Vážení a milí občané Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora
i Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova či Žírce.
Nadcházející adventní období patří určitě k těm hezčím
dnům v roce, i když my dříve
narození se asi přece jen víc
těšíme na jaro. V tomhle je ale
i advent příslibem - slunovrat
se přiblížil a po Vánocích už
začne přibývat i denního světla.
Vidíte, na všechno se můžeme
dívat různýma očima, na všem
můžeme vidět jen to špatné
nebo jen to dobré – a
skutečnost bývá obvykle někde
uprostřed.
Nechci dnes moc rozebírat
obecní starosti, je jich i tak až
nad hlavu a prakticky o všech
se můžete dočíst na internetových
stránkách
obce
www.zdikov.cz, nebo na úřední
desce před úřadem, kde
pravidelně zveřejňujeme m. j. i
zápisy ze všech zasedání
obecní rady i obecního zastupitelstva. Něco se povedlo,
něco ne, tak to v životě bývá.
Smutný jsem ale někdy
z celkové nálady mezi lidmi.
Přijde mi, že hodných lidí
ubývá,
narůstá
nervozita,
agresivita, možná i hloupá
závist. Od malička jsem si moc
vážil vesnického prostředí a
klimatu naplněném lidskostí a
pochopením, vyrostl jsem ve

vesnici u Rokycan skoro
stejně velké jako Zdíkov. A
druhé rodiště jsem našel právě
tady na Zdíkovsku. Neříkám,
že zrovna ve Zdíkově nebo
v dalších částech jsou lidé na
sebe zlí, naopak, na rozdíl od
větších měst je tady pořád
většina těch, kteří se snaží i
přes každodenní vlastní starosti
pomáhat druhým a je radost je
potkat na ulici. Podíváte-li se
častěji do novin nebo na
televizi, nemůžete se ale
ubránit dojmu, že média dnes
celkově vytvářejí atmosféru
nedůvěry ke všem a ke
každému zvlášť, každičké
rozhodnutí
kohokoli
je
většinou zas někým napadeno.
Jistě, vážím si demokracie a
široké diskuse. Měli bychom si
ale trochu víc vážit těch, kteří
se snaží něco tvořit, něco
budovat, něco vyrábět – ať už
to dělají jen pro sebe nebo i
pro další lidi. Ale ve státě, kde
se mnohem snáz boří, zakazuje
a vnucuje cizí, často i zlá vůle,
ve státě, kde je snazší aktivitu
jiného ničit než podporovat,
nemůže být logicky dobré
klima mezi lidmi. Navíc je
moc smutné, když někomu
zakážou postavit plot u domu a
jinému
povolí
obludnou
sluneční elektrárnu jen pár
kilometrů vedle. Měl jsem
letos na sklonku léta díky
synovi možnost podívat se na
druhý konec světa. Nejsilnější

dojem? Kromě velmi bohatého
státu jsem na Taiwanu našel
společnost, která si vzájemně
přeje úspěch. Soused přeje
sousedovi, aby jeho počínání
prosperovalo, lidé v ulici mají
nefalšovanou radost, když si i
úplně cizí člověk koupí nové
auto. Mají radost, protože
dobře ví, že z prosperity
druhých roste prosperita státu a
ve finále i jejich. Jsou pyšní
(mnohem víc než Evropané) na
každičkou maličkost, která se
jejich společnosti povede, jsou
velmi hrdí na svůj stát, i když
mu platí vysoké daně. A je mi
moc líto, když v tak krásném
prostředí, které nás tady
obklopuje, je to dost jinak.
Neříkám, že je všechno špatně,
ale nekončící půtky a žabomyší války, chcete-li taky

hádanice a soudní spory mezi
lidmi, kteří si vidí přes plot,
většinou nemají vítěze. Dál se
budou potkávat, dál se přes ten
plot budou na sebe muset
dívat. Zkusme si alespoň na
ten advent předepsat recept
vzájemné vstřícnosti a obyčejné
lidskosti. Snad se
z některých nevytratila definitivně.
Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám i Vašim blízkým:
prožijte klidné a spokojené
Vánoce 2013, naplňte je
klidem, předvánočním rozjímáním, vzájemným pochopením a velkými i malými
radostmi života, mějte se moc
rádi a hlavně - buďte hodně,
hodně zdrávi.
Srdečně Vás všechny zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík,
starosta obce.

Náš život
Co se andělovi nelíbilo
Aneb Proč byl u jesliček oslík
s volečkem?
Zatímco Josef s Marií
putovali do Betléma, jeden
z andělů svolal všechna zvířata,
aby mezi nimi vybral ta
nejvhodnější, která budou
v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě
hlásil lev: „Jen král je hoden
sloužit Králi světa,“ zavrčel.
,,Já se postavím ke vchodu
a každého, kdo by se chtěl
k Ježíškovi jen přiblížit,
roztrhám!“,,Jsi příliš hrubý,“
odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned
začala lísat liška. Vychytrale ho
s nevinným pohledem přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem
přece já. Každého rána pro
Božího syna ukradnu nejlepší
med a mléko. A Marie
s Josefem se se mnou také
budou mít dobře. Každý den
jim
přinesu
mlaďoučkou
slepici.“
„Ty
jsi
příliš
nepoctivá,“ namítl anděl.
Po těch slovech před
andělem roztáhl svůj nádherný
ocas páv. Zamával mu peřím

duhových barev před očima
a prohlásil: „Se mnou se
i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl
i Šalomoun!“ „Ty jsi zase moc
pyšný,“ mínil anděl.
Zvířata předstupovala před
anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se
nezamlouvalo ani jedno z nich.
Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který
bydlel poblíž betlémské stáje.
Anděl na ně zavolal: „A co
můžete nabídnout vy?“ „Nic“,
odpověděl osel a sklopil
skromně dlouhé uši. „My jsme
se nenaučili ničemu - jenom
pokoře a trpělivosti. Všechno
ostatní nám přinese jenom rány
holí.“ Vůl však nesměle
namítl, aniž by vzhlédl od
země: „Ale čas od času
bychom
mohli
odhánět
mouchy dlouhým ocasem.“
Konečně se anděl spokojeně
usmál: „Právě vás jsem
potřeboval!“
Z knihy - Vánoční příběhy pro
potěchu duše
Krásné Vánoce Vám přeje
P. Michal Pulec.

Malý chlapec se procházel v horách se svojím
otcem. Najednou uklouzl, spadl a uhodil se a
zakřičel: Aaaaaaa!
Uprostřed bolesti uslyšel z hor silný hlas, který
opakoval: Aaaaaa!
Ze zvědavosti se chlapec zeptal: Kdo jsi?
A dostal odpověď: Kdo jsi?
Potom zakřičel: Já tě slyším, kdo ale jsi?
A hlas odpověděl: Já tě slyším, kdo ale jsi?
Rozzlobený chlapec znovu zakřičel: Hlupák!
A dostal odpověď: Hlupák!
Teď se chlapec podíval na svého otce a zeptal se:
Tati, co to je?
Otec se usmál a řekl: Chlapče můj, teď poslouchej.
A potom muž zakřičel: Jsi nejlepší!
A ozvalo se: Jsi nejlepší!
Dítě bylo překvapené, ale nerozumělo.
Tak mu otec vysvětlil: Lidé tomu říkají ozvěna, ale
ve skutečnosti je to ŽIVOT. Život – jako ozvěna, ti
vrací to, co ty povíš nebo uděláš. Život není nic
jiného než odraz našich slov a činů. Jestli si ty přeješ
více lásky ve světě, musíš vytvořit více lásky ve
svém srdci. Jak chceš, aby tě lidé respektovali, tak
musíš ty respektovat je. Toto je princip, který je
potřeba vložit do všeho v životě.
Život ti vrací to, co si ty dal jemu. Náš život – to je
zrcadlo nás samotných.

Blahopřejeme všem našim
jubilantům
listopad - prosinec 2013

Lukeš Ladislav, Zdíkov 242
Cais Ladislav, Hodonín 18
Sova Miroslav, Branišov 46
Vacík Jaroslav, Zdíkov 153
Bublíková Božena, Zdíkov 164
Růžičková Viktorie, Zdíkov 277
Šimankovičová Milada, Zdíkov 277
Mácová Marie, Dům klidného stáří, Pravětín
Jacko Pavel, Zdíkov 254

Blahopřejeme k narození

Bruno Polák, Branišov 24
Linda Heřtová, Zdíkov 222
Kristýna Šochmanová, Putkov 49
Magdalena Roučová, Nový Dvůr 17
Michal Kabíček, Hodonín 21
Aneta Hadravová, Branišov 23

Příjemné prožití svátků
vánočních,
v novém roce 2014 hlavně zdraví
a spokojenost
přeje všem občanům
Obecní úřad Zdíkov

Domov oslavil 18. září 2013
krásné padesáté výročí od
svého založení a my spolu
s ním. Na tuto významnou
událost jsme pozvali zástupce
úřadů, bývalé zaměstnance
a
rodinné
příslušníky
současných uživatelů.
Po celou dobu oslav nás
provázel moderátor Šimon
Blaschko, který nám představoval jednotlivé účinkující.
Zahájení se ujali klienti
Sociální Pohody z Javorníku
s country tanci.
„ Lidovky “
jsme si mohli zanotovat spolu
s pěveckým souborem Šáteček
z Domova
seniorů
Mistra
Křišťana z Prachatic.
Paní
Olga
Bončková
s pedagogy a žáky ze Základní
umělecké školy ze Stach
podpořila program hudebními
vystoupeními, Štěpánka Shánělová hrou na dudy spolu
s Adamem Švihelem, jenž hrál
na klarinet. Hudební soubor
Choroš nám přiblížil středověkou hudbu.
Hudbou budeme pokračovat. Pan Radek Mráček se
svým společníkem nám rovněž
zahráli a zazpívali, a to ve
dvou částech programu.
S obdivem se setkaly
i mažoretky z Vimperka pod
vedením paní Rückerové, které
ukázaly svůj um i přes nepřízeň
počasí. Volnou zábavu jsme
přesunuli do knihovny domova.
Příjemné posezení za poslechu
hudební skupiny Unicol jsme si
všichni užili.
Ke každé oslavě patří
pohoštění, o které bylo řádně
postaráno. Selky roznášely
koláčky. Stoly byly naplněny
dobrotami jak sladkými, tak
slanými. Nechyběly chlebíčky,
jednohubky, pečené vuřty,
grilované maso a široká nabídka nápojů.
A to není vše. Stánky zde
nabízely zboží jako med,
domácí pečivo, bižuterii…
Po oslavě jsme s uživateli
vsadili na trochu pohybu.
Kuželky, kroužky, rybolov a
další hry vyplňují klientům

pravidelně středeční odpoledne. A že se všichni velice
snaží, jsou posléze právem
odměněni. Zahrají si a zároveň
se navzájem pobaví. Památkou
nám jsou fotografie pořízené z
těchto her.
Výlet? Zúčastnit se zájezdu
„
Dostupná
Šumava
“
organizovaném ČSAD Sušice
bylo umožněno několika uživatelům
našeho
domova.
V Dobré Vodě obdivovali
skleněný oltář, křížovou cestu
a betlém v kostele sv. Vintíře.
Dále trasa vedla místy
králováckých rychet Zhůří
a Stodůlkami, Hauswaldskou
kaplí zasvěcené paní Marii
Lurdské, informačním střediskem Rokyta nabízející expozici plavení dřeva a výstavu
hornin nacházejících se na
Šumavě.
Tříjezerní slať, rašeliniště
s jezírky, Poledník a Březník
mají také své kouzlo.
Paní
průvodkyně,
jež
účastníky zájezdu doprovázela
se
zajímavým výkladem,
byla na konci cesty spolu
s panem řidičem odměněna
potleskem
jako poděkování
za pěkně strávený den. Výlet
po krásách
Šumavy vám
všem vřele doporučujeme.
Pohádky jsou našimi uživateli velmi oblíbené a proto
jsme uvítali divadelní soubor
ze Zdíkovce, který vede paní
Kolrusová s pohádkou
„O Šípkové Růžence trochu
jinak.“
V měsíci prosinci (5. 12.
2013) nás čeká hudební
vystoupení
Agentury
Ivy
spolu s mikulášskou nadílkou
a vánoční koncert Základní
umělecké školy ze Stach pod
vedením paní Olgy Bončkové.
Krůček
pak
k vánočním
svátkům, a proto Vám přejeme
krásné prožití těchto svátků
a šťastné vykročení do roku
2014.
Martina Mistrová DiS,
sociální pracovnice

Oznámení pro občany
volby v příštím roce
Obecní úřad oznamuje občanům,
že od příštího roku se budou
konat volby ve volebním okrsku
Zdíkov, v nové zasedací místnosti
v objektu Domu služeb
ve Zdíkově.

Zdíkovští hasiči si v letošním
roce připomínají 135 let
založení sboru a k tomuto
výročí uspořádali celou řadu
akcí. Jedenáctého května to
byla okrsková soutěž požárních
družstev, na které změřilo své
síly a dovednost 20 družstev.
O týden později 18. a 19.5.
proběhlo ve Zdíkově.
v součinnosti s OSH Prachatice
okresní kolo hry PLAMEN.
Chtěl bych touto cestou
tlumočit
poděkování
od
starostky Okresního sdružení
hasičů Prachatice všem, kteří se
podíleli na organizaci
a technické pomoci celé
soutěže, zvláště řediteli ZŠ
Zdíkov
za
zabezpečení
stravování pro 250 soutěžících
dětí. I přes problémy s požární
technikou (vyřazená cisterna
pro nevyhovující technický
stav), vyjela zásahová jednotka
v průběhu roku k požárům
celkem 11x a nositelé dýchací
techniky absolvovali v říjnu
povinné školení u HZS ve
Vimperku a praktický výcvik v
zakouřeném prostředí v budově
bývalé MŠ.
24. listopadu se sejde pracovní
výbor našeho okrsku Zdíkov za
účelem zajištění konání

valných hromad v jednotlivých
sborech. Ve Zdíkově se bude
valná hromada konat 7.12.
v restauraci U Novotných od
17,00 hod. Při této příležitosti
si připomeneme 135. výročí
založení sboru , kde budou
mimo jiné oceněni zasloužilí
členové sboru. Zároveň si
dovolujeme
pozvat
vás
všechny na tradiční vánoční
zábavu s bohatou tombolou
pořádanou
naším
sborem
25.12. v sále U Novotných.
Na závěr jedna potěšující
zpráva pro zdíkovské hasiče –
Obec Zdíkov schválila pořízení
repasovaného
cisternového
vozidla Tatra 815 4x4-Cas 32
s možností dodání ještě do
konce letošního roku.
Vladimír Závora

TJ Sokol Zdíkov –
pravidelné cvičební hodiny

Rodiče a děti od 1 do 3 let
Rodiče a děti od 4 do 7 let
Ženy - zdravot. TV
Ženy – aerobic – tělocv. ZŠ
Ženy – zumba-toning –těl.ZŠ
Muži a děti - stolní tenis
Ženy - míče
Ženy - volejbal
Muži volejbal - tělocv. ZŠ
Mládež volejbal - tělocv. ZŠ

Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek

9,30 – 11,00 h
15,30 – 17,00 h
18,00 – 19,30 h
19,00 – 20,00 h
19,00 - 20,00 h
16,30 – 18,00 h
18,00 – 19,00 h
19,00 – 21,00 h
18,00 – 20,00 h
20,00 – 22,00 h

Období školního roku dospělo ke konci prvního čtvrtletí.
Žáci mají tedy za sebou první
část svého snažení. V průběhu
tohoto období získávali nové
informace od svých učitelů,
účastnili se různých soutěží a
dalších
aktivit.
Deváťáci
začínají již vážně uvažovat o
svém budoucím zaměření - na
škole se prezentovala řada
středních škol, hromadně či
individuálně se žáci účastní též
dnů otevřených dveří na těchto
školách. Novinkou je již pro
školní rok 2014/2015 platné
usnesení Rady Jihočeského
kraje o povinnosti absolvovat
písemné přijímací zkoušky na
všechny typy středních škol,
které kraj zřizuje.
Škola není ale jen o výuce.
A tak jsme zahájili činnost
nejrůznějších
zájmových
útvarů – keramiky, vyšívání,
gymnastiky, odbíjené, stolního

tenisu,
hry
na
nástroj,
dramatické výchovy a dalších.
V průběhu
školního
roku
budeme
prezentovat
své
aktivity jak ve škole, tak při
nejrůznějších
příležitostech
organizovaných obcí.
V měsíci říjnu proběhly ve
škole první aktivity projektu
ComeniusRegio. Přivítali jsme
zástupce polského partnerského
města
Raków
–
místostarostku města, ředitele
škol a další představitele
tamních institucí. Při této
příležitosti jsme prezentovali
práci žáků a pedagogů, polští
kolegové se seznámili se
systémem vzdělávání, ocenili
vybavenost školy. Zorganizovali jsme projektový den
pro všechny žáky školy. A tak
se z tělocvičny školy ozývalo
mohutné
fandění
při
sportovním zápolení družstev,
z nového gymnastického sálu

se linula rytmická hudba
doprovázející
žákyně
při
aerobiku
a
posilovacím
cvičení, nad hřištěm se
vznášelo mnoho draků a vysoko na nebi odlétaly balónky
s pozdravy a vzkazy od našich
žáků. Odpovědi na sebe
nenechaly dlouho čekat, radost
dětem
udělaly
dopisy
„nálezců“ balónků od Sušice,
Klatov, ale i z Německa a
dokonce z jižního Rakouska…
Součástí projektového dne
byla „Tvořivá dílna“, ve které
žáci zpracovávali přírodní
materiály.
Práci školy ocenil na
setkání se zástupci Rakówa též
starosta obce p. Z. Kantořík.
Koncem října zástupci učitelů
– Z. Kluibr a R. Šebánek –
a mateřské školy –
Z.
Míčková a M. Tesařová –
poznávali systém školství
v Polsku, pracovali na projektu
a
prezentovali
činnost
našich subjektů daleko za
hranicemi. V rámci projektu
jsme zhotovili
kalendář
na rok 2014. Fotografie
mapují činnost základní i
mateřské školy. Věříme, že
kalendář,
který
dostanou
všechny děti, udělá radost jim i
jejich rodičům. Za zmínku
stojí
úspěch
fotbalového
týmu školy, který vyhrál
školský pohár, když porazil

porazil družstva ze Sušice
a Vlachova Březí a postoupil
tak do dalšího kola soutěže.
Poděkování
patří
nejen
chlapcům
za
výraznou
reprezentaci školy, ale také
jejich rodičům a trenérům
p.Mikešovi a Švihelovi za
podporu sportovních aktivit
dětí.
V následujícím období nás
čeká spousta školních i mimoškolních akcí. Již dnes
připravujeme program i výrobky pro adventní trh, vánoční
období zpestří pozvaní umělci
v místním kině, jednotlivé
třídy vystoupí s vánočními
písněmi v rámci vánočního
koncertu.
Činnost
školy,
úspěchy
žáků,
informace
výchovného poradce, aktuální
jídelní lístek školní jídelny – to
vše a mnohé další můžete
průběžně
sledovat
na
webových stránkách školy
www.zszdikov.cz.
Závěrem
bychom
rádi
poděkovali firmě UNIWELL,
zastoupené jednatelem
p. Zdeňkem Albrechtem, za
dlouhodobé
poskytování
multifunkčních zařízení pro
kopírování a tisk a za plné
hrazení
provozu
těchto
zařízení.
Za vedení ZŠ a MŠ Zdíkov
Mgr. Václav Kyznar
Mgr. Zdeněk Kluibr

CHVÁLA SE VÁM JEDNOU VRÁTÍ, NIKDY
SE PROTI VÁM NEOBRÁTÍ!

Fotbalový tým ZŠ Zdíkov – zleva trenér p. Jaroslav Mikeš, Jakub Sova, Matěj
Klíma, Aleš Marek, René Kurej, Martin Lindák, Jiří Vašíček, Tomáš Sova,
treněrp.ZdeněkŠvihel, pod nimi Josef Zeman, Dominik Vítovec, Pavel Hadrava,
Radek Gyürüsi, Jan Rataj, Miroslav Klásek, Jindřich Vítovec a Václav Jandoš

Zimu už za dveřmi máme, na podzim jen vzpomínáme.
„A chválit nás opravdu máte za co!“
Z lesa jsme houby i mech nanosili a mecháčky vyrobili.
Na výstavku jsme zvířátka z kaštánků dali a maminkám
z jeřabin korálky navlékali.
Z kukuřice a z brambor se nám strašidýlka vydařila, zbytek
brambor jsme pak uvařili!
Úkoly jsme plnili, kromě brambor jsme i zeleninu a ovoce
nosili.
Když jsme se je poznat a pojmenovat naučili,
všechno jsme snědli, abychom zdraví byli a bacili na nás
neskočili.
Protože kdo je zdravý, je stále usměvavý a všechno ho baví!
Oblékání nás sice moc nebaví, ale nejvíc nám rodiče
pomůžete, když budete opět chválit.
Za každý úspěch – zapnutý knoflíček, zapnutý zip,
zavázanou tkaničku, složený svetřík,
CHVALTE, CHVALTE, CHVALTE!
Se zimou a oblékáním přicházejí opět vánoce. Na ty my se
těšíme, že budou krásné, věříme!
Na besídku rodiče zase pozveme a ukážeme, co umíme a
zvládneme.

A na závěr ještě pár citátů k zamyšlení:
Citáty slavných:
Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála. (Autor: Sheridan

Richard Brinsley)

CHVALTE,
CHVALTE,
CHVALTE!
Pozitivní ovlivňování dítěte
má mnoho podob – chvála je
jen jedna z nich.
Pokud
bychom
snad
v některých případech měli
problém s chválou, tak rozhodně nesmíme šetřit upřímným zájmem a pozorností!
Zajímejte se o vše, co vaše dítě
dělalo, co se mu podařilo, co se
mu líbí či nelíbí, z čeho mělo
radost nebo čeho se leklo. Síla
takového zájmu může být
mnohem větší než nepromyšlená chvála. Ale rozhodně
nevyzvídáme proto, abychom
mohli dítě kárat, kritizovat
a poučovat!
Povídat si se svým dítětem,
říci mu, jak jsme se na něj celý
den těšili, dát mu najevo, že ho
máme rádi, to by mělo být
samozřejmostí!
Úsměv,
pohlazení, uznalý pohled,
objetí, pusa, hezká slova,
pochvala, to je to nejmenší co
mu můžeme dát a nic nás to
nestojí.
Někdy říkáme, že moc
chvály škodí. Ale není tomu
tak. Problém není v samotné

chvále a v jejím množství, ale
v nesprávném použití. Pokud
je chvála vždy spojena
s odměnou, může se stát, že
vaše dítě nebude chtít nic
udělat bez odměny. POZOR!
Také občas chvalte i za dávno
zvládnutou dovednost, aby se
takzvaně „dostala pod kůži“
a dělala se automaticky bez
přemýšlení. Například
zdravení,
poprošení,
poděkování, obléknutí…
Je ale i potřeba, vést dítě
k tomu, aby se umělo pochválit
i samo, když se mu něco
povede nebo něco dokáže. Ale
k tomu je důležité, aby dítě
vidělo a zažilo, jak se dospělí
chválí mezi sebou. Například:
„Dneska se ti ten oběd
maminko povedl, moc jsem si
pochutnal“ nebo : „Ta zahrada
taťko prokoukla, hezky jsi ji
posekal.“ Jsou to maličkosti,
ale podepisují se na našich
dětech.
Možná
si
jako
dospělí
neumíme příliš říkat hezké
věci, ale u dětí bychom jimi
šetřit neměli! A nikdy bychom
neměli z pusy vypustit, že dítě
nemáme za co pochválit!

Děti a psi hned poznají, kdo je má rád.(Autor: Božena

Němcová)
Vychování je věc rodinná; z rodiny vychází a do ní se
zpravidla vrací. (Autor: Herbart)
Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem. ( Autor:

Fabre)
Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas,
abychom ho získali. (Autor: Jean Jacques)
Jací jsme my, takový jsou naše děti. (Herder)

Mičková Zdena

Na Gymnáziu a Střední
odborné škole ekonomické,
Vimperk, Pivovarská 69, se
snažíme náplní výuky, zejména
odborných předmětů,
ale i
dalšími činnostmi, připravovat
studenty tak, aby se úspěšně
uplatnili na trhu práce ve svém
oboru,
případně
aby
pokračovali v dalším studiu na
vysokých školách nebo na
vyšších odborných školách. Na
naší škole vyučujeme řadu
odborných předmětů, které toto
podporují: účetnictví (studenti
účtují v programu „Pohoda“),
ekonomika (zakládání podniků,
jednotlivé činnosti podniků,
marketing,
management,
makroekonomie atd.); písemná
a elektronická komunikace
(perfektní zvládnutí desetiprstové hmatové techniky na
počítačové klávesnici a znalost
všech
typů
písemností
v souladu s platnou ČSN, se
kterými se v praxi mohou
setkat); fiktivní firma (žáci
uvádějí své získané teoretické
znalosti do praxe, vykonávají
konkrétní funkce – např. ředitel
firmy, vedoucí jednotlivých

oddělení – a obchodují
s ostatními fiktivními firmami
v rámci ČR); od třetího
ročníku si vybírají studium
předmětu obchodní a hotelové
služby (aktuální problematika
ob-chodu a hotelnictví v České
republice) – v rámci tohoto
předmětu jsme se v loňském
školním roce zapojili do
celostátní soutěže o nejabsurdnější reklamu a náš
příspěvek byl vybrán mezi
třemi nejlepšími, jako odměnu
jsme obdrželi roční bezplatné
časopisu dTest - nebo služby
cestovního ruchu (veškeré
pojmosloví
z oblasti
cestovního ruchu, praktické
průvodcovské
činnosti,
komplexní příprava zájezdu,
spolupráce
s Národ-ním
parkem
Šumava
aj.);
informační a komunikační
technologie (studenti získávají
nadstandardní aktuální informace z oblasti práce s PC);
obchodní němčina a angličtina
(studenti vytvářejí písemnosti
v příslušném jazyce, což je
užitečné pro práci v zahraničních firmách).

Pro studenty obchodní
akademie je velice přínosné, že
je tento obor spojen v rámci
jedné školy s gymnáziem,
protože řada akcí školních
i
mimoškolních
je
organizována společně pro oba
obory. Jedná se např. o akce
sportovní (kurzy lyžařské,
sportovně turistické, plavání,
sportovní dny, Zátopkovy
štafety aj.), kulturní akce
(návštěvy
divadelních
představení, mož-nosti se
zapojit
do
školního
divadelního kroužku Spirálka
a do pěveckého sboru Canto,
práce na školním časopisu
GOOL, výstavy výtvarných
prací
našich
žáků
aj.),
humanitární aktivity (adopce
na dálku indické dívky, pomoc
při celostátně organizovaných
sbírkách, vlastní sbírky, které
reagují na aktuální události
atd.).
Studentům se nadstandardně
věnujeme po celou dobu studia
i v oblasti výchovné a preventivní. Mezi naše priority
patří zdravý životní styl našich
svěřenců. Snažíme se na ně
působit tak, abychom co nej-

více minimalizovali vlivy
různých rizikových faktorů,
které v dnešní době na děti a
mládež působí. Pořádáme řadu
akcí – např. adaptační pobyty
pro žáky prvních ročníků,
besedy s odborníky, reagujeme
na aktuální problémy, vedeme
spoustu rozhovorů se žáky,
kteří potřebují pomoci se svým
problémem, ať výchovným,
výukovým nebo osobním.
Jsme si vědomi, že se v současné době na trhu práce preferují kromě odborných znalostí i tzv. měkké dovednosti
(např. slušné a příjemné
vystupování, dodržování zásad
společenské etikety, osobnostní kvality, loajalita k firmě,
ochota pomáhat druhým),
proto tyto důležité aspekty
máme zakomponovány v různých vyučovacích předmětech
a snažíme se studentům základní projevy slušnosti vštěpovat nejen při výuce, ale celým
svým přístupem a jednáním.
Ing. Dana Frnochová
učitelka odborných předmětů
školní metodička prevence
výchovná poradkyně pro
obchodní akademii

Před rokem byla média plná
zpráv o konci světa a ono je
dnes rok poté. Během roku se
ledacos událo.
My jsme se pokusili
v rámci komise kultury a sportu
společně s Obecním úřadem ve
Zdíkově nabídnout několik
kulturních akcí, ať už to bylo
divadlo, muzikál, koncert i
taneční vystoupení. Trochu nás
mrzel malý zájem, ale kdo
chtěl, jistě přišel a věřím, že si
odnesl příjemný zážitek.
Vnímám
kulturu
jako
možnost zastavení se
ve
všedním dni, kdy se můžeme
nechat unést líbivými tóny
hudby či vstoupit do děje
příběhu. Nezřídkakdy donutí
toto
zastavení
člověka
k zamyšlení.
Nejen Obci Zdíkov, ale
i všem dobrým duším, které
pomohly
a
jinak
se
spolupodílely na přípravách

i
organizaci,
srdečně
děkujeme.
Ještě mám myšlenku na
osobu, které se podařilo zapálit
náš kulturní stánek, pódium +
šatnu, na Ostrově. Ať už
úmyslně či neúmyslně?! Hrál
si se živlem, který
ho
přemohl, a pak už byla vidět
jen zkáza. Věřím, že si
uvědomuje, co provedl, koho
poškodil a tento zážitek ho
ponaučí do budoucna.
Je úžasné, jak je ale člověk
tvořivý a dnes je vše
obnoveno. Díky.
Na závěr přejeme všem
lidem, v blížícím se zimním
období, čas klidu a míru, jenž
se přehoupne do svátků
vánočních, ty ať jsou plné
radosti, lásky ve všech
rodinách.
Těšíme se na Vás
Za kulturní komisi ve Zdíkově
Pavla Urbanová

29. 11. 2013

od 19.00 hodin v kině ve Zdíkově

.

Pocity z podzimní části
sezóny jsou rozporuplné. Oddíl
mužů vstoupil do nového
ročníku velmi špatně, když
poprvé bodoval až v 7. kole.
Nějaké bodíky se ještě podařilo
nasbírat, ale získaných 7 bodů
a skóre 13-33 je vizitka zatím
posledního týmu okresního
přeboru. Současný tým mužů
prochází generační výměnou.
Na jedné straně tu jsou starší
zkušení hráči mezi 30-40 lety
a pak mladíci.
Největší problémy nám na
podzim dělalo střílení branek,
vždyť v 5 zápasech z 11 jsme
prohráli o branku. V mnohých
zápasech jsme si vytvořili
šance, ale nedokázali jsme je
proměnit v branku. Za všechny
musím vzpomenout poslední
utkání se Šumavskými Hošticemi.
Po sérii prohraných zápasů
došlo i na "ponorkové" stavy
a spory v kolektivu. Úkolem
trenérů bude přes zimu zvednout morálku, zlepšit fyzickou
kondici a motivovat hráče
k větší sebedůvěře.
Naopak velkou radost nám
dělá oddíl dorostu, který je na
předních příčkách sdruženého
přeboru dorostenců. Hrajeme

čtyřkolově i s týmy ze Strakonicka. Jedinou nevýhodou je
malý počet družstev. Po podzimu nám patří 2. místo bod
před „béčkem“ Hradiště. Vyhlídky do budoucna jsou
dobré, neboť by měl být příští
rok doplněn o 4-5 nových
hráčů, kteří hostují ve Vacově.
Žáci, jak už bylo napsáno
v minulém čísle, hrají pod
společnou hlavičkou ve Vacově. V krajské 1.A třídě jim
patří slušné 7. místo.
Také nejmladší fotbalisté
mají svou půlsezónu za sebou.
V jejich kategorii nejde ani tak
o výsledky, jako nadšení
z pohybu a touhu naučit se
nové věci.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem hráčům, funkcionářům, sponzorům a divákům
za jejich práci a podporu
v podzimní části sezóny. Chci
poděkovat trenérům a rodičům
za jejich ochotu pracovat
zadarmo s dětmi a mnohdy
plnit funkci nejen trenéra, ale
i vychovatele. Uznání si také
zaslouží všichni pořadatelé,
bez nichž bychom nemohli
fotbalovou činnost vykonávat.
Mgr.Roman Šebánek

Úspěšná sezóna pro Zdíkovské nohejbalisty. Letošní
sezóna 2013 byla pro nás
úspěšná, ale velice náročná.
Celkem jsme odehráli 14 zápasů, pouze třikrát remizovali
a
jedenáctkrát
zvítězili.
Poslední zápas jsme hráli
v Mladějovicích, kde jsme
remizovali 3 – 3, a tím jsme si
zajistili 1. místo v tabulce.
Baráž s týmem Blatné se měl
hrát na neutrálním hřišti
v Radomyšli. Pro nepřízeň
počasí se důležité utkání hrálo
v tělocvičně v Blatné. Po
velkém drama utkání skončilo
3 – 3 a počítaly se sety. Na ty
jsme byli úspěšnější 8 - 7, a
tím jsme si zajistili postup do
elitní desítky. Na závěr bych
chtěl poděkovat řediteli školy

p. V. Kyznarovi a p. R.
Šebánkovi za tělocvičnu. Hráči
JiMiL Zdíkov - J. Pešek st.,
St. Trajer, J. Pešek ml., M. Šíp,
M. Sládek, R. Podskalský,
J. Krejčí.
Co bych si přál do budoucna?
Víceúčelové hřiště ve Zdíkově, bohužel tady chybí a my
jsme nuceni hrát domácí
zápasy na soukromém hřišti
v Čábuzích u p. Vintra,
kterému také velké dík.
Konečná tabulka: 1. JiMiL
Zdíkov 25b, 2. Mladějovice b.
24b., 3. Katovice b. 20b,
4. Vodňany b. 17b., 5. Cesice
11b., 6. Vl. Březí. 6b.,
7. Zálezly 5b., 8. Střítež b.
4b.
Sportu zdar - nohejbalu
zvlášť. Jiří Pešek.st.

Adventní kalendář z perníku

Vánoční pečení jinde a jinak

Perníkové těsto, bílá zdobící poleva, provázek

Francie - Buche de Noël - Vánoční
poleno. Sladká čokoládová roláda ve tvaru
polena je nedílnou součástí francouzských
Vánoc.
Itálie – Panettone - sladký chleba

Postup
Těsto vyválíme na sílu asi 3 mm a vykrájíme
mašinku a 23 vagonků dlouhých asi 5 cm. Je dobré si
vykrojit mašinku a 2 vagonky navíc, kdybychom
něco pokazily nebo se něco připeklo. Sama nemám
formičku na vagonky, tak jsem použila vykrajovátko
na nákladní auto a odřízla předek. Po upečení si tvary
jednoduše bílkovou polevou nazdobíme, pak je na
pevné podložce obrátíme, spojíme provázkem
(doporučuji ho namočit, aby se nekroutil) a
zakápneme kapkou polevy, aby se k vagonku přilepil.
Necháme dobře zaschnout, pak kalendář zakryjeme
papírem, na kterém bude ležet, a opatrně obrátíme na
příslušný tác.
Způsob obracení si nejprve promyslete, při
neopatrném zacházení by mohla poleva opadat a není
jednoduché všemi spojenými tvary hýbat.

Adventní a vánoční recepty
trochu jinak
Adventní salát:
1/2 čínského zelí; 2 pomeranče; 4 banány;
šťáva z 1-2 pomerančů; špetka soli; 1/2
čajové lžičky koření do perníku; 100 g směs
ořechů; cukr podle chuti
Postup
Čínské zelí najemno nakrájíme, promícháme
se solí, kořením a pomerančovou šťávou.
Přidáme nakrájené oloupané pomeranče,
banány a směs ořechů. Podle chuti osladíme.

Německo - Dresdner Stollen - Drážďanská
štola, lahodný vánoční moučník s
mandlemi a kandovaným ovocem
Slovinsko – Potica. Kolik deka mouky,
tolik deka ořechů, to je základní pravidlo
pro pečení ořechové rolády zvané potica,
která je prakticky jedním ze slovinských
národních symbolů.

Pranostiky ADVENTNÍ
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá
celý advent.
Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří,
svatý Mikuláš je přibíjí.
O svaté Barboře, ležívá sníh na dvoře.
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně
zkruší.
Lucie noci upije (a dne nepřidá).
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i
len.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává
nejdelší noc.
Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v
postě jistě nosit.

