
Pavla Hložka a bývalými hráči Formanky
Zdíkov. Kdo by se tehdy nadál, že matador Matys, který odehrál celé utkání, bude
za 14 dní nezvěstný a za měsíc se s ním
půjde naposledy rozloučit mnoho desítek
jeho kamarádů.
Karle, přeji ti za všechny fotbalisty
a fanoušky tam nahoře hodně zábavy
a dobré pivo!
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Z návštěvy Myslivecko-rybářských slavností
v Rožmitálu pod Třemšínem
V sobotu 5. října 2019 jsme měli čest
zúčastnit se 4. Myslivecko-rybářských
slavností v Rožmitále pod Třemšínem na
pozvání starosty města pana Ing. Josefa
Vondráška. Slavnosti byly spojeny s výlovem Sadoňského rybníka a proběhly jako
oslava práce podbrdských myslivců,
rybářů a včelařů.
Mezi hosty patřili mj. zástupci partnerských obcí, konkrétně obce Zdíkov, vedené starostou Mgr. Romanem Šebánkem,
doprovázeném místostarostkou paní Ivou
Loziášovou a radní paní Martinou Karvanovou. Ze Šumavy přijali pozvání i zástupci spolku Horní Králováci se sídlem
ve Zdíkově, a to Jan Voldřich doprovázený včelařem Ing. Milanem Veselým.
Dalšími hosty byli i zástupci další partnerské obce z ukrajinské Koločavy, vedené
starostou Jurijem Klivcem. Součástí jeho
doprovodu byla i učitelka Natalie Tumarec,
která je současně i ředitelkou Muzea Ivana
Olbrachta a majitelkou restaurace a penzionu Četnická stanice v Koločavě. Slavnosti probíhaly pod patronací hejtmanky
Středočeského kraje, kterou zastupoval
Ing. Miloš Petera, statutární zástupce hejtmanky a náměstek pro oblast životního
prostředí a zemědělství..
Slavnosti byly dobře připraveny, rybáři
již dopředu vypustili rybník. V sobotu
ráno, minimálně hodinu před oficiálním
zahájením byly podél Sadoňského rybníka
již v provozu stánky s občerstvením,
s řemesly a dalším zbožím prodávaným
při obdobných příležitostech. Nechyběl
ani stánek, kde se připravovaly rybí
speciality. V zadní části areálu byli zatím
ke kolíkům připoutáni cvičení ptačí dravci

z ochrany letišť. Na hrázi rybníka si rybáři
připravovali své nádobíčko. Na zastřešeném
podiu před velkým stanem pro diváky se
již připravoval legendární dechový orchestr
Rožmitálská Venkovanka pod vedením
pana Mildy Velíška, který svou hudbou
provázel celou dobu slavností. Na vše
dohlížel i generální partner a sponzor
slavností, majitel a prokurista rožmitálské
společnosti Kaiser s.r.o. pan JUDr. Josef
Kaiser.
Krátce po desáté hodině se ozvalo
myslivecké troubení z lesních rohů. Po
něm z podia oficiálně slavnosti zahájil
starosta města Rožmitál pod Třemšínem
Ing. Josef Vondrášek. Přivítal již zmíněné
hosty a všem účastníkům popřál pěkné
prožití slavnostního dne a rybářům úspěch
při výlovu. Hosté z partnerských obcí
přednesli zdravice, mezi nimi i zástupce
šumavských Horních Králováků Jan
Voldřich, který připomněl, že na návštěvu
se nejezdí s prázdnou a starostovi předal
stuhou převázaný dar Horních Králováků.
Pak již následovalo příjemné přátelské
posezení hostů se starostou Ing. Vondráškem a JUDr. Kaiserem, spojené s ochutnávkou čerstvě připravených rybích
specialit. Perlou byl velmi chutný guláš,
který dle slov JUDr. Kaisera připravovala
jeho manželka. Pak se hosté vydali každý
dle svého zájmu po slavnostech. Sledovali
jsme zátah rybářů, ukázku práce sokolníka, výcvik loveckých psů, došlo i na
výměnu informací a zkušeností mezi
včelaři. Byl zde i naučný program pro děti
s lesní pedagogikou a soutěžemi pro děti.
Proběhla i myslivecká ukázka vábení
jelenů. Bylo možno koupit si rybí a zvěřinové speciality, klobásy a další pochoutky.

Předpovídané deštivé počasí se slavnostem
vyhnulo, kromě krátké menší přeháňky
bylo oblačno, později dokonce zpoza mraků
občas vykouklo i slunce.
Po 14-té hodině došlo na rybářský
rituál, slavnostní přijímání nových členů
do rybářského cechu. Této cti se dostalo
i některým hostům, a to zdíkovské místostarostce paní Ivě Loziášové, zástupci
Horních Králováků Janu Voldřichovi a zástupkyni ukrajinské Koločavy paní učitelce Natalie Tumarec. Rituál probíhal pod
taktovkou pana Milana Pojera, předsedy
Místní organizace Českého rybářského
svazu. Spočíval v tom, že nový uchazeč
o členství v rybářském cechu se předklonil,
opřel se o váhu s rybou, díval se rybě do
očí, porybný uchazeče polil vodou ze
džberu v zadních partiích, někoho méně,
někoho více (paní místostarostku Loziášovou více, ale vzala to sportovně) a za
rituálního proslovu několikrát plácnul po
mokré zadní partii dřevěným rybářským
právem. Starosta Ing. Vondrášek pak
novému členu cechu poblahopřál a předal
certifikát. Koločavská paní učitelka rybě
zazpívala ukrajinsky pěknou píseň
o loučení se s rybou. Tím si vysloužila
potlesk všech diváků a od porybného
upuštění od polévání a poklepání rybářským právem.
To se již blížila třetí hodina odpolední.
Protože nás čekala delší cesta domů,
poděkovali jsme pořadatelům a panu
starostovi za pozvání a milé přijetí a vydali se na cestu k domovu.
Milí rožmitálští přátelé, děkujeme a těšíme se na brzké setkání, tentokrát snad na
oplátku na Šumavě.
Ing. Jan Voldřich

U příležitosti nadcházejícího závěru roku
nám dovolte popřát Vám všem

klidně prožitý čas adventu, pohodou naplněné Vánoce
a do nového roku 2020 jen to nejlepší,
mnoho úspěchů v rodinném i pracovním životě
a hlavně pevné zdraví.
Za Horní Králováky, z. s. Josef Sova, Ivan Vokáč

ZDÍKOVSKO | Skiareál ZADOV

zima 2019 | strana 18

strana 21 | zima 2019

Oblastní charita Vimperk | ZDÍKOVSKO

ZDÍKOVSKO | Kulturní akce

zima 2019 | strana 22

Připravované kulturní akce 2019

29. 11. 2019

Rozsvícení vánočního stromu v Masákově Lhotě
– pořádá SDH Masákova Lhota v 18:00

30. 11. 2019

Rozsvícení vánočního stromu ve Zdíkovci
– pořádá SDH Zdíkovec v 17:00

30. 11. 2019

Mikulášská nadílka + Čertovská pohádka
– J. Valenta, I. Hendrychová, Mrázovi
– 14:00–19:00, tělocvična ZŠ

1. 12. 2019

Rozsvícení vánočního stromu ve Zdíkově
– prostranství mezi hotelem Šumava a Domem služeb

7. 12. 2019

13:00 vánoční trhy
16:00 kulturní program
18:00 rozsvícení vánočního stromu
Mikulášský volejbalový turnaj žen
– Sokolovna Zdíkov v 9:00

10. 12. 2019

Vánoční posezení seniorů
– restaurace U Novotných v 18:00

12. 12. 2019
12. 12. 2019

Obchůzka Lucií ve Zdíkovci
Vánoční koncert – Základní umělecká škola Stachy
– kino v 17:00

14. 12. 2019

Adventní hudební vystoupení P. Vavřince
se skupinou MIRIAM a hosty
– restaurace u Novotných v 17:00

15. 12. 2019

Koncert pěveckého sboru Česká píseň Prachatice
– kino

18. 12. 2019

Pohádka „Kam propadají čerti“
– vystoupení dramatického kroužku ZŠ Zdíkov
– 18.00, vstupné dobrovolné

25. 12. 2019

Hasičská zábava
– restaurace U Novotných

31. 12. 2019

Silvestr
– Restaurace Zlatá Koruna – DJ Krtek
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Připravované kulturní akce 2020
11. 1. 2020

Myslivecký ples
– restaurace U Novotných

17. 1. 2020

Farní ples
– restaurace U Novotných

8. 2. 2020

Obecní ples
– hotel „Šumava“ Zdíkov, 20:00, hraje Renesance

15. 2. 2020

Maškarní karneval
– J. Valenta, I. Hendrychová, Mrázovi
– 15:00, tělocvična ZŠ

22.–23. 2. 2020 Masopust
– pořádá SDH

20. 3. 2020

Ples ZŠ a MŠ Zdíkov
– KD Cihelna Vimperk

21. 3. 2020

Josefovská zábava
– hotel Šumava, 19:00, hraje Malá muzika Nauše Pepíka
– pořádá Spolek Horní Králováci

27. 3. 2020

Ples TJ Sokol Zdíkov
– restaurace U Novotných

4. 4. 2020

Žehnání křížku „U Maringotky“ nad Putkovem
– 14:00

Veškeré podrobnosti o jednotlivých akcích budou uveřejněny na plakátech.
Změna programu vyhrazena.
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Příspěvky do příštího čísla odevzdávejte do 10. 3. 2020 na OÚ ve Zdíkově
Vydavatel neodpovídá za obsah a formu příspěvků a vyhrazuje si právo na jejich zkrácení.
ZDÍKOVSKO vydává: Obecní úřad Zdíkov | Evidenční číslo povolení periodického tisku MK ČR 14738
Graﬁcké zpracování a tisk TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., www.tiskarna-cerny.eu

