Vážení a milí občané Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i
Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova či Žírce.
Znovu
vstupujeme do
krásného adventního období.
Ať je pro vás všechny naplněno
klidem a spokojeností, předvánočním rozjímáním, vzájem ným pochopením a velkými i
malými radostmi života.
Budu trochu osobní: kromě
vlastní rodiny mně největší
radosti přinášeli v poslední době především ti nejmladší
obyvatelé obce - n ebo vlastně
jejich rodiče, kteří se hezky
snažili a zaplnili krásnými
potomky tři plné třídy v naší
mateřské škole (j e jich tam
přihlášeno 72). Do první třídy
ZŠ Zdíkov letos nastoupilo 25
dětí, které si už o nad cházejících Váno cích budou moci
sami přečíst své p rvní knížky.
Celkový počet žáků v naší
základní škole už stoupl na 156
a překro čil tak limit stanovený
ministerstvem školství pro
plnohodnotnou
devítiletku
(min. 153 žáků, tj. v průměru
17 na jednu třídu). Spolu se
všemi zkušenými ped agogy i
dalšími zaměstnanci školy a
školky – a t aky s vámi všemi tak mohu jako starosta sdílet
radost
z nové
přirozenou
generace Zdíkovska.
Ještě o jednu starostovskou
radost se s Vámi chci podělit:
po letech přípravy projektu a
více než dvouletém ček ání
v zásobníku schválených pro jektů státního fondu životního
prostředí, podepsal ministr
životního prostředí začátkem

listopadu naší obci dot aci n a
největší investiční projekt obce
- kanalizaci, dostavbu vodovodu a novou ČOV. Nyní
finišuje příprava výběrov ého
řízení, které by chom chtěli do
jara stihnout – a transparentně
a otevřen ě vybrat dodavat ele
stavebních prací. Pokud půjde
vše normálně, někdy na
počátku léta 2013 se obec
dočká zaháj ení stavby. Nemusím asi připomínat, že nov á
ČOV, kanalizace a vodovod
jsou do budoucna zcela
zásadní p ro d alší rozvoj ú zemí
– a t aky proto, aby obec
neček aly
citeln é
fin anční
postihy za znečišťování vod
v šumavských bystřinách.
Zastupitelstvo letos přehodnotilo projekt na Centrum
klidného stáří – tedy stavbu
pro
malometrážních
bytů
seniory na místě budovy staré
školky. V zimě (jakmile bude
vypsána příslušná vý zva) se
chystáme podat v programu
ministerstva pro místní rozvoj
úspornější
projekt
s osmi
malými byty pro seniory.
Schválen je i projekt nové
úpravy dopravního řeš ení a
parkovišť na ploch ách před
obecním úřad em a v areálu
autobusového nád raží, kam se
provozu
autobusů
kromě
„vejde“ dalších 8 parkovacích
míst. Dluh nám zatím zůstává
u oprav místních komunikací –
zatím jsou opraveny cesty
v Kružci, v Žírci, přes Albrechtec a na Putkovské
samoty. Na opravu místní
komunikace do Branišova jsme
podali dotační žádost, pokud
alespoň část p eněz získáme,
dočkají se nového povrchu

obyvatelé
této
části
už
v polovině roku 2013. Samozřejmě, že víme i o hrozném stavu cest z M asákovy
Lhoty do Zdíkovce a taky do
Baurů Dvora. Cesty jsou
v zoufalém, havarijním stavu,
bohužel, peníze na ně jsme
nedostali a obec je bude muset
najít ve vlastním rozpočtu.
Přestože dostan eme od státu při
rozdělování daní od nového
roku o 3 miliony víc (musíme
počítat s rezervou pro případ, že
stát tolik daní nevybere),
přednost zatím dostane podíl na
ČOV a kanalizaci (bud eme ho i
tak muset řešit úvěrem). Počítat
musíme i s opravou havarijního
stavu střechy sokolovny, s investicí do hasičského auta pro
zásahovou jednotku (jd e o
bezpečnost nás všech) a dalšími
potřebami obce. Je to těžké
rozhodování...

Doufám, že zima letos
bude podobná jako loni a úklid
sněhu nebude stát obecní kasu
moc peněz. Stejně jako loni
věřím ve vás všechny, kteří
každoro čně u svých domů
pomáháte s údržbou chodníků
– i když jde o povinnost obce.
Poslanci sice o odpovědnosti
obcí směle rozhodli, ale kde na
to obce mají vzít, to jaksi
zapomněli dodat. Díky vaší
pomoci nám zbude v obecní
pokladně i na další drobné
opravy a investice.
Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám i Vašim blízkým:
prožijte klidné a spokojen é
Vánoce 2012, mějte se moc
rádi a hlavn ě - bu ďte hodně,
hodně zdrávi.
Srdečně Vás všechny zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce.

Proč Ježíš přišel jako dítě
Pastýři se vraceli z Betléma,
kde se poklonili Ježíškovi
narozenému v chlév ě. Nesli mu
náruče darů a teď se v raceli s
prázdnýma ruk ama.
Kromě jednoho z nich,
mladičkého pastýře, téměř ješt ě
chlapce. Ten si z betlémsk ého
chléva přece jen n ěco odnesl.
Celou cestu tu věc p evně svíral
v dlani. Ostatní by si toho ani
nevšimli, kdyby se kdosi
nezept al: "Co to máš v ruce?"
"Stéblo slámy," odpověděl
mladík. "Vzal jsem si ho z
jesliček, ve kterých leželo to
dítě." "Stéblo slámy," ušklíbali
se ostatní. "Takové smetí!
Zahoď to!" Mladý pastýř
rozhodně
zavrtěl
hlavou.
"Kdepak," n amítl, „já si ho
schovám. Pro mě je to
znamení, připomíná mi mal ého
Ježíška. Pokaždé, když ho
vezmu do ruky, vzpomenu si
na něj i na to, co o něm řekli
andělé."
Druhý den si pastýři
mladíka znovu začali dobírat:
"Co jsi udělal s tím stéblem?"
Mladík jim ho ukázal. "Pořád
ho nosím u sebe." "Zahoď to, k
ničemu ti není." "Ne. M á
velkou cenu. Ležel n a ní Boží
Syn." "A co má být? Důležitý
je přece Boží Syn, a ne kus
slámy."
"Mýlíte se. Velkou cenu má
i ta sláma. Na čem jiném by
ležel, když je tak chudý? Boží
Syn potřeboval trochu slámy.
To mě poučilo, že Bůh potře-

buje i obyčejné lidi a věci.
Potřebuje nás, kteří nem áme
velkou cenu, kteří toho moc
nevíme." Stéblo jako by mělo
pro toho pastýře čím dál větší
význam. Na pastvě ho často
držel v ru ce, vzpomínal n a
slova andělů a byl šťastný, že
má Bůh tolik rád lidi, že se stal
stejně malým jako oni.
Pak mu však jeden z jeho
druhů vytrhl stéblo z ruky a
rozhořčeně vykřikl: "Dej už s
tím zatraceným stéblem pokoj!
Bolí nás z těch hloupostí
hlava!" Stéblo vztekl e zmačkal
a zahodil.
Mladík klidně vstal, zvedl
stéblo ze zem ě a opatrn ě
narovnal. "Vidíš, zůstalo stejné
jako předtím. Pořád je to stéblo
slámy. Ani tvůj vztek s ním nic
nezmohl. Jistě, zničit stéblo
slámy je snadné.
Ale přemýšlel jsi už někdy o
tom, proč nám Bůh seslal malé
dítě, když potřebujem e silného
zach rán ce a vojevůdce? Jednou
vyroste, bude z něho muž a nic
ho neporazí. I p řes lidskou
zlobu zůstan e tím, čím je Spasitelem, kterého n ám seslal
Bůh." Mladý pastýř se usmál a
se
zářícím
pohledem
pokračov al: "Boží láska se
totiž nedá zničit a zahodit. I
když se zdá křehká a slab á
jako stéblo slámy."
Z knihy - Vánoční příběhy pro
potěchu duše

Blahopřeje me našim
spoluobčanům, kteří oslavili od
října do prosince 2012 svá životní
jubilea

Sova Jaromír, Branišov 6
Zádka František, Zdíkov 236
Králová M ilena, Zdíkov 253
Králová M arie, Putkov 2
Staněk Alois, Zdíkov 231
Pešl Jaroslav, Nový Dvůr 102
Kotrba M ilan, M asákova Lhota 13
Pohanová Růžena, Hodonín 14
Lopatová Zdeňka , Zdíkovec 27
Veselovský Albín, Zdíkov 251
Kudlová Jiřina, Zdíkov 255
Toufarová Stanislava, Zdíkov 225
M iškovská M arie, DD Kůsov

l

Krásné Vánoce vám přeje P.
Michal Pulec.

Blahopřejeme k narození

Pokojné prožití předvánočního času,
krásné Vánoce ,
zdraví a spokojenost v roce 2013
přejí všem občanům
pracovníci Obecního úřadu Zdíkov

Alena Demeterová, Zdíkov 178
M atyáš Novotný, Zdíkov 55
Štěpán Jerling, Branišov 27
M artin Král, Zdíkov 232
M artina Lazinová, Zdíkov 325
Anna Koulová, Zdíkov 325
M artin Heřta, Zdíkov 222
Edita Pekárková, Zdíkov 237
Adéla Vondráčková, Zdíkov 221
Šarlota Sochová, Zdíkov 239
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Vánoční svátky nejsou
dnes jen svátky klidu a pokoje,
ale
i
dobou
zběsilého
nakupování dárků. Češi utratili
před Váno ci desítky miliard
korun. Přestože se Váno ce p ro
řadu lidí staly konzumním
svátkem, stále ještě jsou takoví,
kteří upřednostňují jejich jiný
rozměr. Pro ty p řichází do
České republiky Betlémské
světlo.
Hektický předvánoční shon
biskup
kritizuje například
Václav Malý:
„Z předvánoční doby s e
stala jenom doba nákupů,
shánění, velikého neklidu. Advent, doba přípravy n a Váno ce,
se jako by úplně vytratil. Místo
třetí a čtvrtá neděl e adv entní se
dneska říká stříbrn á a zl atá a
všechno to tedy směřuje jenom
k takové rovnici-zisk a co za to,
místo aby to mělo obsah, jak se
duchovně přip ravíme n a to
Světlo, které je nejenom mimo
nás, ale také by mělo nějakým

způsobem zaznít a zazářit v
nás."
Pravý rozměr Váno c může
podpořit i přivezené Betlémské
světlo. Co vlastně Betlémské
světlo symbolizuje? O tom
více Václav Malý:
„Symbolizuje
především
postavu Ježíše Krista, který se
narodil v m ěstě Betlémě. J ežíš
Kristus je pro křes ťany tou
zásadní osobností, od níž
odvíjí svůj vztah k Bohu, svůj
pohled a své postoje vůči
světu, vůči sobě n avzájem i
vůči druhým lidem. Ježíš je
také na rů zných místech Písma
svatého nazýván Světlem,
tudíž o vánočních svátcích,
kdy si připomínáme n aro zení
Ježíše Krista, je to v
posledních letech spojeno také
s tímto pěkným zvykem, že se
z Betléma ro zváží světlo do
celého světa."
Myšlenka šířit Betlémské
světlo vznikla v ro ce 1986 v e
studiu hornorakouského ORF v

Linci. V Česku se tento
novodobý vánoční zvyk šíří od
prosince 1989. První světlo
přivezli
do
revolučního
Československa čeští exiloví
skauti z Rakouska.
Plamínek zažehnutý v místě
narození Ježíše Krista a
nazvaný Světlo přátelství putuje
ve speci álním bezpečnostním
obalu letecky z Izraele do
Lince, odkud se předává do 25
zemí světa a t aké institucím,
například
Evropskému
parlamentu nebo OSN. Do
Česka přiváží Betlémské světlo
spolu s junáky a skauty Český
rozhlas.
O cestě Betlémského světla
do Česka přináší podrobnosti
René Zavoral z Českého
rozhlasu:
"Pracovníci
budějovického ro zhlasu byli v
rakouském Lin ci. Tam světlo
přebrali a dovezli ho autem v
takové speciální a hodně
chrán ěné dřevěn é lucerni čce,
aby nedošlo k zhasnutí světla.
Tak ho dopravili do Prahy a my
jsme stejnou cestou pomocí aut

přivezli světlo do kated rály
svatého Víta."
Václav Malý dále říká:
"Myslím si, že je to pěkný
symbol a co je zajímavé, že n a
tento symbol slyší a vnímají ho
nejen lidé, kteří jsou těsně
spojeni s nějakou křes ťanskou
církví, ale ví cemén ě i lidé,
kteří jsou nevěřící nebo kteří
stojí mimo křesťanské církve."
Z knihy: Vánoce
Soubor různých textů

Na Kůsově velká sláva byla,
paní Antonie Majdlová, oby vatelka domova, oslavila 7. září
2012 krásné životní jubileum
100 let. Pro mnohé z nás je to
nepředstaviteln é. Paní Majdlová neustále číší vitalitou. Vždy
se ráda ú častní všech akcí,
které se v domově organizují.
Má o vš e zájem. Krom ě
zaměstnan ců
a obyvatel

domova přijel oslavenkyni
popřát pan starost a Zdíkova,
Mgr. Zdeněk Kantořík a paní
matrikářka Iv ana Caisová. Je
to velice chvályhodné, že
nezapomn ěli
na
rodačku
z Masákovy Lhoty. K přání se
rovněž připojila návštěv a
z OSSZ z Prachatic, která paní
Majdlové před ala i přání od
pana ministra.

kdy
nemůžem e
pořádat
zahradní hry, a hrám se
věnujeme v domově. Kupříkladu rybolovu, chytání rybiček
na magnet. Je to prima zábava.
Barvy podzimu, tak nazvala
své vystoupení Ag entura Iva.
Povídání o barvách, jaké mají
vlastnosti a účinky na člověka,
upoutalo nejednoho posluchače. Navíc pořad doprovázely
písně
Muziky,
muziky,
Šumava, U potůčku a jiné.
Kulturní akce v adventu?
Bezesporu Mikulášská nadílka

a Vánoční koncert
žáků
Základní umělecké školy ze
Stach doprovázen é p aní Olgou
a
dalšími
Bončkovou
pedagogy. Vždy nás potěší
svým
uměním.
Navodí
příjemnou vánoční atmos féru,
jež každého zahřeje na srdíčku.
A s touto sváteční náladou
bychom Vám, čtenářům Zdíkovska, rádi popřáli pěkn ě
strávený čas váno ční a hodně
zdraví do nového roku.
Martina Mistrová DiS
sociální pracovnice

Několik pranostik na prosincové dny

Pouť v domově? Ano, a to
poutní mše v kapli zasvěcen é
k Povýšení sv. Kříže, jež se
konala 12. září 2012. Vřel e
děkujeme panu faráři Michalu
Pulcovi a panu Jaroslavu
Filipovi, jak se zhostili této
významné události. Nutno říci,
že i
zájem
obyvatel s e
projevil velkou účastí, již
dokládají vyhotovené foto grafie.
Táboráčku, plápolej, tak
zněla slova jednoho z našich
uživatelů při zahájení tábo ráku.
Není to krásn é? Uživatel é si
popovídali,
ale také s e
zaposlouchali do známý ch
melodií a zazpív ali si s pány
muzikanty ze Záblatí.
Měsíc září je obdobím, ve
kterém domovy pro senio ry
pořádají hry. Nejinak tomu
bylo v Domově pro seniory

V Rybniční ve Strakonicích, na
jejichž pozv ání jsme kladn ě
reagov ali a zú častnili se. Své
zástupce vyslal d ále Domov
z Písku, Sousedovic a Blatné.
A jaké úkoly ček aly na
účastníky sportovních her?
Kuželky, shazov ání plechovek,
chytání
rybiček,
hádání
předmětů ….
Zpěv, hra na harmoniku
spolu s kytarou a něco dobrého
k zakousnutí podpořily atmosféru tohoto soutěžního zápolení. A jak jsme s e umístili?
Jako družstvo na třetím místě.
Z jednotlivých hráčů získal
první místo náš obyvat el, pan
Václav Bu chtela. Z doprovázející ch si opětovně obhájila
prvenství paní Han a Šindlerová, naše ergoterapeutka.
Nezalekneme
se
ani
špatného a studeného počasí,

4.12.
Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvork a.
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc.
Po svaté Baruši střez nosu i uší!
5.12.
Svatý Mikuláš splachuje břehy.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři
měsíce z řeky.
13.12.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
24.12.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
25.12.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
26.12.
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně
urodí.
31.12.
O Silvestru papeži snížek si už poleží.
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

Plněné vánoční kuličky
místní hospodyňky
4 tatranky (nastrouhat), 125 g másla, 150 g
moučkového cukru, 2-3 lžíce rumu, 2 lžíce kakaa,
pro vylepšení možno přidat 30-50 g hrubě mletých
oříšků a 1 čokoládovou tyčku – kaštany (nasekat na
malé kousky).
Na obalení – mletý kokos nebo oříšky.
Ze všech surovin vypracujeme těsto. Z něj uždibujeme
kousky, zmáčkneme je na placičky, poklademe
kouskem náplně, zabalíme a upravíme do tvaru kuliček.
Hotové kuličky obalujeme v kokosu nebo v oříškách.
Náplň: 2 žloutky z uvařených vajec, 60 g másla, 60 g
moučkového cukru, 1 lžíce rumu
- vše utřeme

„Poctivost a upřímnost tě činí
zranitelným:
nevadí,
buď
poctivý a upřímný.
Co jsi postavil, může být
zničeno: nevadí, stavěj dál.
Lidé, kterým jsi pomohl, ti
možná nebudou vděční: nevadí,
pomáhej dál." /Matka Tereza/

Jako každoročn ě připravujeme Setkání s Mikulášem
(4.12. 2012) a Vánoční
besídku
se
zdobením
stromečku (11.12. 2012). Letos
díky šikovným maminkám
budeme
svou
činnost
prezentovat prodej em výrobků
z naší tvořivé dílničky - u
rozsvícení
Začátkem října proběhlo v slavnostního
Novém Dvoře v Chatě n a vánočního stromu p řed obecŠumavě Víkendové s etkání ním úřadem. Mám velikou rajihočeských MC. Program měl dost, že se v našem centru
dvě části - pracovní a schází p arta op ravdu skv ělých
volnočasovou. V sobotu jsme a aktivních m aminek, že do
měli možnost vyzkoušet si našeho MC i s dětmi rády
zajímavé komunikační techni - docházejí, že dokáží držet
ky pod vedením lektorky pohromadě,
že
společn ě
Lenky Burdíkové, v n eděli zvládáme spoustu věcí, že
zaujala Pavlína Bártíková a její společně pro žíváme to dobré i
přednášk a o en erg etické psy - to horší... Děkuji, Lenko,
chologii. Koordinátorka Sítě Liduško, Hanko, Jano, Pavlo,
mateřských center pro jiho- Míšo, Romano, Aleno, Ilono ...
český kraj Slávka Nejedl á Přeji všem krásné a klidné
seznámila ú častnice s aktuál - prožití vánočních svátků a v
ními informacemi z celorepub - novém roce zd raví, štěstí a
spokojenost.
L. Polatová
likové Sítě MC.
Z volnočasových aktivit P.S. krásnou básničku pro nás
jsme si mohli vyzkoušet n apř. napsala Liduška Mučková
jízdu na koních. Naše poděkování patří starostovi obce Vánoční
Zdíkov panu Kantoříkovi za
Radostná zpráva se rozlétla
dlouholetou podporu myšlenky do světa -v maličké b etlémské
MC a za to, že n ás v n eděli stáji stojí vůl s oslíkem, nad
přišel navštívit. Dále personálu nimi kometa září po širokém
hotelu Elsyn Dvůr a také kraji.
Nad stájí andělé zpívají:
hodným "tetám na hlídání" paní Štouralové a paní Rá- Gloria, vstávejte, nebuďte
hluší! Vypněte mobily, filmy a
kosníkové.
21. listopadu jsme v našem rádia, pořádně nastražte uši.
Slyšíte? Maličký stříbrný
MC přivítali paní Lukešovou,
zástupkyni z firmy Just, a zvoneček cinká za vašimi
vyslechli si zajímavou a vrátky: Dárek vám posílá
poučnou předn ášku o přírodní betlémský chlap eček kosmetice a léčivech.
štěstí a kouzelné svátky!

Nevím, kdo jí kdysi dal
královský titul. Myslím si, že
bychom to velmi těžko n ěkde
v historii hledali. Snad dostala
ten titul již v ro ce 1520, kdy je
známo tvrzení - Když p řijde sv.
Lucie, najde tu už zimu. A také
je tu tvrzení, že sv. Lucie
ukazuje svou moc, neb nám
dává nejdelší noc. Jenomže to
má jeden háček. Tato tvrzení
byla
platná
do
změny
kalendáře. Tedy do roku 1528,
kdy zimní slunovrat připadal do
doby kolem 13. prosince.
Změnou z juliánského kalendáře na grego riánský v tomto
roce
se p řesunul
zimní
slunovrat na 21. Prosince, a
tudíž od té doby platí, že na Sv.
Tomáše nejdéle je noc naše.
Jenomže sv. Tomášovi už nikdo
ten královský titul nepřizn al.
No, neberm e ho sv até Lu cii.
Možná si ho i zasloužila. Vždyť
neměla v e sv ém životě žádné
velké štěstí, i když se narodila v
zámožn é rodině v sicilských
Syrakusách. Po otcově smrti
sjednala její m atka sňat ek s
bohatým pohanským mladíkem.
Lucie však sňatek odmítla a
požádal a matku, aby jí vydala
věno. To pak rozd ala chudým.
Jakmile se o tom její nápadník
dověděl, obžalov al ji u soudu
jako křesťanku. Inu, ženich
přišel o věno a dokázal, že mu
nešlo o samotnou Lucii. Vidina
balíku peněz, bohatství snad
straší některé lidi od d ávných
dob. Soudce rozhodl, aby Lucie
byla obětována pohanským
Bohům. Když to odmítla,

přikákázal, aby byla odvl ečen a
do nevěstince. Lu cie stála jako
přirostlá k zemi a ani biřicům
se nepodařilo s ní pohnout.
Přítomen byl i kat, pro kterého
lidská krev a smrt nic neznamenaly. Tento mrzký přisluhovač tehd ejší moci vrazil
dýku do hrdla sv. Lucii. Stalo
se tak v roce 304.
Sv. Lucie se pak st ala d ále
patronkou švadl en a kočí ch. V
Čechách ji lid považov al za
ochránkyni proti čarod ějnicím.
Připravovalo se zvl áštní těsto s
kořením. To se zaříkáv alo a
pak se dávalo od jejího svátku
až do Božího hodu dobytku,
aby čarodějnice nem ěly nad
dobytkem moc. Svátek sv.
Lucie se dáv al vždy v Čechách
do souvislosti se lnem a jeho
předením. Na svátek sv. Lucie
se nesmělo příst a vřetena a
kolovraty se rad ěji odnesly na
půdu. Snad z t é doby n ám tu
zůstala pranostika, že na Sv.
Lucii jasný den, urodí se
konopí a len. A těch pranostik
je ještě mnohem více.
„My k vám dneska
přivádíme sv. Lucii, co ona
zkusit musela, to snad ka ždý
ví. Nechtěla si krále v zít,
raděj zvolila zemřít, než by
svého Kristapána zvolila
zapří t......“
tak s takovou v chází v
předvečer svátku sv. Lucie
skoro do každého stavení ve
Zdíkovci Lucie. Tuto tradici
udržují i ve Zdíkovci již
desítky let a dědí se z generace
na generaci.
I.Caisová

Program – prosinec 2012
Dne 10.12.2012 bude na
veřejném zasedání ZO schvál en
rozpočet obce na rok 2013.
Od r. 2013 vstoupí v platnost
nové ro zpočtové určení daní,
které by mělo pro naši obec
přinést cca 3 mil. Kč navíc do
příjmové části ro zpočtu (navýšení
příjmů
z daní
a
poplatků).
Rozpočet je postaven tak,
aby
příjmová část
byla
vyrovnaná s výdajovou částí
rozpočtu. Do rozpočtu nejsou
zapojeny pen ěžní prostředky,
které zůstanou na běžn ém účtu
k 31.12.2012. V případě nutnosti může být tato rezerv a
(zůstatek z minulých let) nebo
její část po odsouhlasení v
zastupitelstvu obce použita.
Během roku bude rozpočet
upravován, a to zejmén a
v souvislosti s případnými dotacemi, které obec běh em roku
získá. Nároky na další finan ční
prostředky si mohou vyžád at i
nové
skutečnosti,
které
v průběhu roku nastanou. I tyto
případy budou řešeny ro zpočtovými opatřeními.
Návrh rozpočtu v člen ění
na třídy a paragrafy j e vyvěš en
na úřední des ce a elektroni cky
zveřejněn na webový ch strán kách obce.
Skladba příjmové části
ro zpočtu v tis.Kč:
Příjmy z daní a poplatků
18 088
Příjmy z vlastní činnosti
7 142

Přijaté dotace
370
Celkem
25 600
Skladba
výdajové
ro zpočtu v tis.Kč:
Běžné výdaje
22 528
Kapitálové výdaje
1 850
Splátky úvěru
1 222
Celkem
25 600

8.12.2012 –
části

Některé ak ce, které jsou
plánovány v příštím roce:
- úprava v eřejného prostranství
před obecním úřadem
- úprava v eřejného prostranství
na autobusovém nádraží
- úprava v eřejného prostranství
za domem služeb
- oprav a místní komunikace
v Hadrmoně
- oprava střechy (výměn a
střešní krytiny) na staré
tělocvičně
- oprava střechy na požární
zbrojnici v Masákově Lhotě
Největší akcí a nejn áročnější na fin anční prostředky
bude rekonstruk ce kan alizace
v obci, jež má být zahájena
v příštím roce. Přesto, že bude
na investici poskytnuta dotace
(85%), její realizace si vyžád á
i vysoký podíl vlastních
prostředků ob ce (cca 15 mil.
Kč). Tento podíl by měl být
řešen úvěrem.
Ing.Jana Labaštová

Důrazně upozorňujeme občany,
kteří dosud neuhradili některé
místní poplatky - poplatek za
odvoz odpadu, za psa,…,
aby tak učinili neprodleně,
v opačném případě jim bude
poplatek navýšen až na
trojnásobek .

9,00 h - tělocvična TJ Sokol Zdíkova Mikulášský volejbalový turnaj žen

8.12.2012 – 14,00 h - Mikulášská besídka pro děti –
restaurace U Novotných

9. 12. 2012 – 18,00 h - kostel sv. Ludmily Zdíkov Adventní koncert

10.12.2012 – 18,30 h - ZŠ Zdíkov - Veřejné zasedání
Zastupitelstva Obce Zdíkov

11.12.2012 – 18,00 h - vánoční posezení se seniory
restaurace U Novotných
Hrají bratři Roučkové

12.12.2012 – 17,00 h - obchůzka Lucií ve Zdíkovci
20.12.2012 – 18,00 h - kino Zdíkov – Vánoční koncert
ZŠ Zdíkov

26.12.2012 – 18,00 h - kostel sv. Petra a Pavla
Zdíkovec koncert Chrámového sboru
Vimperk

Třídění odpadu není v 21.
století pouze otázkou ekolo gickou, ale dnes i ekono mickou. Dne 19.6.2012 schválila vláda návrh novely zákon a
o místních poplatcích (dále jen
ZMP) č. 565/1990 Sb. Novela
rozšiřuje ok ruh osob, které
budou muset hradit poplatek za
komunální odpad a zvyšuj e
maximální limit poplatku za
svoz a sběr netříděn ého
odpadu. Za svoz odpadků t ak
budou obce moci od příštího
roku vybírat až 1000 Kč za
kalendářní rok a za každou
osobu v domácnosti. Cena
může stoupnout oproti dnešku
až na dvojnásobek.
Poplatek obci za odp ad
platí také majitelé rekreační ch
chat, chalup a to za j ednu
osobu za rok.
Možnost zvýšit poplatek za
svoz komunálního odpadu
přivítala řada m ěst i obcí,
neboť příjmy za poplatky
většinou zdaleka n edosahují
výdajů, které musí za svo z a
uložení odpadu zaplatit.
Zvýšit či nezvýšit poplatek
ve Zdíkově? Pokusím se na
tento problém podívat dvěma
rozdílnými pohledy -pohled em
občana, který minimalizuje
svůj domovní odpad a třídí, a
pohledem zastupitele, který
nechce,
aby
jeho
obec
doplácela za odpad.
Občan: Slyšel jsem, že obec
Zdíkov se chystá zvýšit
poplatek za odpad?
Zastupitel: Ano, je to
pravda. Zdíkov dlouhodobě
doplácí za odpad okolo 500
tisíc za rok. Předpokládá s e
zvýšení o 100 Kč, tedy na 600,. Skutečné náklady jsou okolo
750 Kč, ale n ech ceme zatím
zatížit rodinné rozpo čty vyšší
částkou.
O: No, to se na to vykašlu.
Doma třídím plast, papír, sklo.
Dokonce i hliník. Objemnější
odpad vozím do sběrn ého dvo ra do Vimperka a za to všechno
mi obec zvedn e poplatek.
Dokážu si představit, že mnoho
občanů to otráví n atolik, že
přestanou třídit úplně!
Z: To by bylo rozhodně

špatně! Víme, že ve Zdíkově je
část občanů, kteří pečlivě třídí,
ale tak é je tu množství těch,
kterým to je úplně jedno. Do
popelnice nacpou stavební suť,
posekanou trávu či dokonce
motor z pračky. Cena za
popelnici se dnes odvíjí hlavně
od ceny svozu a skládkovného.
Jak jistě víš, cena pohonných
hmot se zvedá neustále a cen a
za skládkovné tak é roste. Čím
těžší popelnice vyp rodukujeme, tím víc platíme. Naopak
jediný příjem z odpadu je
poplatek od firmy EKO-KOM,
která n ám platí za množství
vytříděných plastů, papíru a
skla.
O: No, ale kam mám tedy
dát tu posekanou trávu a
shraban é listí ze zahrady?
Dříve jsme měli možnost dávat
bioodpad na h romadu n a
určen é místo a obec to
odvezla. Nyní ta možnost není.
Z: Ta možnost stále
existuje, jen je nutné nahlásit
obci, že máte posekanou trávu
či listí a obec to za poplatek 70
Kč odveze. Bohužel většina
lidí to vyřeší vhozením do
popelnice nebo naplněním
pytlů k popelnici. Obec stále
hledá řešení, jak nakládat
s tímto bioodpadem. Nabízí se
dvě varianty. Domluvit se
s kompostárnou Vimperk a
vozit jim za
popl atek
bioodpad, nebo vybudovat
kompostárnu vlastní. Bohužel
pro variantu 2 s e nám doposud
nepodařilo n ajít vhodný objekt
či místo.
O: No, dobře. A nemá sama
obec určité rezervy v hospoddaření s odpadem? Jak je
nakládáno s odpadem z odpadkových košů v obci? Kam obec
ukládá objemný odpad? Mám
dojem, že vše kon čí ve společném kontejneru v obecním
dvoře?
Z: Každý máme rezervy.
Úkolem vedení obce je pohlídat, aby se takto s odpadem
nenaklád alo. Musíme motivovat i zaměstnan ce obce, aby
pohozené kartonové krabice a
PET lahve nekončily ve
směsném odpadu. Objemný

odpad se likviduje v e sběrném
dvoře ve Vimperku. Obec má
s Vimperkem smlouvu. Občané
Zdíkova mohou vozit do
Vimperka odpad, který nelze ve
Zdíkově vytřídit do hmotnosti
50 kg zdarma. 1 x do roka ob ec
organizuje sběrný den, kde
mohou občané Zdíkova odložit
objemný odpad. Možná by se
ani sběrné dny v obci konat
nemusely, neboť zde existuje
již zmíněná smlouva se
sběrným dvorem Vimperk.
Každý sběrný den stojí cca
90.000 Kč a lidé se sjíždějí ze
širokého okolí i s odpadem,
který mohou odevzdat na jiných
místech. Například zákon mluví
o zpětném odběru el ektrospotřebičů, pneumatik a zářivek
u prodejců. Ojeté gumy by měl
tedy převzít pneuservis, kde jste
koupili gumy nové.
O: Jak si obec eviduje
fy zické osoby podnikající a
právnické osoby s ohledem na
nakládání s odpadem? Taková
hospoda, automechanik nebo
elektrikář jistě vyprodukují více
odpadu než já, obyčejný občan?
Z: Každá fyzick á osoba
podnikající, která p rodukuje
odpad zařazený dle Katalogu
odpadu jako odpad podobný
komunálnímu ,může na základě

smlouvy s obcí využít systému
zaved eného ob cí pro nakl ádání
s komunálním
odpadem.
Smlouva musí být písemná a
musí obsahovat vždy výši
sjednané ceny za tuto službu.
Odpadem podobným komunálnímu se rozumí odpad podobného složení jako komunální
odpad, který vzniká původci
odpadu z nevýrobní činností (v
kancel ářích, od zaměstnan ců
apod.)
Zkušenost a praxe ukazují,
že řada původců odp adu
systémy nakládání s komunálním odpadem ob cí využívá,
ovšem bez příslušné smlouvy s
obcí. Pokud tak tomu je i ve
Vašem případ ě, je nutno vědět,
že tím doch ází k porušení
zákona o odpad ech a dle § 66
je možno za tento skutek
původci uložit pokutu až do
výše 300 000,- Kč.
Všichni si musíme uvědomit,
že prvotní je PŘEDCHÁZENÍ
VZNIKU ODPADU. Pokud
odpad vyprodukuji, snažím se
ho nejprve ZRECYKLOVAT
(Vytřídit)
nebo
KOMPOSTOVAT.
Teprve
poslední
variantou
je
ULOŽENÍ NA SKLÁDKU.
Mgr. Roman Šebánek

Čas předv ánoční a váno ční
by měl být – především
v dnešní uspěchan é době –
časem zklidnění. Časem, kdy
se každý z nás alespoň n a
chvilku poddá krásné, idylické,
Pokud
sváteční atmos féře.
budeme hovořit o předvánočním dění v naší škole, pak
zklidnění v žádném případ ě
nenastává. Naopak. Krom ě
běžné výuky musí žáci i učitelé
zvládnout
další
tradiční
„úkoly“: nacvičení koled, zho tovení vánočních výrobků p ro
adventní trh, přípravu třídních
besídek, zvládnutí náročn ého
hudebního programu pro v eřej nost, pečení perníčků, zdob ení
tříd… Jedná s e ale o činnosti,
na které se žáci i učitelé
v podstatě těší. Možná, že
právě p ředv ánoční období v e
škole je jeden z momentů,
který si většina z nás,
dospělých, uchovává v paměti
po celý život.
Čas vánoční je al e též
časem bilancov ání. Toho, co se
nám povedlo, uvědomění si
nedostatků, či věcí, které jsme

nezvládli plně podle svých
představ. Pokud budeme hodnotit dosud uskutečněné školní
i mimoškolní aktivity, myslíme, že je na co poukázat, čím
se pochlubit. Zdárnému vstupu
do nového školního roku
předch ázela prázdninová p říprava školního prostředí. A
tak, kromě tradičního malování
tříd a učeben a realizace nejnutnějších oprav, došlo – ze
stavebních úprav - p ředevším
ke kompletní rekonstrukci
sociálních zaří zení v hlavní budově zákl adní školy. Celkové
náklady rekonstruk ce činily
373 000 Kč. K finan cování
byly
použity
prostředky
rezervního fondu, který si
škola
tvoří
z ušetřených
fin ančních
prostředků.
Kompletní instalatérské práce
prováděla obec mimo rozpo čet
rekonstrukce. V rámci projektu
EU peníze školám bylo devět
tříd a učeb en dovybav eno
interaktivními
tabulemi
a
třinácti notebooky, většina tříd
má nové kabelové připojení

internetu. Modernizací prošlo
též zařízení školní kuchyně,
nově bylo otevřeno a zaří zeno
třetí oddělení školní d ružiny. A
tak jsme mohli přivítat naše
žáky op ět v o něco vyb aven ější
a modernější škole.
Letošní školní rok s sebou
přinesl také personální změny.
Ve funk ci zástupce ředitele
skončila p. Mgr. Vlasta
Voldřichová, zůstáv á v e škole
na zkrácený p racovní úv azek.
Chtěli bychom jí touto formou
poděkovat
za dlouholetou
poctivou práci učitelky a
zástupce ředitele v e prosp ěch
zdíkovské školy.
1. září byl jmenován do
funk ce zástupce ředitele Mgr.
Zdeněk Kluibr. Nově začala
vyučovat
Mgr.
Věra
Štěpánková – třídní 6. třídy,
jako
asistentka
ped agoga
působí paní Radka Škopková,
pan Zdeněk Švihel – asistent
pedagoga a vychov atel v
družině. V mateřské školce
pracuje od 1. září učitelka Mgr.
Marie Šípová.
V současné dob ě navšt ěvuje
naši školu 156 žáků - n ejvyšší
počet
za poslední
roky.
Nejčetn ější se stala třída
prvňáčků. Práce s 25 dětmi je
pro třídní učitelku jistě velmi
náročn á, pokroky, kterých tito
nejmenší ale dosahují, svědčí o
kvalitní práci při vyučování i
dobré domácí příprav ě.

Náročn é období mají před
sebou také naši d eváťáci. Již
zanedlouho se budou ro zhodovat o své nejbližší budoucnosti, kterou představuje výb ěr
vhodné střední školy či
učňovského oboru. Nápomocen je žákům i rodičům
výchovný poradce naší školy.
Od září jsme, kromě běžné
řadu
výuky,
připravili
vzděláv acích akcí i zábavn ě
laděných p rogramů. A t ak žáci
prvního stupně absolvovali
deset lekcí výuky plavání v
Prachaticích,
starší
žáci
navštívili
třídírnu odpadů
v Černošíně, výstavu Techmania a ZOO v Plzni, žáci 6. třídy
stmelovali třídní kolektiv při
adaptačním kurzu ve Stožci.
Zajímavá byla ak ce Drakiád a a
balonková
pošta,
kterou
zorganizov ali
vychovat elé
školní
družiny.
Balonky
zanesly pozdrav zdíkovských
žáků až na d ruhý konec
republiky. Například pozdrav
od děvčete až ze Šumperska
nás překv apil a zároveň v elmi
potěšil. „Ahoj Honzo,
my
jsme
Kvapilíkovi...já
Tereza...našli
jsme
tvůj
balónek v l ese 22.10. Bydlíme
v Bohdíko vě (okres Šumper k)
/cca. 300km/. Já chodím do 6.
třídy na ZŠ Ruda nad
Moravou, ahoj Terka“.
Pro děti jsme zajistili
několik divadelních před-

stavení, nejmladší žáci s e
pobavili také na představení
zdíkovských
loutkoherců,
účastníme se například projektu
„Škola písničkou“, v rámci
kterého přijela d ětem zazpívat
jedna
z finalistek
soutěže
„Česko
hledá
superstar“ .
Znalosti žáků jsme prověřili
organi zovanými
celostátně
SCIO
testy
Stonožka,
atmosféru v třídním kolektivu
monitorujeme
také
díky
projektu SCIO Pohoda, některé
třídy
navštívili pracovníci
sdružení Phénix s programy
na
p reven ci
zaměřenými
sociálně patologický ch jevů.
Úspěchem skon čila účast žáků
na sportovních turnajích ve
fotb ale a florb ale, dva žáci
školy – Jakub Sova a dn es již
B arbora
bývalá
žákyně
Vonášková - byli nominováni
na „Talent okresu Prachatice
2012“ . I v letošním roce jsme
zapojeni do akcí „Školní
mléko“ a „Ovoce do škol“. Již
výše zmiňovaný projekt EU
peníze školám přinesl potřebn é
fin anční
prostředky
na
vybavení školy počítačovou a
interaktivní
technikou
i
didaktickými
materiály,
zárov eň díky finanční dotaci
modernizujeme a zpestřujem e
výuku a zvyšujem e kvali fikaci
našich
učitelů.
Od
září
absolvovali řadu vzděl ávací ch
Angličtina
p ro
seminářů:
dyslektiky, Český jazyk –
náměty a inspirace, Finance
v praxi – finan ční gramotnost,
Tvořivá škola – činnostní učení

v matematice,
někteří
pedagogové si ro zšiřují své
vzdělání studiem na vysoké
škole či studiem odborné
asistence. Velký kus p ráce
jsme udělali při tvorbě zcela
nových webový ch strán ek
školy. Na ofi ciálním webu
školy
www.zszdikov.cz
můžete n ajít vše potřebné:
kontakty, projekty, školní
akce, in formace o aktivitách
družiny i mateřské školy,
příspěvky metodika prev ence a
výchovného po radce, aktuální
dokumenty školy, plánované
aktivity či například jídelníček
školní jídelny.
Výčtem alespoň n ěkterý ch
aktivit jsme se opět dostali
k času
předváno čnímu.
Věříme, že se Vám líbilo
vystoupení pěveckého sboru
naší školy i program dětí
z mateřské
školy
první
adventní
neděli.
Mnohé
domácnosti
vyzdobí
o
Vánocích svícny a další
povedené výrobky n ašich
žáků, které zhotovili právě pro
adventní trh. Rádi bychom vás
pozvali na dvě plánované ak ce:
15. 12. pořádá kroužek
sportovní gymnastiky „Veselý
gymnastický
víceboj“
ve
školní tělocvičně, 20. 12. Od
18.00 hodin Vás zveme na
vánočně
lad ěný
koncert
základní školy do místního
kina. Chceme tímto novým
projektem navázat na již
tradiční a oblíbené školní
akademie.
Závěrem nám dovolte,

abychom poděkov ali učitelům i
ostatním pracovníkům základní
školy a mateřské školy za jejich
práci. Děkujem e našim žákům,
díky jejichž vstřícnému přístupu i schopnostem můžeme
organizovat nejrů znější školní i
mimoškolní aktivity, rovněž
rodičům za spolupráci se školou
a Obci Zdíkov za vý znamnou
podporu, které se nám dostává.

Milí čtenáři Zdíkovska,
vážení spoluobčan é, jménem
všech zaměstnanců Základní
školy a Mateřské školy ve
Zdíkově Vám p řejem e především klidné Vánoce, do
nového roku pak pevné zd raví
a osobní spokojenost.
Za ZŠ a MŠ Zdíkov
Mgr. Václav Kyznar
a Mgr. Zdeněk Kluibr

Zase znovu po roce, přichází
k nám Vánoce!
„Jaro, léto, podzim, zima
to je celý rok.
A nežli se nadějeme, tak i napřesrok.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu
A nežli se nadějeme
Zi ma už je tu!
Zi mu už tu zas e máme,
na podzim jen v zpomínáme!
Na pouť jsme se těšili a pěkně si ji užili!
A těch hub co letos bylo a co se jich nasušilo.
Se školkou jsme také byli, košíky jsme naplnili.
I brambory jsme nanosili, bramboráčky vyrobili,
pak se solí si je dali, Páni, to jsme si pochutnali!
Draky jsme pouštět byli a také si je vyrobili.
Z o ken se ven dívali a školku nám hlídali
Na zahradě jsme si velkou práci dali
a společně listí uhrabali.
Ve školce se máme rádi, jsme tu všichni kamarádi.
Hrajeme si, učíme, do kroužků chodíme
i anglicky mluvíme.
A protože nezlobíme, ani čertů se nebojíme!
Když to vydržíme chviličku
a řekneme pěknou básničku,
dostaneme čokolády a budeme všichni rádi.
Pak už se nebojíme, proto že dávno víme,
že čerti chodí jen jednou v roce
a to vždy jen na Vánoce!
A Vánoce jsou věř mi, skoro přede dveřmi.
Ježíškovi jsme dopis psali,
za okno i s bonbóny ho dali.
Teď už jen čekáme a tro chu se lekáme.
Co když Ježíš ek nepřiletí, víte kolik je letos dětí?
Proto si ve školce stromeček sami o zdobíme
a tím Ježíš kovi práci ušetříme.
Nejen práci, ale i čas, jenom aby přišel včas!
Moc se na něj těšíme, básničky se učíme.
I koledy jsme se naučili,
bez nich by Vánoce smutné byly.
Pak si společně s rodiči besídky uděláme,
dárečky a pusu maminkám dáme.
Zastaví se chviličku, vypijí kávičku,
odpočnou si od pečení, od úklidu a hezky v klidu
poslechnou si, co jsme si připravili,
abychom je potěšili.
Vánoce mám nejraději, to jsme všichni spolu,
to se nikdo nemračí a času máme horu.
Společně si hrajeme, pak si povídáme,
máme si čas všichni říci, že se rádi máme!

Už, už aby tu Vánoce byly,
aby se nám nezpozdily!“
Míčková Zdena

V červnu letošního roku
jsem
oslavila se
svými
spolužáky, ročník 1932, své
osmdesáté narozeniny,
na
třídním srazu se nás sešlo ještě
26. Restaurace U Novotných
si zaslouží pod ěkování za
vzorné a pečlivé zajištění
tohoto našeho s etkání a za
vzornou obsluhu.
V tomto roce , v měsíci
červnu , oslavil Zdíkov i
neobyčejn ě velké výročí a sice

slavné Stoleté výročí založení
Sokola ve Zdíkově. Sama jsem
členkou
Sokola ve Zdíkově
od svých 16 let a mám
schovaný
i
svůj
první
dorostenecký p růkaz z roku
1946, podepsaný tehdejším
starostou Sokola p. Al. Voldřichem
a jednatelkou p. M. Hálovou, a
jsem na to velmi hrdá.
U příležitosti tohoto výročí
jsem si dovolila složit báseň :

Mnoho jubileí už Zdíkov měl
a výročí stále přibývá, dnes oslavujeme zas jedno
a každé tak slavné nebývá.

V Sokole našem vždy bylo
těch sportů velmi mnoho,volejbal, fotbal, házená ,
a na lyžích, - kdo z koho.

To dnešní velký význam má
a my velmi hrdi můžem být,
že sto roků u nás cvičí se
a co bychom mohli více chtít.

Co zde už bylo trenérů,
za dlouhých těch sto roků,
co brigádnických hodin na hřišti,
co k tělocvičně kroků.

Ne v každé vsi, či městečku
dřív lidé cvičit chtěli,však u nás, naši předkové
svůj Sokol ve vsi měli.

P ro vděčné malé diváky
hrálo se také divadlo, s Kašpárkem, Honzou, Škrholou
a vždy to dobře dopadlo.

Škoda, že pamětníků málo je
na dobu Sletů slavných, ale snad v kronikách je zapsáno
něco o dobách dávných.

Však ZRTV je královnou
a konkurenci nemá,
Spartakiáda řekla vše
a mohla být i němá.

S léty přibývalo cvičenců,
a víc bylo členů rok, co rok,vedení bylo kvalitní
a s dobou se držel krok.

Když na Strahově cvičily
z naší vsi děti, ženy,byli jsme štěstím dojati tak,
jako všichni v naší zemi.

Jásali v májových průvodech,
deváté květny jim patřily,
to na hřišti všichni cvičili
a i Besedy zde tančili.

Ať u nás dál se cvičí,
ať cvičí mladí, staří,
ať ve Zdíkově všem sportům
se dále dobře daří.

Díky všem, kdo o sport se zde starají, díky těm, kteří to s láskou
dělají.
Božena Houdková

V sobotu 24. 11. 2012 se ve
Zdíkově uskutečnil již 18.
ročník volejbalového turnaj e
"partnerský ch" dvojic s názvem
FERNET CUP.
Turnaje se zúčastnilo 15 párů,
které po rozlosování vytvořily
5 družstev. Týmy se střetly
každý s každým na dva sety.
Výsledky byly velmi vyrov nané a o 2. až 4. místě rozhodla
dokonce minitabulka.Vítězem

se stalo n ejzkušen ější družstvo
ve složení - Iv a Loziášov áVáclav Runda, Jan Randáková
– Jiří Randák a Veronika
Babíčková - Vojtěch Špánek.
Všechna zúčastněná dru žstva
obdržela věcné ceny, které d arovalo
Řezni ctví
Rataj,
Truhlářství Cais a firm a Tušl a
Had. Děkujeme tak é ostatním
spon-zorům
za
podporu
sportovní události.

