Vážení a milí občané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i
Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova či Žírce.
Krásný barevný a sluníčkový podzim se letos abnormálně vydařil - zejména druhá
polovina října a začátek
listopadu k radosti nás všech
připomínaly spíš babí léto než
podzimní plískanice. Aniž
bychom zatím viděli sníh, je
před námi znovu adventní
období, které by mělo být
naplněno klidem a spokojeností, předvánočním rozjímáním, vzájemným pochopením i plněním snů. To ale platí
pravděpodobně jen pro dříve
narozené – nebo pro ty úplně
nejmenší. Pro nás ostatní je
konec roku spojen s neúprosným
časovým
stresem,
odškrtáváním, co už je za námi
a co všechno že to ještě musíme do konce roku stihnout.
Přeju Vám ze srdce, aby to
letos bylo jinak a měli jste
všichni trochu víc času na
předvánoční klid – i když vím,
že to jsou přání skoro
nesplnitelná...
Podobně je tomu i ve vedení obce. Do konce roku toho
musíme stihnout ještě hodně,
jen první jednání nově zvolené
obecní rady se od půl čtvrté
protáhlo skoro do devíti hodin.
Ve svobodných demokratických komunálních volbách,
kterých už si letos užíváme 25
let, jste si zvolili své zástupce.
Právem od nich očekáváte, že
Vám pomohou v každodenním
životě v obci a současně se
budou odpovědně starat o její
úspěšný rozvoj. Ve Zdíkově se
obměnila jen zhruba polovina

zastupitelstva, ostatní dostali
Vaši důvěru i na další čtyři
roky. Děkuji Vám jménem
všech zvolených zastupitelů za
Vaši volbu a myslím, že za
všechny mohu i slíbit, že se
budeme snažit Vás nezklamat.
Současně bych rád poděkoval i
těm, kteří své volební období
už ukončili. Mají za sebou
obrovský
kus
práce,
zastupitelstvo jednalo v průměru osmkrát ročně – a často
hodně bouřlivě – tj. přesně
dvakrát častěji, než ukládá
zákon. Výčet akcí, které se
povedly v minulých čtyřech
letech, je poměrně obsáhlý –
kdo je v obci chce vidět, vidí
je. Mnohem důležitější je ale
pohled vpřed – a na ten se
musíme soustředit.
S největším
investičním
projektem obce, stavbou nové
čistírny odpadních vod, kanalizace a dostavbou vodovodu,
se blížíme do poloviny.
Postavena je hrubá stavba
ČOV
včetně
mohutných
podzemních betonových jímek,
připojení Masákovy Lhoty se
blíží do poloviny, v Zábrodě
jsme skoro na konci. Na jaro
zbývá tzv. severní ulice, tj.
výkop kolem rodinných domků
v polovině vozovky II. třídy
s nepříjemným ježděním na
semafory proti základní škole a
samozřejmě
taky
výkopy
v části Zapotok. Přes řadu
peripetií kolem jednotlivých
staveb jsem ale stále optimista
a věřím, že dodavatelé splní
smlouvy o dílo bezezbytku. Od
nového roku přebírá obec taky
100% provozování vodohospodářské infrastruktury. V květnu
nebo v červnu bude s tímto
krokem spojen i jeden

nepříjemný – změna účtu, na
který platíte vodné a stočné
nebo posíláte své zálohy. Včas
Vám samozřejmě dáme o
tomto kroku vědět dopisem.
Z ostatních akcí chceme znovu
oživit projekt na Centrum
klidného stáří – tedy stavbu
domu s osmi malometrážními
byty pro seniory (70+) na
místě bývalé školky uprostřed
obce. Letos jsme se s dotací
ministerstva pro místní rozvoj
dostali mezi náhradníky, příští
rok bychom snad už mohli
s projektem uspět. Stavební
povolení máme, demoliční
výměr na starou budovu taky.
Dluh nám zůstává i u oprav
místních komunikací – nutná
bude především oprava tam,
kde se kope kanalizace, tj. do
Zábroda, k p. Trajerovi,
dokončit bychom měli i cestu
v Hadrmonu a nový povrch
musí dostat i cesty ze Lhoty ke

hřbitovu do Zdíkovce a taky do
Baurů Dvora.
Doufám, že zima letos
bude podobná jako loni a úklid
sněhu obec znovu nebude stát
moc peněz (i když lyžařům
samozřejmě přeju skvělou
bílou sezónu). Současně Vám
děkuji předem za Vaši osobní
pomoc při úklidu sněhu kolem
Vašich domů – hodně tím obci
pomáháte hlavně na chodnících. Zimní plán údržby má
obec připraven a traktory na
všechny místní komunikace
hrabat sníh určitě vyjedou. Jen
holt při větších chumelenicích
nemůžou být hned všude...
Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám i Vašim blízkým
klidné a spokojené Vánoce,
mějte se moc rádi a hlavně buďte hodně, hodně zdrávi.
Srdečně Vás všechny zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce

Ale vraťme se k našemu
Máme se o Vánocích podnitru. To může také radostí
dat iluzi?
zpívat – a není k tomu třeba
Nebojte se.
bezpodmínečně ani bohatství,
Po týdnech příprav se nám ani dokonce vnější svoboda.
Vánoce nás vybízejí,
otevírá očekávaný vánoční čas.
Mnoho lidí touží zvláště o abychom byli milí, štědří,
těchto svátcích po klidu a míru. dělali druhým radost. To je
Píšeme si to ve vánočních jistě výborná věc. Ale vánoce
přáních a pozdravech, které si v mohou být přitom i cestou do
tak
ohromném
množství našeho nitra. Co tam najdeme?
vyměňujeme. A myslíme to Jen starosti? Samý smutek či
jistě upřímně. Ale o kterých výčitky? Nebo jen vzpomínky
vánocích během dvou tisíciletí, na to, co bylo a už není? Ale
kdy se slaví Kristovo narození, snad tam najdeme i radost z
byl všude na zemi klid a mír? toho, že vůbec žijeme. Že jsme
Ani moc nejmocnějších vládců, schopni překonat zlé věci,
ani přání bezmocných ho které nás v životě potkaly. Bez
nedokázaly na světě nastolit. touhy po pomstě a bez zloby.
Máme se tedy poddat skepsi A hlavně bychom tam měli
nebo se v několika svátečních najít stopy lásky druhých lidí,
dnech poddat iluzi snu a na které nás natrvalo obohatily.
chvíli zapomenout na všechno Mnohý z nás najde i stopy
špatné? Myslím, že nic z toho lásky nepojmenovatelné, ve
by nám nepomohlo. Podívejme které křesťan rozpoznává lásku
se raději do vlastního nitra. To Boží. Skutečné tajemství, o
nemusí být únik ze světa, ale kterém je těžko mluvit, ale ze
spíš cesta ke středu našeho kterého můžeme žít.
A tak se nám může stát
života.
K vánočnímu času se váže bližším jednoduchý a přitom v
jeden životní příběh. V mnohém nepochopitelný případesátých létech dvacátého běh Ježíšova narození. Ne jen
století prožívala vánoce v naší v podobě figurek Betléma a ve
zemi řada vynikajících lidí v zpěvu vánočních písní. Ale v
komunistickém vězení. Mezi našem vlastním životě. Když
nimi
také
řeholník, se nám spojí pravdivé vědomí
redemptorista Otec Dominik o množství zla ve světě, ke
Metod Trčka. A ten měl zřejmě kterému bohužel sami ledacos
s
tajemstvím
i ve vězení radost a pokoj v přidáváme,
srdci, když si o vánocích tiše hloubky našeho srdce, může se
prozpěvoval vánoční píseň. stát něco podivuhodného, co se
Dozorce, který ho slyšel, to podobá vyprávění o pastýřích
považoval za zločin, jako v evangeliu. Ty obklíčilo Boží
všechno náboženství, a dal světlo a slyšeli slovo andělů:
tohoto už starého muže “Nebojte se!”, jak píše
potrestat umístěním do studené evangelium. Objevíme my
kobky. Tak ho vlastně odsoudil sami něco podobného? Snad
na smrt, protože mu byla ano. Přejme si to navzájem.
následně opakovaně odmítnuta Potom si můžeme začít zpívat.
lékařská ošetření. Smrt skuteč- Z hloubky nitra a svobodně.
ně po několika málo měsících Nejen, že nám to nikdo
přišla. Bezmocný řeholník měl nezakáže a že nás snad
v nitru pokoj a radost, dozorce nepotrestá žádný dozorce, jako
a jeho nadřízení měli moc, ale onoho řeholníka. Ale my sami
od lásky a pokoje byli zřejmě zjistíme, že můžeme být ve
velmi
daleko.
Umučený svém nitru svobodni od zla,
řeholník byl svatořečen. Ti, pomsty a strachu. A pak
slavit
skutečné
kdo způsobili jeho smrt, nebyli budeme
odsouzeni, jak to na světě vánoce.
Autor – Aleš Opatrný
mnohdy bývá.

Lizovská kaple Narození
Panny Marie byla od poloviny
19. stoletím poutním místem,
kam přicházeli lidé z blízkého i
dalekého okolí, aby zde předali
nejen své radosti a naděje, ale i
smutky a strasti Panně Marii a
načerpali zde sílu pro další
životní cestu i útěchu ve
starostech každodenního života. Přicházeli obyvatelé Zdíkovska i odlehlých vesnic a
vesniček… Jako by se od těch
dob nic nezměnilo. Před pěti
lety byla kaple opravena a zdá
se, že spolu s ní byla obnovena
i zašlá sláva lizovských poutí.
Každoročně se zde scházejí
rodáci, kteří svůj život prožili
daleko od milované Šumavy, i
ti, kteří nikdy neopustili rodný
dům. Všichni jsou tu doma.
Přicházejí návštěvníci z celé
republiky, kteří si zvykli svůj
podzimní šumavský pobyt
načasovat
podle
termínu
poutního setkání. Přicházejí i
ti, kteří svůj život prožili
v daleké cizině, kam je osud
zavál. Vracejí se domů.
V to zářijové ráno má celé
místo
zvláštní
atmosféru.
Kaple je osvětlena drobnými
světélky svící, Panna Maria
Lizovská stojí nad oltářem a
očekává poutníky, aby jim
požehnala. Oltář se oblékne do
bílého plátna a záplava květin
oslavuje vrchol léta i blížící se
podzim jako poděkování za
Boží štědrost a nikterak nezasloužené dary naší krásné
šumavské přírody. Obětní stůl

je připraven před kaplí. Prostor
malé kapličky už dávno
nestačí, aby pod svou střechou
přivítal tolik poutníků, a tak
vychází před kapli do prostoru
lesního ticha. Na protilehlém
břehu se pomalu plní lavice
amfiteátru a obklopují okolí
Kristova kříže, u jehož paty
otvírá náruč Panna Maria.
K jejím nohám rozsvěcují
svíčky poutníci. Světlo svící –
světlo Kristovo, jež naplňuje
srdce každého z nás, aniž
bychom si to uvědomovali,
vystupuje do tohoto světa jako
vroucí
prosba,
jako
poděkování i chvála. Lesní
svah je poset zlatavými listy a
lesknoucími
se zrcadélky
slunce, která na obzoru
tajemně
odcházejí
do
nekonečna. Atmosféra, kterou
je potřeba prožít.
Ve své každodenní zaneprázdněnosti jsme najednou
schopni zastavit se a uvědomit
si, jak krátká ta naše cesta
životem vlastně je a jak příliš
často marníme čas, který nám
byl vyměřen. Přicházíme,
usedáme, otvíráme svá srdce a
vnímáme všemi smysly naše
kořeny, současnost i budoucnost. Snad je to proto, že
Lizovská
kaple
Narození
Panny Marie je místem, které
spojuje mnohé osudy a životní
cesty. Snad je to proto, že je to
Naše kaple – kaple všech, kteří
toto místo milují. Snad je to
proto, že je to místo opravdu
posvátné. Nevím… Jedno ale

vím určitě. Prožitek lizovské
pouti je neopakovatelný a ten,
kdo jednou přijde na tato místa
je znovu volán zpět, aby se
znovu dotkl něčeho, co jej
dalece přesahuje.
Dovolte mi tedy poděkovat
všem, kdo toto místo milují,
navštěvují jej a starají se, aby
jeho kouzlo neztrácelo na
kráse. Při letních procházkách
trpělivě uklízejí okolí, přinášejí
květiny, přispívají finančně, ale
hlavně modlitbou za celý tento
kraj a všechny, kteří v něm žijí.
Je to vzácný dar Ducha
Svatého, který spojuje lidi,
jejichž životní postoje i osudy
jsou zcela odlišné.
Pomalu se blíží období
adventu – očekávání příchodu
našeho Spasitele. Přeji Vám
všem, abyste i v těchto pohnutých dnech, kdy svět sužují
nepokoje na Blízkém Východě

či Ukrajině našli pokoj a klid a
správný směr na své cestě
životem. Pokud by snad síly
umdlévaly a zdálo se, že ubývá
i naděje, máme přece nedaleko
našich domovů neuvěřitelně
krásné a posvátné místo Lizovskou kapli Narození
Panny Marie. Přijďte, budete
vítáni, kdykoli. Přijďte nedělní
procházkou nebo jenom tak,
všedním odpolednem, kdy se
běh světa zpomalí a pokoj, mír
a klid se zvolna vlévají lidem
do duší. Přijďte se v době
adventu podívat na vánoční
stromeček, který letos v kapli
ozdobí pro všechny poutníky
děti v rámci výuky náboženství
na naší základní škole. Přijďte
a možná tam potkáte i někoho,
bez koho by to všechno kolem
nás ztrácelo smysl…
Požehnané a pokojné dny
Mgr. Alena Bernardová

OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, že od příštího roku
budou moci naplnit rubriku Blahopřejeme... ,
svými osobními přáními svým blízkým,
přátelům, sousedům a kamarádům.
Nejlépe písemnou formou do uzávěrky
Zdíkovska zaslat text přání, je možné
přiložit i fotografii.
Stalo se již tradicí, že Obec Zdíkov přeje
našim spoluobčanům při dosažení životního
jubilea 70. , 75., 80., 85., 90. a více let osobně,
a proto nepovažujeme za nutné tato jubilea
zveřejňovat v našem občasníku.
V případě, že si nepřejí někteří občané ani
osobní gratulaci,
je možné nás kontaktovat.

Blahopřejeme k životním
jubileím
listopad - prosinec 2014

Anna Mácová, Zdíkov 136
Marie Stibůrková, Zdíkov 277
Petr Kleinhampl, Mas. Lhota 132
Emil Blaško, Zdíkov 224
Anna Pešlová, Zdíkov 325
Vlasta Pešlová, Masákova Lhota 46
Věra Margoliusová, Zdíkov 325
Jaroslava Švarcová, Zdíkov 325
Václav Randák, Zdíkovec 14
Jan Hadrava, Zdíkov 253

Blahopřejeme k narození

*********************************
Stejně tak i k narození dětí posíláme osobní
gratulaci, a proto tímto oznamujeme všem
rodičům dětiček, které se narodí v naší obci,
aby v případě zájmu zúčastnit se vítání
občánků o to osobně požádali na obecním
úřadě.
za Obec Zdíkov
Mgr. Zdeněk Kantořík
Starosta

Matyáš Bořík, Hodonín 40
Petr Míčka, Zdíkov 254

Dožít se 102. narozenin je
pro mnohé z nás nepředstavitelné, ale naše klientka, paní
Antonie Majdlová oslavila tyto
narozeniny 7. září 2014. Svým
elánem a chutí do života
překvapí každého, kdo ji
pozná. Jaký dárek k takovému
nádhernému věku? Neváhali
jsme. Jelikož paní Majdlová
pochází
z našeho
kraje,
vyjížďka do známých míst naši
oslavenkyni mile potěšila.
Hry v jiných domovech?
Kůsovský tříčlenný tým spolu
s doprovodem změřil síly s ostatními týmy na „chvalkovském turnaji.“ O šikovnosti
našeho družstva není pochyb.
Poznávali houby, shazovali
kuželky, hudební kvíz je
rovněž nezaskočil. A jak vše
dopadlo?
“Kůsovští“ si z Chvalkova
odvezli první místo.
To je prima, že jedeme do
ZOO,“ tak komentovali naši
uživatelé výlet na Hlubokou.
Prohlídka zvířecího světa splnila očekávání všech. Se zájmem jsme pozorovali klokany,
vydry, kočkodany, sovy, dále
losa,
plameňáky,
pelikány…Spokojenost klientů dovršila koupě suvenýrů pro sebe i
své přátele.

Většinou vám píši o našich
pravidelných procházkách spojených s pohárem v Penzionu
Podskalí v Říhově. Změna je
život, a proto jsme jeli na
„pohár “ opačným směrem, a
to na Dobrou chatu na Zadov.
Z bohatého menu si uživatelé
vybrali poháry různých chutí.
Někteří pánové zvolili spíše
zlatavý mok.
Měsíc říjen, poslední táborák na Kůsově, ale jaký. Sluníčko nás hřálo, takže posezení
s „pochoutkou“ vyšlo na
jedničku.
Že klienti domova jsou milovníky zvířat se potvrdilo na
výstavě drobného zvířectva a
exotů. Každý si zde našel „to
své “.
Do konce roku ještě uskutečníme nejednu společenskou
akci. Agentura Iva nás navštíví
se svým programem s názvem
Ten vánoční čas. Základní
umělecká škola z nedalekých
Stach nás zahřeje na duši svým
vánočním koncertem. Silvestrovskou zábavou strávíme
poslední den v roce. Na místě
je přání vám všem, abyste
pěkně prožili vánoční svátky a
šťastně vykročili do nového
roku.
Martina Mistrová DiS
sociální pracovnice

Knížka nejen pro děti
s názvem
Pohádky
ze
šumavského Podlesí si zaslouží
pozornost nejen pro to, že její
autor je vskutku regionální a
děj jednotlivých příběhů je
zasazen do nám blízkého kraje,
spojeného s přírodou, lesy,
studánkami.
Autor těchto pohádek patřil
mezi těch málo lidí, u nichž
bylo vždy poučné sledovat, co
a jak říkají – a nejen říkají, ale
také a především v souladu s
tím i dělají. A tak se v úvodu
nabízí otázka: jaký byl Josef
Křešnička? Jistě byl trochu
výjimečná bytost, bytost citlivá, člověk štědrý, nezáludný,
člověk, který nešel bezhlavě s
davem, muž, oddaný všemu,
co si oblíbil, tedy i dětem.
Josef celý život skládal
neúnavně
zábranu
ztrátě
hodnot, jistot a snad nejvíce
pak ztrátě našich snů právě z
knížek i leporel, z básniček i
pohádek. Ony byly, jsou a
budou tichým, skrytým a
hlavně platným vodítkem a
cestou k jejich objevování,
znovunalézání. Napomáhá tak
i
dnes
se
potýkat
s
každodenními
pokušeními,
pomáhá vyhrávat malé i větší
zápasy, naplňovat touhy.

My, dospělí, dobře víme, že k
mládí patří i schopnost snít.
Takové snění může být naivní,
dětinské a nemusí být zištné,
proto ale přece není vzácné. Je
tomu
tak,
protože
je
životodárnou
vodou
ve
vyprahlé
poušti,
pomáhá
člověku bez rozdílu věku, ale
hlavně žít a ne pouze přežívat,
pomáhá
hledět
dopředu,
nestrádat. A opět se vracíme k
pohádkáři Josefovi. On svým
psaním byl přímo onou
životodárnou
vodou
v
příbězích našich dnů, v
příbězích, v nichž nemůžeme
najít východisko, pochopení,
kapku naděje.
Každý z nás bude mít oblíbené
nějaké místo, třeba náves,
ulici, zákoutí, kousek lesa,
potok, zvíře, budovu. Úplně
konkrétní věci, které jsou
právě u nás doma, v okolí a
jinde, ať se snažíme, jak
chceme, stejné nenajdeme,
opravdu jsou jen doma a ne
jinde v cizině.
Snažme se dívat kolem sebe a
napodobujme to, co dělal on,
co dělal Josef Křešnička. Byl
to on, kdo on lpěl na zdraví
svého rodného kraje, příroda
pro něj nebyla nějakou jen
kulisou. Tam, kde jsme mnozí

malířky s rodnými kořeny ve
stejném kraji Podlesí.
Jak Velký leták Markétku
povozil, Pohádka o lívancích,
Klikoběžka, Jak chytrá Markétka zachránila Hoslovice,
Klekánice na Kobylce, Matonoha - to je jen namátkou
několik jejich názvů. Stalo se
tak, aby vytvořily pestrý, ale
snad i zajímavý, vkusný
náhrdelník. Uchopíme-li sami
nebo s dětmi pevně první
korálek, zaposlou-cháme se
nebo se začteme do první z
pohádek, spatříme-li
první
obrázek nebo si jiný v
omalovánkách vybarvíme, to
už záleží jen na nás...

slepí, viděl mravence, plevel i
kytku, i kus skály svým
okouzleným zrakem. Znal
každý koutek domova, krajiny,
dokázal se obdivovat, složit
verše o šípkovém keři, o olši u
potoka, zastavil se u každé
zanedbané kapličky. Trápilo
ho, ubližoval-li někdo přírodě,
rybníkům, stromům…
Vše, co činil, bylo, směřovalo, dovolím si tvrdit,
nejsilněji k prospěchu dětí. K
naději, k dobám přicházejícím.
Málo lidí mezi námi chodí s
takovou vírou v mládí a
budoucnost, jak tomu bylo u
Josefa Křešničky. Byl to on,
kdo svůj svět snů, fantazie,
ideálů, cti a hrdosti proměňoval
v pohádky.
A tak bylo vybráno právě od
něj, novodobého rytíře, z
nespočtu pomyslných korálkůpohádek těch patnáct a ty byly
navlečeny na nit – do knihy,
opatřeny krásnými barevnými
ilustracemi Marcely Vichrové,

Knihu Pohádky ze šumavského
Podlesí od Josefa Křešničky
(1939 – 1997) vydalo Sdružení
pro obnovu Dobrše. Více
informací o knize najdete na
www.dobrs.cz. (ISBN: 978-80260-3406-3)
Ivo Kraml

Dne 24. září 2014 jsme se
pokusili o překonání rekordu
Nejvíce
čtoucích
a
poslouchajících lidí z roku
2010. 4. října 2010 se ve
spolupráci s Agenturou Dobrý
den Pelhřimov zmiňovaného
rekordu, který i tehdy vyhlásila
Městská knihovna Prachatice,
zúčastnilo 41 institucí a četlo
nebo poslouchalo 4889 lidí.
Letos 24. září v 8 hodin ráno se
četla a poslouchala kapitola
z knihy O víle Majolence a

profesorovi z Prachatic. Tato
kniha byla napsána v minulém
školním roce při Lekcích
tvůrčího psaní dětskými čtenáři
Městské knihovny Prachatice a
dále žáky ZŠ Zlatá stezka
v Prachaticích pod vedením
pana
spisovatele
Hynka
Klimka.
Dílo
půvabnými
ilustracemi
doplnila
paní
Zdeňka Študlarová. Letošní
akce se zúčastnilo celkem
15 876 lidí ve 152 institucích
po celé republice. Komisař

z Agentury Dobrý den Pelhřimov mohl jen konstatovat, že
rekord byl překonán. Také
naše knihovna spolu s mateřskou a základní školou se
tohoto čtení zúčastnily v celkovém počtu 202 účastníků.
Děkuji MŠ a ZŠ Zdíkov za
účast.
Ráda bych také touto
cestou požádala čtenáře, aby
dodržovali měsíční výpůjční
lhůtu a vracely vypůjčené
knihy do knihovny včas.
Děkuji.
Na závěr pár tipů na čtení:
pro děti:

Srdcový
erb
–
Ivana
Englmaierová, Překlepy a
nedoklepy – Jiří Havel, Lumír
včelaří, aneb Medový slabikář
– Aneta F. Holasová, Strašidlář
- Mezi námi trpaslíky – Hynek
Klimek
pro dospělé:
Balada o pilotovi – Jiří
Stránský, Zdravím tě, temnoto
– Sandra Brown, Patricie –
Veronika Matysová, Údolí
havranů – Barbara Erskin,
Nebe studánek (III. Pověstné
prameny Šumavy, Pošumaví a
jihozápadních Čech – Ondřej
Fibich
M. Kubišová, knihovna

První čtvrtletí školního
roku 2014/2015 se neslo
především v duchu intenzivní
práce žáků v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů.
Prvňáci se zdárně „adaptovali“
v novém prostředí a – především díky práci třídní
učitelky - rychle přivykli
novému systému jednotlivých
činností. Naopak naši nejstarší
- deváťáci - se pomalu chystají
jednak na úspěšné završení
svého působení na základní
škole, ale především na zdárné
složení přijímacích, event.
talentových zkoušek. Poděkování patří vyučujícím, kteří se
těmto žákům věnují i nad
rámec běžné výuky. Zvládnutí
učiva některých žáků prvního
stupně
napomáhají
také
v letošním roce tři asistenti
pedagogů.
Pestrou činností se prezentují všechna oddělení školní
družiny. Kromě tradičních
aktivit začala v tomto školním
roce družina s novinkou, kterou
představuje filmová produkce
pro děti v místním kině. Po
velmi příznivém ohlasu ze
strany dětí i rodičů na
příměstský tábor organizovaný
o letních prázdninách uvažujeme o zopakování této akce
také
v termínu
jarních
prázdnin.
Kromě
nabídky
pestrého vyžití dětí chápeme
toto i jako vstřícný krok
rodičům, pro které je zajištění
volného času dětí v průběhu
roku problematické.
V průběhu čtvrtletí jsme
realizovali ve škole některá
„vylepšení“,
jako
příklad
uvádíme dovybavení dvou tříd

novými interaktivními tabulemi a notebooky. Tuto techniku
mohou žáci a učitelé využívat
celkem již ve dvanácti třídách
a učebnách.
Novinkou letošního roku
byl také intenzivní kurz
anglického jazyka s rodilým
mluvčím, pokračujeme v aktivitách projektu Technické
vzdělávání mládeže, kdy žáci
navštěvují dílenská vyučování
v SŠ Vimperk, podívali se do
Mladé Boleslavi, kde navštívili
firmu Škoda Auto a.s. a
automobilové muzeum, zdárně
pokračují aktivity projektu
ComeniusRegio – literární
činnost, příprava divadelního
vystoupení, předvánoční zájezd do aquaparku… Požádali
jsme o možnost výměnného
pobytu žáků naší a polské
školy, pokud bude naše žádost
kladně vyřízena, čeká nás po
novém roce příprava této
náročné akce. Žáci 3. a 4.
třídy dokončili kurz plavání,
v rámci dalšího projektu –
finanční gramotnost – absolvovali třeťáci a osmáci třídenní
zážitkovou školu na Zadově,
všichni žáci se zapojili do akce
,,Nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí" /akce byla zapsána
agenturou Dobrý den Pelhřimov do Knihy rekordů/,
proběhla řada sportovních
turnajů, preventivní program
zaměřený na kouření, do
Zdíkova tradičně zavítal se
svým výchovně vzdělávacím
programem soubor Pernštejni.
Z dalších činností zmiňme
snad už jen drakiádu, zhotovování adventních výrobků a
přípravu vánočního koncertu.

Rádi bychom poděkovali
všem pedagogům školy za
jejich práci v tomto kalendářním roce, kolegyním v mateřské škole, které svou prací
dokazují, že naše školka patří
mezi ty, na které můžeme být
právem hrdi. Naše poděkování
patří i kuchařkám, vedoucí

školní jídelny a technickému
personálu.
Závěrem nám dovolte popřát
vám, čtenářům Zdíkovska,
klidné předvánoční i vánoční
období.
Přejeme vám do nového roku
především zdraví a osobní
spokojenost.

Znalost cizích jazyků je v
dnešním
globálním
světě
potřeba, ne-li nutnost. Naše
škola si tento trend uvědomuje.
Nejlépe se jazyk učí v cizí
zemi. Když nejsou prostředky
na vycestování do USA nebo
Velké Británie, musí přijít
rodilý mluvčí za vámi.
Dozvěděli jsme se o
agentuře TALKTALK, která
zprostředkuje
týdenní
konverzační kurz angličtiny s
rodilým mluvčím na půdě
školy. Domluvili jsme se s
agenturou během několika
emailů na termínu i náplni a
10. listopadu jsme ve Zdíkově
přivítali Ryana Cyzmana z
Michiganu, USA.
Na mladého Američana
žijícího v Praze čekalo 24 žáků
ve věku 13 - 15 let mírně
pokročilé úrovně. Základní
škola uhradila 50% nákladů na
žáka. Kurz probíhal v učebně
naší školy každý den od 8 do
13.45. Žáci si v průběhu kurzu

vyzkoušeli nové metody učení
a přiučit se mohli i učitelé.
Preferována byla práce ve
skupinách, hry, brainstorming
či myšlenková mapa. Lektor
skvěle
využil
moderních
trendů, které jsou současné
mladé generaci blízké. Žáci
tvořili scénky a prezentace, při
kterých se natáčeli a poté
hodnotili.
Perličkou
byla
komunikace
s lektorovou
babičkou v USA díky Skypu,
které se žáci ptali na běžné
věci ze života. Jak již bylo
řečeno, na hodinách mohli být
přítomni i učitelé jazyků, a
mohli si tak prohloubit své
znalosti a metody práce. Na
závěr celého kurzu obdrželi
absolventi certifikát o účasti.
"Jsem rád, že se podařilo
kurz realizovat a děti byly
spokojeny. Celý týden jsme se
snažili
Ryanovi
připravit
takové rodinné prostředí a on
pracoval velmi dobře. Setkání
s rodilým mluvčím byla

příležitost nejen pro žáky, ale i žáky", uvedl Mgr. Roman
pro nás učitele angličtiny, jak si Šebánek, učitel angličtiny ve
opět procvičit komunikaci. Již Zdíkově.
Za vedení ZŠ a MŠ Zdíkov
přemýšlím, že něco podobného
Mgr. Václav Kyznar
připravíme i pro méně úspěšné
Mgr. Zdeněk Kluibr

KDO Z RODIČŮ BY SI
NEPŘÁL, ABY JEHO DÍTĚ
BYLO ŠŤASTNÉ?
Šťastné dítě je většinou
prezentované s
radostným
úsměvem na rtech. Reklamou
podpořená iluze ukazuje dítě,
které je stále aktivní, vyhledává
kamarády a s šibalským kukučem vám odpoví na každou
otázku. A tak se není co divit,
že mnozí rodiče propadají
obavám. „Každé ráno vidím, že
ve školce stojí opodál. Sice
nebrečí, ale bojím se, že není
šťastné. Proč si vesele nehraje
jako jiné děti? Děláme něco
špatně? Může za to složení dětí
ve školce? Nebo dokonce
učitelka?“
Každému dítěti se občas
něco nelíbí. Někdy je spokojené, jindy méně, může být i
nepokojené. Že má dítě slzu
v oku, to ještě není důvod, aby
se začal hroutit i dospělý.
Maminka odchází ze školky
zoufalá, že se dcerka ráno do
školky netěší, že se tam nevrhá.
Ale již nevidí, že za chviličku

je na tváři holčičky úsměv. Pro
předškolní věk je typické
rychlé střídání nálad. Dětský
pláč rozhodně není totéž, co
pláč dospělého člověka. A
každý jedinec je jiný. Dítě,
které je v kolektivu spíše
plaché a nesmělé, nemusí být
automaticky
nešťastné.
Introvertně orientované děti
mohou být naopak docela
spokojené, když se nemusí
přímo účastnit hry, ale
zpovzdálí se zájmem pozorují
dění. Obavy rodičů může
podporovat i to, že dítě, které
je doma dynamické a jisté, se
ve školce chová zakřiknutě a
bojácně. Doma má totiž
„zmáknutou“ sociální realitu a
má pocit jistoty. Ve školce se
ale setkává se spoustou jiných
názorů, s jiným režimem,
prostě
s novou
sociální
realitou. Pokud je ale dítě
doma bezprostřední a veselé,
můžete si být jisti, že časem
bude v kolektivu také takové.
Jen je důležité společné
nastavení
pravidel
a

důslednost. A velmi důležité je
s dítětem hovořit, vysvětlovat a
hlavně mu nelhat a planě
neslibovat. Zradit a zklamat
dítě se nevyplácí! A lepší je
dát dítě do školky když
musíme, nebo když jsme
opravdu pevně rozhodnutí a
této skutečnosti podřídit režim.
Že se mu to nebude líbit, je
přirozené, protože je to změna
– a tu předškolní děti, zejména
ty úzkostlivější, hůř snášejí. A
VYDRŽET!!!
„Naše děti mají ručičky – a
ty musejí stále něco dělat.
Naše děti mají nožičky – a ty
chvilku nepostojí.
A kromě tělíček mají naše
děti také hlavičky, které myslí,
povídají, dívají se, prostě
vnímají celý okolní svět.“ To
nejsou moje slova, to napsal
Karel Čapek.
A jaký je ten dnešní svět? Je
plný počítačů, mobilů, elektroniky a hlavně spěchu! Snažme se prosím o to, aby se děti
společně s námi dokázaly
zastavit a žasnout nad malými i
velkými zázraky přírody. Možná, že v příštích letech, budeme vděčni za krásné místo,
které najdeme v přírodě. Děti,
které mají kladný vztah
k přírodě, jsou mnohem vnímavější,
citlivější
i
ŠTASTNĚJŠÍ!
Často žasneme, co děti dokáží postřehnout, na co se
zeptat nebo co dokáží vytvořit
či namalovat.
Ve školce stále něco vyrábíme a dětské výtvory vysta-

vujeme nejen u nás v MŠ, ale i
ve zdravotním středisku, pro
potěchu oka i duše.
Také druhým rokem již
spolupracujeme s Lesní školkou „Šumavous“ a jedenkrát
týdně
probíhá
dopolední
výukový program. Děti s nadšením pozorují drobné živočichy,
poznávají
stromy,
plody, hrají postřehové hry,
pracují
s nářadím,
staví
domečky, prostě vnímají krásu
přírody. Snad v paměti dětí
zůstane kousek krásna, s nímž
se seznamují.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat panu Hujdovi, že
nám spolupráci umožnil a paní
Randákové za velmi pěkně
připravenou náplň jednotlivých
programů.
„Děkujeme
a
chceme nadále ve spolupráci
pokračovat.“
A ještě jednou se vrátím
k dětskému štěstí. Blíží se
Vánoce a to je záruka úsměvu
a štěstí!
Když pomineme úklid a
pečení, mnohdy se na vánoční
svátky těší více rodiče než děti.
A to právě pro rozzářené oči a
šťastný úsměv. I k nám do MŠ
přijde Ježíšek!
16. a 17.
prosince
srdečně
zveme
všechny rodiče na vánoční
besídky, bude určitě veselo!
Nemusí být však každý den
slavnostní a veselý. Přeji všem
v tomto starém roce, ale
zejména v tom novém roce
2015 co nejvíce dnů plných
pohody a štěstí!
Míčková Zdena

V sobotu dne 26. července
2014 se konalo třetí setkání
rodáků a přátel v Hodoníně na
Behnách.
Pozvání přijalo přes sto
účastníků. K dobré pohodě a
příjemné náladě všech přispěla
svým
úžasným
projevem
„kapela přátel Hodonína“,
kapela mladých hudebníků Janou Tomáškovou, Davidem
Hol-cem a místním zástupcem
Míšou Kovářem, která se
střídala se známými muzikanty

„ŠUMAVŠTÍ KAMARÁDI“
pana Kopfa z Michalova.
Všichni se dobře bavili a
družili až do hodně pozdních
hodin.
Co se nestihlo tentokrát,
určitě chceme dohnat v příštím
čtvrtém setkání 29.7.2017.
Setkání ZDAR a příštímu
zvlášť.
Poděkování všem zúčastněným.
Bořík Ladislav

Zdíkovečtí hasiči každoročně vyrážejí na turistický
výšlap za krásami našeho
blízkého okolí.
V loňském roce se vydali
na Javorník a tentokrát si
vybrali Hrb neboli Dědek
1074m n.m.
Na vrchol nad Zábrodem
mířili podle mapky, kterou
maloval p. učitel Mandák.

Byla natolik přesná, že na
místo dorazili přesně podle
jeho instrukcí bez toho, aby
zabloudili. Na vrcholu Hrbu
nás přivítal starý jezevec určitě tam čeká i na vás.
Mapičku přikládáme pro ty,
kteří na tomto místě dosud
nebyli. Vřele doporučujeme.
Ivana Caisová

