Vážení a milí občané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i
Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova a Žírce.
V době uzávěrky tohoto
čísla - v polovině března - je
osm stupňů pod nulou, sněží,
klouže to – no, na jaro to
rozhodně nevypadá. Přesto o
sobě dává vědět. Skotačícími
jehňaty už na několika místech
v obci, taky ptáčci zpěváčci
jsou víc slyšet, před pár dny
jsem viděl jívu s kočičkami
skoro obalenou probuzenými
včelami. Snad těmhle tvorům
stávající mráz moc neublíží.
Osobně mám jaro nejraději ze
všech období roku, bohužel,
obvykle velmi rychle uteče.
Nadcházející Velikonoce budou letos nepochybně ozvláštněny nově zvoleným papežem
Františkem. Těším se na jeho
tradiční velikonoční poselství
Urbi et Orbi, konkláve
kardinálů podle prvních reakcí
mělo šťastnou ruku a historicky
první latinskoamerický Svatý
Otec působí velmi sympatickým dojmem. Jeho pokora,
výzva k bratrství všech i jeho
silné sociální cítění světu
učarovaly. A přiznám se, že
silně zapůsobily i na mě.
Asi si teď říkáte, co to tady
ten starosta plácá. Já si zas
říkám, že moje dosavadní
úvodníky Zdíkovska byly čím
dál tím stejné, a o to nudnější, a
že bych to mohl vzít z trochu
jiného konce.
Ano, samozřejmě, čeká nás
letos
dost
práce,
mj.
zahajujeme výběrové řízení na
dodavatele akce ČOV ve
Zdíkově, kanalizace a dostavby
vodovodní sítě, na

podzim by se mělo poprvé
kopnout. Opravovat budeme
branišovskou cestu i náves,
čeká nás úprava plochy
autobusového nádraží s novými parkovacími místy pro
osobní i nákladní auta a další
drobnější akce. Podrobnosti se
ale můžete dozvídat z jednání
zastupitelstva nebo zápisů
obecní rady.
Mně se v ten předvelikonoční čas zdá mnohem
podstatnější zmínit se o lidech
a jejich vztazích. Možná je to
jen zdání a možná jen
přechodné, ale setkávám se
v posledních měsících s mnohem větší agresivitou, negativismem a pesimismem než
ještě před pár lety. A není mi
to jedno. Nejde o útoky na
obec. Není mi ale jedno, jak
jsou někteří lidé na sebe
navzájem zlí, nerudní, nevlídní, protivní. Z běžného mezilidského jednání se začíná
vytrácet
obyčejná
lidská
slušnost, vzájemná důvěra,
sympatie. Čím to je? Krizí?
Nedostatkem peněz? Ale přece
za mého dětství musela
maminka živit čtyři syny
z jednoho tátova mizerného
platu a taky obracela doslova
každou korunu. Žili jsme
hodně skromně. A nejen
v rodině, kde panovala souhra
a láska, ale i v celé mé rodné
vesnici u Rokycan jsme se
k sobě
navzájem
chovali
slušně, vstřícně, ochotně a
z velké, drtivé většiny bylo
podobné i celé společenství v
širokém okolí. A obdobné to
bylo určitě i ve Zdíkově.
Abyste mě správně chápali,
tohle nemá se společenským
zřízením nebo
různými

vládami nic společného. Ve
finále je každé uskupení lidí
právě a jen o těch lidech. A tak
mám
tentokrát
jedno
velikonoční přání: předepišme
si, prosím, vzájemný recept
lidskosti a slušnosti.
Přeji Vám i Vašim blízkým:

prožijte klidné a spokojené
Velikonoce 2013, mějte se
moc rádi a hlavně - buďte
hodně, hodně zdrávi, vážení a
milí spoluobčané.
Srdečně Vás zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce

Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný !

Pošta Zdíkov oznamuje,
že od 1.3.2013 je změněna otevírací
doba pro veřejnost
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8 – 11,30
8 – 11,30
8 – 11,30
8 – 11,30
8 - 11,30

13,00 – 16,00
13,00 - 16,00
13,30 – 17,00
13,00 – 16,00
12,30 – 14,30

Miloval své, kteří jsou ve
Pramen je nevyčerpatelný.
světě, a prokázal svou lásku k V Bohu vždycky nalezneme
nim až do krajnosti
více
lásky.
Právě
jeho
nekonečnost dokáže utišit náš
Na světě je hodně lidí, kteří hlad. Největší a nejkrásnější
se o Boha příliš nezajímají. lidská láska získá svou pravou
Neexistuje však člověk, jenž by hodnotu pouze tehdy, naleznese nezajímal o lásku. Tento li její zdroj.
zájem bývá občas obrácený
Bůh nemá v úmyslu uzavřít
naruby: hledáme ji tam, kde ji naše srdce lásce, přátelství,
nelze nalézt. Přesto se tímto něze a blízkosti druhých lidí.
citem zabýváme ve všem, co Touží ale otevřít naše srdce
děláme.
lásce, jež nehasne a neumírá, a
Literatura, umění, divadlo, tu nalezneme pouze v něm.
film, všechno se točí, krouží
A právě o Velikonocích
kolem ní a jinak to být nemůže. můžeme
skrze
slavení
Touha po ní nám byla vrozena, tajemství smrti a vzkříšení
prahneme po ní.
Ježíše Krista tuto lásku zakusit.
Bůh je láska. Kde je láska,
Ten, který nám projevil
je i Bůh. Právě on probouzí svou lásku až do krajnosti,
hlad po ní a on jediný jej doufá, že v ní uvěříme a
dokáže utišit.
otevřeme se jí, abychom ji o to
I tam, kde Bůh zůstává radostněji potom prožívali ve
neznámý, může být láska mezi svých mezilidských vztazích.
lidmi hluboká, pravdivá a
S radostí Vás zvu ke
věrná. Tehdy je skutečně slavení velikonočního tajembožská a má svůj původ v ství!
Bohu. Lidské srdce nedojde
dokonalého pokoje, dokud
P. Michal Pulec
nepozná skutečný pramen
(s použitím textu od
lásky.
W. Stinissena)

Blahopřejeme všem našim
jubilantům
Prosinec 2012 – červen 2013
.

Blahopřejeme k narození
prosinec 2012- březen 2013

Amálie Urbanová, Zdíkov 286
Rozálie Urbanová, Zdíkov 286
Ondřej Mžigod, Zdíkovec 10
Bára Schinzelová, Zdíkov 157
Nikola Machová, Zdíkov 346
Pavel Potužník, Zdíkov 232
Deniel Froyda, Zdíkov 328
Štěpánka Tušlová, Zdíkov 306
Amálie Bělecká, Zdíkov 268

Králová Milena, Zdíkov 253
Orth Zdeněk, Žírec 11
Žižková Marie, Zdíkov 247
Medek Václav, Zdíkov 91
Roučková Helena, Masákova Lhota 80
Novák Jaroslav, Zdíkov 85
Švarcová Božena, Zdíkov 116
Staněk Alois, Zdíkov 231
Pešl Karel, Masákova Lhota 46
Randáková Růžena, Zdíkov 102
Frková Růžena, Zdíkovec 4
Tvrdková Marie, Zdíkov 231
Tomášková Jana, Zdíkovec 60
Vítovcová Naděžda, Zdíkovec 40
Veselovský Albín, Zdíkov 251
Tomášková Marie, Branišov 22
Urban Jan, Zdíkov 11
Bublík Antonín, Zdíkov 164
Krtoušová Milada, Zdíkov 22
Ratajová Marie, Zdíkov 254
Randák Josef, Zdíkov 102
Řeháčková Žofie, Zdíkov 44
Toufarová Stanislava, Zdíkov 225
Bašta Ladislav, Zdíkov 168
Baštová Marie, Zdíkov 168
Zádková Marie, Putkov 35
Krejsa František, Zdíkov 28
Štěpánková Miloslava, Putkov 36
Jandová Marie, Masákova Lhota 1
Šimková Božena, Zdíkovec 33

Trochu z historie
Nemocnice v Prachaticích
změnila právní subjektivitu na
akciovou společnost dne 1. 1.
2007. Jediným akcionářem je
Jihočeský kraj. V současné
době máme k dispozici celkem
188 lůžek akutních, nasmlouvaných se ZP celkem 146. Na
LDN máme k dispozici 30
lůžek, nasmlouvaných 25.
Zajišťujeme zdravotnickou péči
pro spádovou oblast Prachaticka na oddělení interním,
chirurgickém ortopedicko-traumatologickém, dětském, novorozeneckém, gynekologickoporodnickém a centrální JIP.
Jaký byl pro nás rok 2012
Loňský rok byl pro Nemocnici
Prachatice,
a.s.
zátěžový. Svedla několik bitev
o zachování dostupné zdravotní
péče pro všechny občany prachatického okresu. Opět bylo
bojováno o zachování ortopedie. Na ministerstvu zdravotnictví proběhlo výběrové řízení
na ortopedii. Po více jak 12-ti
letech snažení se podařilo uspět
ve zřízení samostatného ortopedického oddělení. Od 1.
ledna tohoto roku má prachatická nemocnice
tedy
samostatné
ortopedickotraumatologické oddělení s přimářem
MUDr.
Krátkým.
Zůstanou zachovány operace
totálních endoprotéz i další
ortopedické výkony.
Na konci minulého roku
byly za účasti hejtmana Jč kraje
Jiřího Zimoly a první náměstkyně Ivany Stráské podepsány
nové smlouvy o poskytování
zdravotní péče se všemi
významnými zdravotními pojišťovnami, tj. s VZP, ZPMV,
OZP a ČPZP. Výjimkou byla
Vojenská ZP, se kterou se
smlouvy podepsaly až zkraje
letošního roku se zpětnou
platností od 1.1.2013. Na
dalších 5 let mají občané
Prachaticka a okolí zachován
rozsah i dostupnost péče.
Co jsme v naší nemocnici
vylepšili a jak jsme investovali
I v uplynulém roce se
vedení nemocnice snažilo zaměřit na zlepšení a zmodernizování vnějších i vnitřních

prostor nemocnice a zajistit
srovnatelné přístroje na úrovni
kvality, které jsou ve velkých
zdravotnických
zařízeních.
V loňském roce byly pořízeny
investice za bezmála 12 mil.
Kč. Při nemocniční lékárně
byla vybudována moderní
ředírna cytostatik, která bude
sloužit pro pacienty onkologické ambulance. Pro
zaměstnance, pacienty, ale i
návštěvy nemocnice bylo rozšířeno parkoviště v areálu
nemocnice. Byly vybudovány
automatické závory na bezkontaktní karty. Pro zajištění
bezpečnosti jsou prostory při
vjezdech, výjezdech a vchodech do areálů a budov hlídány
kamerovým systémem.
Na stanici JIP byly osazeny
nové automatické dveře a
rekonstruována koupelna, která zlepší hygienické zázemí a
umožní lepší komfort pro
hospitalizované pacienty.
Z největších strojních investic je třeba zmínit nákup
nové laparoskopické věže,
vrtačky s nástavcem pily na
ortopedii, nový inkubátor či
dialyzační monitor. Nové vybavení operačních sálů výrazně
vylepší operační možnosti
našich lékařů a rovněž přinese
pozitivní efekty pro naše pacienty, např. ve zkrácení doby
hospitalizace. Pro lepší komfort pacientů se podařilo
obměnit postele na většině
lůžkových stanic.
Po celé nemocnici se podařilo zavést nový informační
systém (NIS). Nebylo však
investováno jen do zdravotnických provozů, ale i do těch
ostatních - do stravovacího
provozu byla zakoupena nová
elektrická pánev a v technickém provozu bude modernizováno zařízení na dodávku
medicinálního vzduchu.
Potrpíme si na kvalitu i ve
vzdělávání zaměstnanců
V pozadí nezůstává ani
vzdělávání
zaměstnanců.
V loňském roce byl dokončen
dvouletý projekt ve vzdělávání
zaměstnanců nemocnice, který
byl financován z prostředků
Evropského fondu a Státního

rozpočtu ČR. Jeho cílem bylo
poskytnout všem zaměstnancům v nemocnici stejné
informace v oblasti komunikace a nastavit tak určitou
úroveň pro vztahy v nemocnici, ať už se týkají vztahu
personálu
k pacientům,
návštěvám či personálu mezi
sebou.
Nemocnice Prachatice, a.s.
prošla i dalším akreditačním
řízením. Kromě akreditačního
oddělení klinické biochemie a
hematologie, které je akreditováno dle ISO 15189 již od
roku 2006, jsme úspěšně
zvládli akreditovat mikrobiologické oddělení podle ČSN
EN ISO 15189. Nemocnice
prošla úspěšně už popáté i
certifikací dle ISO EN
9001:2008 – systémem řízení
kvality.
Byla vyvinuta snaha přiblížit
se opět více pacientům, proto
bylo do čekáren ambulancí
osazeno několik obrazovek,
kde jsou pacienti informováni
o důležitých proběhlých akcích, ale i o aktuálním dění
v nemocnici. Na základě dotazníkového šetření a požadavků od pacientů se
v současné době pracuje na
zavedení internetového wi-fi
připojení pro hospitalizované
pacienty.
Věnujeme se i propagaci
naší zdravotnické péče
V rámci podpory o
zachování nemocnice a všech
jejích odděleních se konal pro
občany celého regionu happening se známými osobnostmi z kulturní oblasti. Bylo
pokračováno i v programech a
akcích
mimo
nemocnici;
proběhl již druhý ročník
Dětského dne s benefičním
koncertem na Martinském
mlýně.
Letos
se
15.6.
uskuteční již již III. ročník
„Kdo má rád…“ a výtěžek
z akce bude opět věnován
dětskému a novorozeneckému
oddělení. Pro všechny, kteří si
oblíbili nemocniční plesy, byla
obnovena jejich tradice a
v únoru loňského roku se
uskutečnil 1. ročník, 2.ples se
konal v pátek 15.2.2013 v sále
Národního
domu v Prachaticích.

V tradiční každoroční celonárodní anketě Nejlepší
nemocnice se naše nemocnice
umístila na předním místě
v kategorii finančního zdraví a
na
2.
Místě
v rámci
Jihočeského
kraje
ve
spokojenosti zaměstnanců .
Na konci loňského roku
došlo ke změně na některých
primariátech i v dozorčí radě
společnosti. Novým primářem
gynekologicko – porodnického
oddělení se stal MUDr. Pavel
Dejmal. Novým primářem
oddělení ARO je MUDr. Petr
Růžička. Novou předsedkyní
Dozorčí rady se stala RNDr.
Jana Krejsová. O dalších podrobnostech bychom Vás rádi
informovali příště, stejně jako
o dalších novinkách a plánech
nemocnice. V případě zájmu
můžete
navštívit
stránky
nemocnice www.nempt.cz.
Snažíme se, aby si veřejnost
všimla, jakou změnou prošla
prachatická nemocnice, byla
vnímána stále lépe, dýchala
příjemnou rodinnou atmosférou, aby se u nás pacienti
cítili spokojeně a v příjemném,
usměvavém a milém prostředí.
Vážení občané prachatického regionu, jménem vedení Nemocnice Prachatice, a.s.
Vám děkuji za projevenou
podporu, vyjádřenou během
posledních měsíců a věřím, že
nám ji i nadále zachováte.
Budeme se snažit nezklamat
důvěru v nás vloženou a dělat
vše pro to, abyste se v duchu
našeho motta na nás mohli
s důvěrou obrátit a odcházeli
od nás spokojeni.
Ing. Michal Čarvaš, v.r.
Předseda představenstva
Nemocnice Prachatice a.s.

Vážení podnikatelé, vážení živnostníci, srdečně Vás
všechny zdravím a velmi si
vážím naší vzájemné dosavadní
spolupráce. Obracím se na Vás
s žádostí o spolupráci s Obcí
Zdíkov ve vztahu k odvozu a
ukládání odpadu. Dopis je
motivován dvěma základními
důvody:
1. Vzhledem k stále rostoucím
nákladům na sběr, odvoz,
třídění a ukládání odpadu se
rada obce opakovaně zabývá
možnostmi na snížení těchto
nákladů. Snaha vyplývá ze
skutečnosti, že obec stále
doplácí za odpadové hospodaření značné prostředky.
Zatímco poplatek na jednoho
trvale žijícího občana činí, jak
víte, 500,- Kč ročně, skutečné
náklady na jednoho občana
hradila v roce 2012 obec ve
výši 658,- Kč. V absolutních
číslech se doplatek z obecního
rozpočtu blíží půl milionu
korun ročně. Zkusme proto
společně skutečné náklady
snižovat!
2. Druhým důvodem jsou
možné kontroly příslušných
orgánů státní správy a hrozící
sankce všem podnikatelům a
živnostníkům při nedostatečném zajištění odpadového
hospodářství živnosti. Obec
Zdíkov Vám proto znovu
nabízí spolupráci a uzavření
písemné smlouvy k nakládání
s odpady při výkonu Vaší
podnikatelské či živnostenské
činnosti. Připomínám, že pokud
nemá právnická nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání
uzavřenou smlouvu s obcí,
nesmí využívat ani nádoby na
tříděný odpad.

Vám, kteří máte uzavřené
řádné smlouvy (s obcí nebo se
smluvním odvozcem odpadu),
děkuji za dosavadní spolupráci. Vás ostatní (zejména
ubytovatele,
provozovatele
obchodů, pohostinství a další,
kterým prokazatelně směsný
odpad při jejich činnosti
vzniká) o spolupráci žádám –
ve Vašem vlastním zájmu.
Podnikatelům a živnostníkům,
kterým vzniká při podnikání
směsný odpad, nabízí obec
smlouvu
na
1
nádobu
(popelnici) za 2400,- Kč ročně.
Těm, kterým směsný odpad při
podnikání prokazatelně nevzniká, ale chtějí pro likvidaci
např. kartonů, papíru nebo
plastů využívat obecní nádoby
(kontejnery) na tříděný odpad,
nabízí obec smlouvu na 1
nádobu (popelnici) za 500,- Kč
ročně. Současně si Vám
dovoluji připomenout doslovné
znění jednoho z paragrafů
zákona o odpadech:
§66 zákona 185/2001 Sb.
zákona o odpadech:
Pokutu do výše 300 000 Kč
uloží obecní úřad fyzické osobě
oprávněné k podnikání nebo
právnické osobě, která využívá
systému zavedeného obcí pro
nakládání
s
komunálním
odpadem bez písemné smlouvy
s touto obcí nebo která nemá
zajištěno
využití
nebo
odstraňování
odpadů
v
souladu s tímto zákonem.
Srdečně Vás zdraví a za
spolupráci Vám děkuje
Mgr. Zdeněk Kantořík,
starosta Obce Zdíkov

Stejně tak jako každoročně připomínáme občanům
jejich povinnosti a tj.
řádná a včasná úhrada poplatků za pejsky a za
odvoz odpadu.

Výše poplatků je stejná jako v předešlých letech, tedy za
pejska 150,-- Kč
a poplatek za odvoz odpadu je 500,-- Kč za osobu.
Na odvoz a likvidaci odpadu obec doplácí za občany
cca 300 tis. Kč.

V souvislosti s poplatkem za pejsky znovu a znovu
připomínáme jejich majitelům povinnost a hlavně slušnost :
odklízení exkrementů.
S tím souvisí i nedovolené pobíhání psů.
Máme sice vyhlášku, kterou bychom měli postihovat
tyto prohřešky, ale spoléháme na ohleduplnost a slušnost
majitelů psů.
Děkujeme.

Začneme s trochou kultury, co
říkáte? Sedmé pokračování
pořadu o Karlu Hašlerovi
nazval pan Karel Šedivý „
Vzpomínky na Karla Hašlera.“
Co si představit pod tímto
titulem? Na Karla Hašlera
zavzpomínala snacha Božena
Hašlerová a vnuk Karel Hašler
v podání pana Karla Šedivého,
který
povídání
proložil
známými „ hašlerovskými“
písničkami.
Po
starých
zámeckých schodech, Anduličkou či Tou naší písničkou
českou. Kdo se nepřidal ke
zpěvu, podupával si alespoň do
taktu.
Masopust v domově? Ano,
je tomu tak každý rok.
Maškary překvapily uživatele
v pravé poledne. Na památku
našim uživatelům namalovaly
na tvář srdíčka a všichni se
společně pobavili. Ale ani my
jsme nezůstali pozadu a měli
jsme přichystáno pohoštění,
které k masopustu patří.
A nyní
trochu z jiného
soudku. Utkání v turnaji v

„Člověče, nezlob se“ se setkalo
s velkým
zájmem.
Čtyři
družstva, každé se čtyřmi členy, rozpoutalo hráčské nadšení
v duchu: „Doufám, že vyhraji
já“. Vítěz z každého družstva
postoupil do rozhodujícího
finále. Po celou dobu zde
panovala výborná nálada.
To, že se člověk dokáže
zasmát tomu, když mu soupeř
vyhodí figurku, dokazuje, že
soutěžící správně pojali tuto
hru. A odměna? Bez té se
žádný turnaj neobejde.
Na závěr bychom se chtěli
zmínit o besedě o vývoji hudebních nástrojů, kterou jsme
vyposlechli
snad
poprvé.
Účinkující si pro nás připravil
poučné vypravování spojené
s praktickou ukázkou. Ovšem
největším překvapením byla
pro nás posluchače možnost
vyzkoušet si zahrát na představené hudební nástroje.
Martina Mistrová DiS
sociální pracovnice

Výzva pro občany
V letošní roce vydal Obecní úřad Zdíkov v omezeném
množství kalendář na r. 2013.Vzhledem k velkému zájmu
občanů jsme se rozhodli vydat pro r. 2014 pokračování.
Kdo z vás by se chtěl spolupodílet na novém kalendáři zašlete
prosím fotografii na téma
„Lidé ve Zdíkově“
(společenské akce, obecní akce, hasiči, masopusty, karnevaly,
srazy, akce důchodců, sportovní akce, poutě, významný
občan, popř. něco z historie , …atd. ) na e-mailovou adresu :
romano.seban@seznam.cz nebo přeneste na obecní úřad.
Nejlépe foto v digitální podobě, ale může být i sken kvalitní
papírové, třeba i ze staré fotografie.
Uzávěrka 30.června 2013.

15. března se konal Sokolský ples, tentokrát bylo téma : „
květinové“ . A kdo by to řekl, většina účastníků to pojala
jako „ Květinové děti – hippies“
Celým večerem provázelo vystoupení Sokolek se svým
cvičebním programem a půlnočním překvapením. K tanci a
poslechu hráli VV Band Strakonice.
Děkujeme všem sponzorům

Čas plyne stále stejným
tempem, pocitově jej však
vnímáme různě. Dny naplněné
určitou aktivitou a dobrou
náladou uběhnou jako ta
pověstná voda. V životě žáka
to platí jistě obdobně. A tak se
snažíme, aby výuka žáků byla
pestrá, vymýšlíme nejrůznější
školní i mimoškolní aktivity.
Nechceme, aby se žáci ve škole
nudili, chceme, aby za využití
nejrůznějších forem výuky i
zmiňovaných aktivit rozvíjeli
své schopnosti a dovednosti.
V současné době podávají
naši nejstarší žáci, deváťáci,
přihlášky na vybrané střední
školy. Přejeme jim, aby
v budoucnu mohli studovat ty
obory, které si sami vybrali.
Celkový počet žáků školy
v příštím roce opět vzroste. U
zápisu jsme totiž přivítali
budoucí prvňáčky, a to opět

Lyžařský výcvik
V týdnu od 25. 2. do 1. 3.
absolvovali sedmáci lyžařský
výcvik na Zadově a Churáňově.
Během týdne se díky našim
učitelům naučili mnohým

v hojném počtu. Rodiče několika žáků požádali o odklad
školní docházky, přesto bude
paní učiteka v první třídě
pracovat se zhruba dvaceti
žáčky. Děti už školní prostředí
dobře znaly, navštívily své
kamarády ve škole již týden
před zápisem. Seznámily se
s prací letošních prvňáčků a
užily si sportování ve školní
tělocvičně. Díky tomu se
školních lavic ani nového
prostředí nezalekly a mohly
bez nervozity ukázat, co umí.
Děti pracovaly ve skupinkách
pod vedením paní učitelek.
Budoucí školáci přednášeli,
zpívali, malovali a trochu
počítali. Rodiče si mezitím
vyřizovali administrativní záležitosti. Starší žáci připravili
pro rodiče i děti malé
občerstvení.

lyžařským
dovednostem
Děti si užily sportovních
radovánek, utužily kolektiv
třídy, strávily na čerstvém
vzduchu příjemné chvíle a
spoustu legrace.

Školní ples
8. 3. Se konal již XI. Dětský
školní ples. Tato – mezi rodiči
a dětmi velmi oblíbená akce –
je sice velmi náročná na
přípravu,
avšak
ohlasy
potvrzují, že i letos měl ples
vysokou úroveň. Skvělá hudba,
taneční a pěvecká vystoupení,
bohatá tombola. O oblibě
svědčí také stále stoupající
počet návštěvníků plesu –
v letošním roce již okolo 300.
Škola písničkou
Naše škola se zapojila do
projektu „Škola písničkou“,
který vznikl za podpory
MŠMT ČR a byl financován
z fondů EU.
Cílem projektu bylo zpestření
hudební výchovy na 1. stupni
ZŠ s využitím zábavných i
naučných
písniček
z CD
nosičů.
Při
hodinách
hudední
výchovy děti nejen zpívaly, ale
i didakticky pracovaly s texty
písniček prostřednictvím pracovních listů.
Součástí
projektu
bylo
vystoupení autorů CD nosičů a
pracovních materiálů pro děti a
vyučující - Kristýny Peterkové,

finalistky „Česko hledá Super
Star 2005“ a Karla Maříka,
hudebního
skladatele
a
producenta.
Pověstnou třešničkou na
dortu celého projektu bylo
zhudebnění a nazpívání písně
oběma hudebníky, jejíž text
napsaly žákyně 4. třídy naší
školy. Celkem bylo takto
zhudebněno pouze 18 vybraných textů žáků základních
škol z celé republiky. Gratulujeme úspěšným textařkám:
Anežce
Blažejové,
Evě
Klípové, Barboře Pickové,
Editě
Sovové,
Marcele
Vašíčkové a Lucii Bártíkové.
Píseň si můžete poslechnout na
webových stránkách školy.

Setkání s významným českým polárním cestovatelem
Poutavá
přednáška
Miroslava Jakeše o Grónsku,
Špicberkách, o lidech, krajině
a zvířatech vzbudila u každého
pozornost a zájem. Šlo o
setkání s člověkem, který roku
1993 jako první Čech došel na
severní pól. Ceněným se stal

i jeho jedinečný sólový
přechod Grónska, největšího
ostrova světa, z východu na
západ, uskutečněný v roce
1996. Cestovatel přinesl ukázat
nezbytné pomůcky potřebné
k přežití v drsné krajině za
polárním kruhem a také zajímavé předměty používané tamními obyvateli – Eskymáky.

Závod v běhu na lyžích na
Vodníku
Žáci naší školy se zúčastnili
závodů v běhu na lyžích na
Vodníku. Úspěch zaznamenalo
družstvo dívek kategorie II (4.5.tř), které obsadilo 1. místo

Z činnosti školní družiny
Masopustní rej
Masopustní radovánky se
nevyhnuly ani naší škole. V
pátek 8. února uspořádali
vychovatelé masopustní rej v
maskách. Školní jídelna se na
dvě hodiny proměnila v taneční
sál a bylo se na co dívat. Téměř
70 dětí, které navštěvují ve

(Barbora Picková, Jana Kolafová, Marcela Vašíčková a
Lenka Vítovcová). V ostatních
kategoriích jsme zaznamenali
několik 4. míst (Jiří Vašíček,
Andrea
Mánková,
Adéla
Boldová).

třech
odděleních
školní
družinu, rejdilo po parketu
v maskách princezen, rytířů,
kovbojů, indiánů. Bylo velmi
těžké vybrat z nich ty nejhezčí.
Když se zrovna netančilo, tak
se soutěžilo a i na chutnou
svačinku, o kterou se postaraly
paní kuchařky, času zbylo.

Projektové
vyučování
–
„Družina dětem“
4. března se uskutečnilo
další projektové vyučování.
Tentokrát se zapojili pouze
žáci prvního stupně, kteří
obohacovali své znalosti a
dovednosti zábavnou formou.
Na jednotlivých stanovištích se
věnovali sportu, výtvarné
činnosti, práci se stavebnicemi
a interaktivním materiálem.
Úspěchy žáků
Blahopřejeme
Janu
Josefíkovi, žákovi 6. třídy, k
výraznému úspěchu při podzimním testování znalostí z
matematiky v rámci Jihočeského kraje – ocenění za
nejlepší výsledek v Jihočeském
kraji v testování matematiky
šestých tříd základních škol a
víceletých gymnázií.
Žáci úspěšně reprezentovali
školu
v okresním
kole
olympiády v anglickém jazyce
/Matěj Klíma – 4. místo ve své
kategorii/ a v matematice.
1. místo v krajském přeboru –
snowboardcross – Jan Rataj
2. místo žáků ve snowboardslalomu
/David
Mikeš,
Tomáš
Hones, Jan Rataj/

Projektové žádosti
Vedení ZŠ a MŠ Zdíkov
podalo v období září 2012 únor 2013 projektové žádosti s
možností čerpání finanční
dotace na tyto projektové
výzvy:
- OPVK, grant Jihočeského kraje, výzva č. 2, oblast
podpory 1.1
Projektová žádost je zaměřena
na modernizaci učebny fyziky
a chemie
- Comenius Partnerství/
Regio
Rádi bychom navázali na
spolupráci s polskou obcí
Raków a místním gymnáziem
- Educo - další vzdělávání
pedagogických pracovníků
- OPVK – projekt zaměřený na finanční gramotnost
- Akreditované kurzy JČU
– vzdělávání ped. pracovníků.
Další informace mapující
dění na naší škole naleznete na
webových stránkách:
www.zszdikov.cz
Závěrem nám dovolte popřát
Vám, našim spoluobčanům,
klidné jarní období plné
sluníčka a pohody.
Za vedení ZŠ a MŠ Zdíkov
Mgr. Václav Kyznar
Mgr. Zdeněk Kluibr

Od října roku 2008 probíhá
při základní škole kroužek
gymnastiky. Letos oslavíme
pětileté výročí, tak si dovolím
malé ohlédnutí za dosavadní
činností kroužku.
Kroužek je určený pro děti
ve věku 6 až 15 let. V současné
době je přihlášeno a dochází na
tréninky 33 dětí (což je zhruba
pětina všech žáků naší školy).
Zpočátku cvičily děti jen
jednou týdně, v současné době
probíhají tréninky 2x až 3x
týdně. Díky práci trenérek a
díky velké píli dětí se můžeme
účastnit oblastních závodů, na
kterých si všichni poměří své
síly se závodníky z jiných
oddílů. Dokladem šikovnosti a
neustálého zlepšování dětí je
několik umístění těsně pod
stupni vítězů a dokonce i jedno
vítězství.
V sobotu 15. 12. 2012
uspořádaly zdíkovské trenérky
v tělocvičně základní školy
historicky
první
Veselý
gymnastický
dvojboj
ve
Zdíkově. Těchto závodů se
zúčastnily děti z naší školy a
jako hosté pak děti z vimperského gymnastického oddílu. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách – akrobacie a
přeskok. Soutěžící byli rozděleni do skupin podle věku.
Předvedené sestavy cviků
s hudebním doprovodem na
koberci byly na vysoké úrovni
a i přeskok byl povedený. Celé
závody se nesly ve vánoční
atmosféře, kterou doplnila
výzdoba tělocvičny, napečené

cukroví a občerstvení od
maminek. Věříme, že tento
zdařilý závod zopakujeme i
v příštím školním roce.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat sponzorům gymnastického kroužku:
- firmě STAVOPLAST KL
spol. s r. o.
- firmě Metrostav a.s. (
zprostředkovatel
p.
Petr
Horna)
- Obecnímu úřadu Zdíkov
- Základní škole Zdíkov
/gymnastický koberec, gymnasttické dresy, přenosná kladina, žíněnky pod gymnastický
koberec, příspěvek na organizování závodů a další/
- zápisné dětí za minulý a tento
školní rok bylo využito na
poplatky za závody, na nákup
odrazového můstku, na nákup
medailí a diplomů pro děti.
Dále pak děkujeme pánům J.
Vašíčkovi a J. Vítovcovi za
opravu gymnastického nářadí a
výrobu pojezdů pod koberec a
žíněnky. Velký dík patří i
maminkám, které nám pomáhají při trénincích – M.
Zádkové, H. Zádkové, K.
Šlajsové, H. Mickové, M.
Karvanové a paní učitelce H.
Klímové.
Chystané akce do konce
školního roku:
Oblastní
závody
ve
Strunkovicích nad Blanicí
(duben)
- Veselý gymnastický víceboj
ve Vimperku (konec května)
- Vystoupení pro rodiče ve
Zdíkově (červen)
Mgr. Marie Kolafová

Zima už se chýlí ke konci a za
dveřmi čekají svátky jara –
Velikonoce!
Ne že bychom se netěšili!
Sluníčko je sluníčko! Přišly ale
letos trochu dříve, sněhu je
zatím stále dost, a tak si ho
ještě užíváme!
Ráno svítící sněhem je
radostné snad už jenom pro
malé děti. Ťapkají ke školce se
zodpovědnými rodiči nabaleny
proti mrazu. Ráno totiž mrzne
a v poledne je zase horko.
Navíc drží v ruce několik
hraček a ještě „skluzák“ nebo
lopatu na dopolední dovádění
při pobytu venku.
Vypravit se ale ven není jen
tak! Ne všechny děti jsou
alespoň trochu zvyklé oblékat
se samy. A tak musíme čekat
na ty ostatní, které ještě neumí
zavázat boty, zapnout zip nebo
uvázat šálu. Nejlepší jsou
popletové,
kteří
začínají
obutím botiček na punčocháče
a nemůžou přes ně navléci
kombinézu.
Nakonec
vše
zkontrolovat! Zda je vše
zastrkané, přetažené, zavázené...
...A konečně vyrážíme ven.
Jen krátce se zastavíme,
abychom navlékli několik
spadlých rukaviček a opravili
nějakou tu neposlušnou, znovu
rozvázanou tkaničku.
Chodit na procházky ve
„štrúdlu“, když je kolem bílý
sníh, děti nebaví. A když jsou
chodníky samý led, je to pro
malé nezbedy i nebezpečné.
Ještě že máme velkou zahradu.
Uhlídat ale malé neposedy na
zahradě je mnohdy nadlidský
výkon.
A tak se stále ozývá: „Uhni
z dráhy, rychle vyskoč, ať do
tebe kamarád nenarazí, nekleč,
nelehej si, nesvlékej ty
rukavičky.“ Ale přesto paní
učitelky všechno nevidí.
Dopolední skotačení opět
končí v šatně. Děti se snaží
spolupracovat s paní učitelkou,
a tak vědí, že rukavičky patří
na topení, boty pod něj a
mokré oteplovačky, bundičky i
punčocháčky
na
velikou
kopici. Tu uklízejí paní
učitelky – rozvěšují na všech-

na topení.
Všichni vědí, že vše mokré si
musí převléknout a věci si
pěkně složit. Jenže….
Než spočítáme rukavice,
přijdeme na to, kolik kalhot na
kopici chybí, čí jsou neuklizené boty v šatně, než
převlékneme zpocená trika,...
tak nám zase chladne oběd.
Po obědě kamenují svými
dotazy paní učitelky rodiče.
„Nevíte, kam si dala ta naše
holka
punčocháče?
My
hledáme čepici! Proč má ten
náš kluk mokro v botě?“
A tak víc než jarní sluníčko
nás
hřejí slova všímavé
maminky: „ Teda, paní učitelko, já vás obdivuji !“
A my děkujeme!
Ale nejen na sluníčko se
těšíme. Moc jsme se těšili i na
maškarní rej.
Celý týden od 18. 2. – 22.
2. jsme měli ve školce
maškarní veselici. Maminky
nám připravily krásné masky, a
tak jsme, tancovali, soutěžili,
veselili se a dováděli.
Ale nejvíce jsme si to
všichni užili v pondělí 25. 2. v
Sokolovně na Maškarním bále.
V maskách přišli děti, paní
učitelky, rodiče, sourozenci a
z odpoledne plného zábavy,
soutěží a cvičení nikdo
neodešel domů s prázdnou.
Odměnou nám organizátorům i
rodičům byly rozzářené dětské
oči.
Velikonoce jsou tady a
s nimi ťuká jaro. Společně už
vymýšlíme, jak si naši školičku
vyzdobíme a jakým dárkem
překvapíme
maminku
a
tatínka, a pak nás čeká společný úklid zahrady s táborákem.
Vyvezeme kola a tříkolky a
hurá!!!!! O zimě si necháme
už jen zdát…..
V dubnu začínáme plavecký
výcvik v Prachaticích, asi 14.
května oslavíme Den maminek
a nezapomeneme ani na oslavu
Dne dětí. Pak nás čekají
výlety,
divadla,
besedy
s myslivci, s policií, 13. června
noční spaní bez maminek a
25. června malá maturita a
rozloučení s našimi před-

školáčky. A tak se máme
stále na co těšit!!!
A ještě pár slov k zamyšlení........
( Diane Loomansová)
„Kdybych měla své dítě
vychovat znovu,
vybudovala bych pro něj
nejdřív sebeúctu a pak teprve
dům.
Prstem bych víc malovala a
míň hrozila.
Méně bych ho opravovala a víc
si s ním vykládala.
Nedívala bych se na hodinky,
ale prostě bych se dívala.
Nestarala bych se tak o učení,
ale prostě bych se starala.

Chodila bych víc na procházku
a pouštěla víc draků na
provázku.
Přestala bych si hrát na
vážnou, ale vážně bych si
hrála.
Proběhla bych více polí a
viděla víc hvězd.
Víc bych ho objímala a míň
s ním „válčila“.
Viděla bych v žaludu častěji
dub.
Nebyla bych tak přísná, ale
přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle,
ale naučila bych ho síle lásky!
Míčková Zdena

Hasiči Zdíkov
srdečně zvou všechny na
VELIKONOČNÍ VESELICI

31.3.2013 od 20 hodin
U Novotných hraje
Duo Návraty Prachatice
Hasiči Nový Dvůr zvou
30.3.2013
Na taneční zábavu
V Pensionu Paulík
Hraje UNIKOL
TJ Sokol Zdíkov pořádá
JARNÍ VOLEJBALOVÝ
TURNAJ ŽEN
(okresní přebor)
v sobotu 6. dubna 2013 od 9 hodin
v tělocvičně TJ SOKOL Zdíkov

Studenti maturitní třídy 8. G Gymnazia Vimperk děkují všem
sponzorům za přispění na jejich maturitní ples konaný
1.2.2013

