Vážení a milí občané Zdí kova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i
Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova a Žírce.
Zima je opět za n ámi a po
pořádných mrazech v únoru
nastupovalo v březnu jaro
znovu bleskově, překotně,
s vysokými
nadprůměrnými
teplotami, které tak trochu
matou flóru i faunu – a s ní i
nás, příslušníky homo sapiens.
Teploty v poslední dekádě
březn a byly na úrovni druh é
poloviny dubna, možná i
začátku května, dvacetistupňovou hranici zaznamen aly
měřicí přístroje několik dnů po
sobě - a to i tady n a Šumavě.
Na mnoha místech republiky
padaly i teplotní rekordy.
Podobně rychlý je nástup jara
v obecním dění. Projekty, výběrová
řízení,
nejrůznější
žádosti – s tím vším se vždycky
na jaře na obecním úřad ě
takříkajíc rozt rhne pytel. Samozřejmě, od toho jsme t ady
pro Vás, aby chom se Vašim
požadavkům snažili vyhovět.
Bohužel, ne vždy cky je to
možné. Jednak je nutné dodržet
množství legislativních pravidel a jednak také na Vaš e
oprávněn é požad avky musí
obec vůbec mít.
Letošní rok nebude nijak
štědrý, šetřit doslova každou
tisícovku musíme i v obecní
pokladně. Samozřejmě i šetřit
je ale třeb a s rozumem – a
nikoli za každou cenu. Musíme
mít taky na paměti, že dn es
pracn ě ušetřená korun a může
v příštích letech přijít obec na
pořádné peníze. Rozpočet obce
je na letošní rok vyrovnaný.

Uskrovnit se letos ale musíme
především proto, že letos budeme splácet dva úvěry souběžně: celý podíl z dotace n a
generální opravu základní
školy splatíme bezezbytku až
v polovině příštího roku - a
kromě toho jsme si loni půjčili
dva miliony na povinný podíl
obce na opravy místních
komunikací. Bez tohoto úvěru
bychom ale nedostali více než
osmimilionovou dotaci na
opravu cest z Račov a do Putkovských samot a z Nového
Dvora přes Albrechtec (Kočičov), po kterých už od loňska
spokojeně jezdíme i chodíme.
V polovině letošního roku k
tomu zřejmě zah ájíme výb ěrové řízení na dod avat ele prací
pro největší investici minimálně desetiletí – novou ČOV
ve Zdíkově, kanalizaci a
dostavbu
vodovodní
sítě.
Včetně DPH se tato zakázk a
vyšplhá ke sto milionům (konečná suma záleží samozřejmě
na výši nabídek firem).
Vzhledem k platnosti nového
zákona o veřejných zak ázkách
se řízení asi protáhn e, těžko
říct, zda zahájíme ještě letos, či
příští rok.
Největšími obecními investicemi tak letos bude gen erální
oprava alespoň části komunikace od hlavní silnice II. třídy
č. 145 kolem zámku ve
Zdíkově (ano, tam, co to je
samá lepen á i nelepen á díra),
generální oprava povrchu návsi
ve Zdíkovci (od hlavní silnice
ke hřbitovu, kde je to snad
ještě horší než u zámku ) a taky
účast obce na po řízení nov é
cisterny pro zásahovou jednotku hasičů. Jinak jsme v investi-

cích opatrní práv ě kvůli
nadcházející fin anční spoluúčasti obce n a projektu ČOV a
kanalizace.
Jak vidíte, pro starosti
občas člověk na to krásn é a
rychlé jaro zapomíná. A to
bychom neměli. Vím, že každý
toho máme k řešení dost a
dost, ať v práci nebo doma.
Média nám tu dobrou n áladu
taky moc nen esou, naopak,
připadá mi, že celostátní
politika je čím dál víc

nervózn ější. Nenecht e se,
přátelé, ničit státní blbou
náladou (někdy víc než blbou)
a užívejte
jaro
plnými
doušky...
Přeji Vám i Vašim blízkým:
prožijte klidné a spokojen é
Velikonoce 2012, mějte se
moc rádi a hlavn ě - bu ďte
hodně, hodně zdrávi, vážení a
milí spoluobčané.
Srdečně Vás zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce

je žít. Možná jde o balast
minulosti, o mnohá zranění a
rány, které nám znemožňují
Kámen, který uzaví rá h rob, je vstát a jít svou cestou. I
symbolem blokád, jež nám obavy nás mohou ochromov at.
brání žít. Mnozí znají pocit, že Někdy nás
jako k ámen
na nich leží kámen a nenecháv á na srdci tíží budoucí události:

Kámen, který brání životu
Velikonoční zamyšlení

máme strach z nějak ého
rozhovoru, zkoušky, těžké
operace. Někdy nás tíží jako
kámen lidé: mají n ad námi
moc a v jejich blízkosti
nemůžeme
volně
dých at.
Omezují nás. Blokují nás.
Nechov áme se tak, jací
skutečně jsme.
Vzkříšení znamená, že z
nebe s estoupil anděl a odv alil
kámen. Břemeno, které nám
brání v životu, je odvaleno.
Zase můžeme volně dých at.
Najednou už jej necítíme – na
odvalený kámen si jako vítěz
sedá anděl. Kámen se stává
znamením vítězství života nad
smrtí. Připomíná nám, že se na
nás stal zázrak, že náš hrob je
otevřen a my můžem e vstát.
Možná jsme přemýšleli a v
mnoha rozhovorech jsme se
pokoušeli osvobodit se od tíhy
kamene, ale nebylo to k
ničemu. Najednou však vstupuje do našeho života anděl, a
aniž by chom tušili, jaký
proces v
nás p robíhá, je
kámen odval en a my zase
cítíme život.

Mnozí lidé mají srd ce z
kamene. Natolik se uzavřeli
citům, že jejich srdce ztvrdlo
na kámen. Jsou chladní,
stranou života. Za kamen em,
který uzavírá hrob, tlí mrtvola.
V příběhu o Lazarovi symbolizuje kámen na jeho hrob ě
absenci vztahů. Kdo leží za k amenem, ztratil vazby k lidem.
Ježíšova lásk a pronik á i kam enem. Je tak silná, že i skrze něj
znovu
probouzí
přátelský
vztah. Sahá až do hrobu.
V příběhu o Lazarovi zas ahuje Ježíšova láska Lazarovo
mrtvé srdce a probou zí ho k
novému životu. V Ježíšově
vzkříšení posílá Ot cova l áska
anděla, aby odvalil kámen.
Otcova láska proniká až do
temnoty smrti. Otcova láska
Syna probouzí. Patří ale i nám.
Otec pošle svého anděl a i k
nám, když se uzavřeme v
hrobě sv ého
strachu
a
strnulosti. Jeho láska odvalí
kámen, který nás pevně drží v
hrobu, a probudí nás k novému
životu.
Z myšlenek
P. Anselma Bručna
P. Michal Pulec

Pátrání po potomcích Karla
Hašlera, tak je pojmenováno
šesté pokračování o Karlu
Hašlerovi v podání p ana Karl a
Šedivého. Vystoupení pan
Šedivý zah ájil sérií melodií
typu Já mám holku od Okolků,
U sv. Matěje, když se slunko
usměje… Z vojenských písní
jmenujme Pětatřicátníky či
Copak je to za vojáka, když mu
láska nekvete.
Nejen hudební, ale tak é
velice poučný byl tento po řad.
Dozvěd ěli jsme se opět něco
více o Karlu Hašlerovi, tentokrát, jak je na začátku uvedeno,
o jeho potomcích a to synech
Karlovi a Zdeňkovi. Vypravování bylo prolínáno písněmi
opěvujícími Prahu: Když se
dívám z Vyšehradu na Smíchovský břeh či Na Strahově
pod Petřínem. Program zákon čila nezapomenutelná píseň Po
starých zámecký ch schod ech.
Nejen hra Člověče, nezlob se si
získala oblibu
u
našich
uživatelů. Také karetní hra
„ Prší“ si našla své příznivce. A
proto jsme v domově uspořádali turnaj, kde jsme z přihlášených zájemců vytvořili tři
čtyřčlenn á dru žstva. Soutěžící
jednotlivých družstev nejprv e
hráli mezi sebou a to celkem

deset kol. Vítězové z každého
týmu postoupili do finále.
Odměněni nebyli pouze první
tři výherci, ale všichni soutěžící, poněvad ž naš e heslo
zní: „Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.“
Masopustní veselí se konalo
18. února 2012 i v Domově pro
seniory Stachy – Kůsov. Prvním místem, kam masky
zamířily, byla jídelna, kde již
uživatelé ček ali na oběd. Poté
se průvod od ebral do n ejhořejšího patra, odkud scházel
po jednotlivých odděleních
dolů do přízemí, aby navštívil
a pobavil i ostatní obyvatele.
Společně si zazpív ali, někteří i
zatan čili. Celá akce byla
zdokumentována fotografi emi,
které si můžete prohlédnout n a
našich intern etových stránkách. Odměnou za pěkn ě
strávené sobotní poledne bylo
pro masky připrav eno něco
dobrého
k zakousnutí
a
samozřejmě i k pití.
Touto cestou bychom také
chtěli poděkovat paní Jan ě
Krejčov é,
jež
nám
sponzorským darem věnov ala
materiál na vytvoření výzdoby
v prostorách domova.
Martina Mistrová DiS
sociální pracovnice

Blahopřeje me všem našim
jubilantům
leden – červen 2012

Tvrdek Josef, Putkov 23
Kolrus Jaroslav, Zdíkovec 54
Randáková Pavla, Zdíkovec 19
Adámek František, Zdíkov 140
Šimková Josefa, Zdíkov 238
Paulík František, Zdíkov 224
Randáková Jaroslava, Zdíkov 118
Chamra M iloš, Zdíkov 225
Červenková Zdeňka, Zdíkov 325
Frühaufová Ludmila, Zdíkov 195
Pohan Josef, Hodonín 14
Beneš Zdeněk, Zdíkovec 36
Vávrová Jiřina, Zdíkov 298
Vacík Josef, M asákova Lhota 16
Řeháček M iloslav, Zdíkov 44
Šebestová Blažena, Zdíkov 191
Jandová M arie, M asákova Lhota 1
Wurmová Božena, Zdíkov 92
Šimková Božena, Zdíkovec 33

Blahopřejeme k narození
David Schartner, M asákova Lhota 142
Tereza Paterová, Nový Dvůr 152

Rozpočet obce na rok 2012
Rozpočet na rok 2011 byl
schválen dne 30.3.2011 jako
vyrovnaný ve výši 23.840 tis.
Kč v oblasti příjmů i výdajů.
V oblasti financování obec
schválila splátky úv ěru n a
rekonstrukci ZŠ v e výši 1.072
tis. Kč. Na ně měl být čerp án
přebytek hospod aření z minulých let, a to ve stejné výši, tzn,
že by k 31.12.2011 měl být na
účtech úbytek pen ěžních pro středků o splátky úvěru.
V r. 2011 byl schválený
rozpočet upraven d evaten ácti
rozpočtovými opatřeními – byl
navýšen o 9.158 tis. Kč v příjmech a o 11.956 tis. Kč ve
výdajích. Z původně schváleného vyrovnan ého ro zpočtu s e
stal rozpočet schodkový.
Hlavním důvodem schodkového rozpo čtu byly vysok é
výdaje na opravy místních komunikací ve výši 13.261 tis.
Kč. Při schvalování rozpo čtu
byla plánována výš e jen 2.730
tis. Kč. Obec ale v průb ěhu
roku obdržel a dotace na opravy
ko-munikací v Novém DvořeAlbrechtci a v Račov ě-Putkovských samotách – celkem 8.439
tis. Kč. Poměrně vysoké vlastní
podíly musela však ob ec h radit
ze svého ro zpočtu – k tomuto
účelu použila i úv ěr v e výši 2
mil. Kč.
Skutečné příjmy za ro k
2011 činily 33.018 tis. Kč, tj.
plnění na 100,06% upraveného
rozpočtu, výdaje 35.689 tis.
Kč, tj. plnění na 99,70% upraveného
rozpočtu.
Výdaje
převýšily nad příjmy o 2.671
tis. Kč, tzn. schodek v této
výši. Dále byly uhrazeny splátky úvěrů ve výši 1.357 tis. Kč.
Jelikož rozpočtov é příjmy r.
2011 nestačily na k rytí výdajů
a splátky půjček b ěžného roku,
musel být čerpán úvěr ve výši 2
mil. Kč (jedná se o úvěr na
opravy místních komunikací
Albrechtec-Nový Dvůr) a dál e
byl použit přebytek hospoddaření minulých let v e výši
2.028 tis. Kč.
Největší podíl na příjmech
mají přijaté daně a poplatky –
14.888 tis. Kč, tj. 45%
veškerých příjmů, dále přijaté dotace - 10.483 tis.
Kč, tj. 32% příjmů celkem.

z vlastní činnosti
Příjmy
(prodej dřeva, tepla, vodného a
stočného, prodej majetku ,
příjmy z nájemného, příspěvky
od RRA Šumava, ost.) činí
7.647 tis. Kč, tj. 23%
celkový ch příjmů.
V oblasti výdajů je nejvíce
prostředků vynakl ádáno n a
místní komunikace, základní a
mateřskou školu, na vodovody
a kan alizace, místní hospoddářství, místní správu, veřejné
osvětlení a odpadové hospodářství.
Přijaté dotace v r. 2011:
Obci byla poskytnuta souhrnná dotace n a výkon státní
správy a provo z ZŠ a MŠ v e
výši 650 tis. Kč. Dále obec
obdržela účelové dot ace ze
státního rozpočtu ve výši 8.439
tis. Kč na op ravy komunikací
po povodni, ve výši 110 tis. Kč
– na stromy na hřbitově, 37
tis. Kč na hasiče, 9 tis. Kč na
sčítání lidu a průtokovou
dotaci pro ZŠ na vzděláv ání ve
výši 889 tis. Kč. Účelové
příspěvky od kraje získala
obec ve výši 140 tis. Kč – na
opravy zdrav. střediska, 29 tis.
Kč – n a hasiče, 83 tis. Kč - n a
lesy, 38 tis. Kč – na úroky z
úvěru a průtokovou dotaci pro
ZŠ na keramiku ve výši 60 tis.
Kč.
Poskytnuté dotace z ro zpočtu
obce:
Z rozpočtu byly kromě příspěvku ZŠ a MŠ (2.000 tis. Kč)
vyplaceny příspěvky TJ Sokol Zdíkov (115,5 tis. Kč), LO
TJ Sokol Stachy (6 tis. Kč),
Farní charitě Prav ětín (70 tis.
Občansk ému sdru žení
Kč),
MC Zdíkov (36 tis. Kč),
Občanskému sdružení Mesad a
Vimperk (5 tis. Kč) a Českému
svazu včelařů (5 tis. Kč).
Stav základního běžn ého
účtu rozpo čt. hospodaření činí
k 31.12.2011 1.385 tis. Kč a
účtu sociálního fondu 66 tis.
Kč. Proti stavu k 1.1.2011 se
stav peněžních prostředků na
účtech snížil o 2.028 tis. Kč.
Stav nesplacených úvěrů u
České spořitelny je 3.322 tis.
Kč, splaceny budou v r. 2013
(úvěr na rekonstruk ci ZŠ) a
2014 (úvěr na opravy komunikací). Ing. Jana Labaštová

Dne 28.3.2012 byl na veřejném zas edání ZO schválen
rozpočet obce n a rok 2012. Rozpočet je postaven tak, aby
příjmová část byla vyrovnaná s výdajovou částí rozpočtu.
Během roku bude rozpočet upravov án, a to zejména
v souvislosti s případnými dotacemi, které může obec běh em
roku získat.
Skladba příjmové části ro zpočtu v tis.Kč:
14 997
Příjmy z daní a poplatků
Příjmy z vlastní činnosti
7 234
Přijaté dotace
677
300
Zapojení zůstatku min. let
Celkem
23 208
Skladba výdajové části rozpočtu v tis.Kč:
Běžné výdaje
20 270
Kapitálové výdaje
1 180
Splátky úvěru
1 758
Celkem
23 208
V rozpočtu je pamatováno i na příspěvky na činnost pro
některé org anizace a spolky. Jejich celková výše činí 204 tis.
Kč. O tyto příspěvky se podělí šest žad atelů (TJ Sokol Zdíkov
102 tis. Kč, Farní charita Prav ětín 70 tis. Kč, LO TJ Sokol
Stachy 6 tis. Kč, Mesada Vimperk 5 tis. Kč, Svaz diab etiků
Vimperk 1 tis. Kč, Hasičský záchr. sbor JČ kraje 20 tis. Kč)

Masopust je třídenní lidový
svátek, který ve své podstatě
sice nemá ni c společn ého
s liturgií, ale přesto je podřízen
běhu církevního k alendáře.
Slavil se ve dnech před cházejících
Popel eční
středě,
kterou začíná 40denní půst
před Velikonocemi. Protože
datum Velikonoc je pohyblivé,
byl pohyblivým svátkem i
masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek p řed masopustní
nedělí, nazýv aný tučný čtvrtek.
Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co
nejvíce, aby byl celý rok při
síle.
Hlavní masopustní zábava
začín ala o masopustní neděli.
Vyvrcholením masopustu bylo
úterý. Bývalo několik tradičních masek, které s e objevovaly každo ročn ě. Mezi n ě
patřil např. medvěd, někdy i
s medvědářem, tzv. klibna –

koníček, žid s pytlem, bába
s nůší, kominík...
Téměř všude končila m asopustní zábava přesně o půlnoci.
Tehdy zatroubil ponocný na
roh a ry chtář či někdo
z radních všechny vy zval, aby
se v klidu rozešli domů,
protože n astala středa a s ní
předvelikonoční půst. Lidé
věřili, že pokud budou o
masopustu
tancovat
p řes
půlnoc, objeví se mezi nimi
ďábel, často jako cizinec
v zeleném kabátě.
O masoupustních rejích z Čech
a Moravy jsou dochovány
písemné zprávy již ze 13.stol.
Od středověku
mravokárci
vystupovali
proti
rozpustilostem, které se o
masopustu děly, lidem to však
nijak neubíralo na dobré
náladě.
Z knihy Vlastimila Vondrušky
„Církevní rok a lidové
obyčej e“

Byl pěkný letní den.
Sluneční paprsky si razily
cestu skrz koruny stromů a na
zdíkovském Ostrově se začali
objevovat první řemeslníci se
svými stánky. Postupně byl
zaplněný celý p rostor Ostrov a
a všichni s radostí očekávali
první návštěvníky. Druhý ro čník Šumavování byl zahájen a
strakonická d echov á kap ela
rozezvučela svůj orchestr.
Hosté se začali shlukovat a při
vzájemné rozp rav ě mlsně
ochutnávali vše, co jim letošní
gastronomická toulka Šumavou nabídla.
Na pódiu se střídali dudáci,
hudebníci z Bavor, začínající
muzikanti i vyhlášené místní
kapely. Záb ava s e táhla do
nočních hodin a z nesmělých
páru na park etě se po čase
stávaly
pro fesionální
tanečníci. Jak by ne, v ždyť jim
za inspiraci byly soubory nejen
lidových tanců, ale též tanečni-

ce kank ánu
či moderního
tance.
Ani děti se nenudily. Měly
připravenou prohlídku středověké zb rojnice a ze soutěží
pořádaný ch samotnými rytíři si
odnesly spoustu zážitků.
Při odchodu si návštěvníci
odnášeli všeliké suvenýry
z místního trhu , někteří z nich
měli též to štěstí vyhrát cenu
z tomboly, při které byly
slosovány vstupenky.
Tak nějak by se dal shrnout
sobotní den 14. 7. 2012 v novinových článcí ch, kdy se opět
na Ostrově ve Zdíkově uskuteční již druhý ročník kulturní
akce s názv em Šumavování.
Zaznamenejte si toto datum
do kalendáře, ať nepřijdet e o
zajímavé
zážitky.
Bližší
inform ace k chystané akci
budou postupně aktualizov ány
na stránkách www.zdikov.cz
Na shledanou se těší
Jan Egner a kolektiv

Na letošní rok připadá 100.
výročí vzniku TJ Sokol ve
Zdíkově. Jak to tenkrát dávno
všechno začalo? Jaká byl a
první léta zdíkovského Sokola?
K ustavení Tělocvičné jednoty
Sokol došlo na valné hromadě,
která se konala 21. červ ence
1912 v hostinci Jana Chalupy.
Hojně navštívené shromáždění občanů v alné hrom ady
řídil učitel Josef Hypša a
průběh prvního sokolského
jednání zapsal Jan Horejš.
Učitel Hypša zd e předn esl
proslov o poslání a úkolech
sokolského hnutí. Se stanovami
seznámil přítomné Jan Šimek.
Výše čl enských p říspěvků byl a
stanovena následn ě : činní
členové 10 h alérů a přispívající
členové 20 haléřů měsíčně.
Ustavující valná hromada
zvolila první výbor Tělocvičné
jednoty. Starostou se stal Josef
Hypša, náměstkem Jos ef Mü ller,
náčelníkem
M artin
Kyznar, jednatel em učitel František Voldán a pokladníkem
Jan Horejš. Dalšími členy
výboru byli zvoleni : František
Bauer, František Fuchs, Václ av
Voldřich. Učiteli Františku
Zemkovi a Janu Ratajovi byly
svěřeny funkce revizo rů účtů.
Přítomní souhlasili s návrhem
F. Zemka, aby bylo zakoup eno
základní tělocvičn é nářadí.
Jednota si na ně později musela
vypůjčit jistou finanční částku.
Právní závazek za tuto finan ční
záležitost, - 970 Korun, na sebe
vzal J. Hypša a ručiteli se stali
Fr. Kyznar – hostinský a Fr.
Železný – rolník.
Místní malíř Vojtěch Churaň
byl
pověřen
nakreslením
znaku.
Začala se konat p ravideln á
cvičení dorostu a žactva. Konala se v sál e hostince u Hum láků, kde byla také spolková
místnost. Později se cvičilo
v sále hostince Jana Chalupy.

Sokolská jednota pořád ala
přednášky, besedy, taneční
zábavy a další kulturní a
společenské ak ce, které prop agovaly a šířily sokolské ideály
a posilovaly českou n árodní
myšlenku. Spolu s celou řadou
dalších zdíkovských spolků a
organizací začala svou bohatou
činností výrazně ovlivňovat
společenské a kulturní dění celé obce.
První veřejné slavnostní
tělovýchovné vystoupení se
konalo r. 1913.
V období I. světové války
činnost Jednoty poněkud ustala, protože celá řad a mladých
členů narukov ala na frontu .
Stalo se také, že v červ enci
1915 byli dva vedoucí činovníci zdíkovského Sokola :
R. Gabriel (starosta obce ) a J.
Hypša (starosta jednoty) udáni
a obžalov ání za politický
delikt. Učitel Hypša byl
suspendován. Došlo k jejich
zatčení a asi jeden rok byli
žalářov áni. Sokolská jednota
byla r. 1916 úředně rozpuštěn a
a zakázán a.
Koncem roku 1918 válka
skončila a vznikla Československá republika a činnost
Tělocvičné jednoty Sokol ve
Zdíkově se znovu obnovila.
Takové byly první počátky
a první roky zdíkovského
Sokola.
A ještě důležitý dovětek k
letošnímu 150. výročí českého
Sokola, který má se Zdíkovem
určitou souvislost.
TJ Sokol Zdíkov vznikla 50 let
po r. 1862, kdy došlo v Praze
k založení sokolské organizace. Na počátku všeho byla
Tělocvičná jednota Pražská,
která se b rzy přejmenovala n a
Sokol – Pražská tělocvičn á
jednota. Název Sokol n avrhl
zdíkovs ký rodák Emanuel
Tonner, syn Josefa Tonnera –
direktora thunovského velkostatku Velký Zdíkov, který byl
hospodářsky spravován ze
zdíkovského zámku.
Emanuel Toner navrhl název
Sokol jako projev symp atií
českého národa s osvobo-

zeneckým bojem Jihoslovanů,
kteří své neudatnější hrdiny
nazývali „sokoly“.
Téměř
současně t aké v znikl sokolský
pozdrav, když většina členů
nesouhlasila s původním „Zdař
bůh“ . Emanuel Tonner doporučil pozdrav „Na zdar !“, což
výbor jednoty schválil.
(Emanuel Toner : 18291900, narodil se v e Velkém
Zdíkově, základní vzd ělání
získal ve škole v Malém
Zdíkově – Zdíkovci. Český
politik a pedagog, od r. 1872
první ředitel České obchodní
akademie v Praze, 1863-1970
poslanec českého
sn ěmu,
1879-1891 poslanec říšské
rady.)
Patřil k 75 členům spolku,
kteří sokolskou organizaci
před 150 roky v Praze založili.
Jeho jméno se vyskytuje v edle
jmen významných osobností
sokolského hnutí - Jindřicha
Fügnera, Miroslava Tyrše,
Eduarda a Julia Grégra, Rudolfa Skuherského, Josefa
Baráka a dalších.

Historie sta roků sokolské
jednoty v pošumavském Zdíkově je historií souvislou, plynulou a nepřerušenou. Je
historií mnoha a mnoha jmen
zdíkovských občanů, kteří
svým obětavým působením
při plnění nejrůznějších tělovýchovných funk cí a úkolů
vytvářeli a ovlivňovali společenský život obce. V duchu
sokolských zásad, na úrovni
doby a na úrovni poměrů větší
vesnice.
Již několik generací má n a
tom všem svůj velký a
záslužný lidský podíl. Každé
desetiletí bylo jiné, ale každé
mělo pro pokračov ání vývoje
tělovýchovné činnosti Sokola
ve Zdíkově svůj význam.
Dlouhá staletá tradice TJ
Sokol ve Zdíkově žádá od
zdíkovské nejmladší gen erace,
aby ji dále rozvíjela a n aplňovala novými činy a skutky.
Aby v tradici, která má svůj
počátek v ro ce 1912, pokračovala.
František Mandák

Jindřich Fügne r
Ó, bratří! Nechtějte ni zisk, ni slávu,
sic kroky vaše povedou vás k scestí .
Tak na slovanské lípě ratolesti
zas nové vyraší – ni zisk, ni slávu!
Tak, Jindřichu, jsi volal na počátku,
kdy ž myšlénce Tvé zasvitalo ráno,
a hlas Tvůj nezanikl ve prázdné hluši...
Však málo který dnes Tvou na památku
si vyryl ona slova ve svou duši;
i zisk, i slávu – kdybys řek’ – to ano

chovával i nadějné lyžaře.
Lyžování již nemá ve Zdíkově
pevné zázemí, přesto zdíkovské děti, soutěžící zejmén a za
„Pohyb by měl být nedílnou dítě ze Šumavy nestálo ve sousední Sokol Stachy, podásoučástí každ ého člověka“ . To svých 13 letech n a lyžích n ebo vají výborné výsledky. V 90.
je teze, kterou slyšíme často na bruslích. V tomto věku letech minulého století okouzv médiích. Je to jeden z pilířů nastupující puberty už se cítí lil místí hochy exotický lakros.
trapně, když se má učit bruslit Letitý prim ovšem drží kopan á
zdrav ého způsobu života.
a volejbal.
V poslední době však pozo - nebo lyžovat.
Fotbalisty čeká druhá část
rujeme přibývající počet mlaA nevěřte, že s e ve svém
dých lidí, kteří většinu sv ého pokoji na počítači n aučí být sezóny. Oddíl dospělých čeká
volného času tráví před obra- počítačovým expert em. Ba na- urputný boj o setrvání v 1.B
zovkou počítače. Jejich kama- opak! Z vlastních zkušeností třídě. Bude záležet na celém
rádství vznikají pouze na vím, že 90% dětí druhého stup- týmu, jak se k záchraně posúrovni sociálních sítí, jejich hry ně neumí upravit napsaný t ext, taví. Mnohé napoví hned první
jsou plné agresivity a napětí a vytvořit tabulku či dokonce zápasy. Zdíkov nemá příliš přírodiče „oblbují“ tvrzením, že poslat email s přílohou.
větivý los. Začíná 31. březn a
počítač potřebují k práci do
Zhoršující se stav tělesné od 15.00 proti Chelčicím.
školy. Tyto děti často „neza- zdatnosti našich dětí mě vedl k
Dorostence ček á tak é druh á
žijí“ pohyb ani cestou do školy, odcestování
do Nymburka, část sezóny. Věřím, že „zrno se
protože je rodi če vo zí až k e kde se konal s eminář OVOV. oddělilo od plev“ a tým
dveřím školní budovy. Ve Tato magická zkratka v sobě vykrystalizoval jen v ty, co
škole často chyb ějí, protože skrývá Odzn ak Všestrannosti chtějí opravdu hrát fotb al.
jsou vyhledávanými objekty Olympijských Vítězů. Je to Ačkoli halový turn aj, který
všech virů a bakt erií. Na projekt Roberta Změlíka a Zdíkov pořádal v lednu, se
tělocviku také aktivitou nehýří. Romana Šebrleho, n ašich příliš výsledkově nepov edl,
Spíše necvičí. Buď jsou po ne- olympijských vítězů v dese- věřím, že v tabulce sd ružen ého
moci, nebo je zrovna něco bolí. tiboji, který je zaměřen n a děti okresního přeboru naši dorosMám zde jednu dobrou radu základních škol. Hlavním tenci bodově povyskočí. Jejich
pro všechny rodiče. Prosím úkolem je změnit způsob dětí, první jarní zápas se od ehraje
vás, místo notebooků a herní ch jak nakládat s volným čas em, 14. dubna od 13.00 s Volary.
Perné jaro čeká tak é žáky.
konzolí, kupte vašim dětem snížit nadváhu v české popubrusle, lyže nebo kolo a buďte laci a vymýtit lenost. Lenost je Ti mají naopak soutěž rozjetou
jim dobrým příkladem. Jak řekl totiž základním
činitelem výborně. Přezimovali n a p rvzaklad atel Microso ftu a jeden našeho neúspěchu. Do projektu ním místě a přivezli si cenné
z nejbohatších lidí světa Bill se mohou zapojit i dospělí. vítězství z halového turnaje „O
Gates: „Já svým dětem dovo- Pokud vás projekt zaujal, pohár p ředsedy OFS“ z Vlalím počítač maximálně 30 mi- koukněte na www.ovov.cz.
chova Březí. V konkurenci 9
nut denně“. Proč? „Protože si
Zdíkov, ačkoli malé sídlo,
celků z Prachaticka získali zl aho v dospělosti užijí až až…“
byl vždy centrem sportu. Dlou- té medaile a pohár předsedy.
Vždyť jaká je to ostuda, když há léta zde místní Sokol vyVe finálové skupině dokázali

porazit Vimperk i Netolice,
což jsou účastníci vyšších soutěží. Navíc nejlepším střel cem
se stal zdíkovský David Kolář.
Však je o naše hochy tak é
zájem. Mnozí z nich hrají ještě
na střídavý start za Vacov a
Prachatice. Žáci začínají ve
Volarech 7. dubna.
V neposlední řadě jsem
zvědav na n aše nejmenší, kteří
se kopané teprv e učí. Na podzim jim soupeři uštědřili několik nelichotivých porážek, ale
teď je tu jaro, vše začíná n anovo. První jarní výkop bude 7.
dubna od 10.00 proti Vlachovu
Březí.
Netradičním sportem Zdíkova je lední hokej. Již jsem
se zmínil loni, že máme v obci
nadšence, kteří jezdí v neděli
ráno n a vimperský hokejový
stadion, aby zde p roběhl mezigenerační záp as a protáhlo se
tělo. Hokej je baví a to je nejdůležitější. Jednou do roka
jsou pozváni n a turn aj, který
pořádá SKP-Sportovní klub
Policie ČR, aby změřili síly s
ostatními amatéry.
Letos opět přijali pozvání a
v konkurenci týmů ze Čkyně,
Vlachova Březí a Policie ČR
již potřetí zvítězili.
No a volejbal. Tak to se
přijďte někdy podív at na tradiční turnaje Fernet Cup a
Jablíčko Cup a nebudete věřit,
kolik má tento krásný sport v e
Zdíkově příznivců.
Mgr. Roman Šebánek

ničku, poznat podle obrázků
pohádku, vyprávět ji, dokonce
si zahrát s paní učitelkou „Člověče, nezlob se“ . Všichni byli
šikovní a za odměnu dostali
drobné dárky. Maminky si mezitím popovídaly při k ávě a
zákusku, který pro ně připravili
starší žáci p ři hodinách dom ácích nauk.
K zápisu přišlo 26 dětí, u
jednoho předškoláka požádali
rodiče o odklad. V září tedy
nastoupí 25 prvňáků, bude to
nejpočetnější třída na škole.
Všem přejeme, aby s e jim
v naší škole líbilo a těšíme se
na ně.
V posledních 2 letech n astupuje více dětí. Pro ilustraci uvádíme krátký přehled.

Čas letí . Zatímco deváťáci
podávají přihlášky na střední
školy a odborná učiliště a pomalu se už s naší školou loučí,
budoucí prvňáci při zápisu
poprvé zasedli do školních
lavic zdíkovské školy.
Zápis
Přišli 8.února se svými rodiči, na slavnostním zápisu je
přivítal
starosta
obce
Mgr.Z.Kantořík, ředitel školy
Mgr.V.Kyznar a paní učitelky.
Děti ukázaly, co všechno u ž
umějí – poznávat geometrick é
tvary, zazpívat, přednést bás2006
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Pátek 24.února byl v e srov nání s jinými pátky mimořádný. Již od rán a byl ve škol e
zvláštní ruch, jídelna se m ěnila
v taneční sál, ve třídách to vonělo různými pomazánkami a
všichni vytvářeli a s amozřejmě
ochutnávali práv ě vyroben é
jednohubky, připravovala se
tombola – zkrátka všichni
chystali v pořadí již des átý
školní ples. Je to pro n ás velk á
společenská událost, a t ak
všichni chtějí, aby se přítom-
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ným u nás líbilo.
V 17.00 byl ples konečně
zaháj en. Ty, co tu dopoledne
pobíhali v tričkách a d žínách,
byste marně hledali, místo nich
jste mohli potkat krásné mlad é
dámy a pány kluky ve společenském oděvu. Ples zahájil
ředitel školy, přivítal starostu
obce s chotí a pak už vše bylo
v režii moderátorů – Kristýny
Kůsové a Štefana Ku reje .
V bohatém programu vystoupili s předtančením Trn-

ky,brnky žáci 1.a 2.třídy naší
školy , následovalo nádherné
vystoupení Báry Vonáškov é –
hra na housle. Starší žákyn ě
předvedly pod vedením K.Ernestové ukázky moderního
tance. Po krátk é odmlce zavítala na náš ples tan eční
skupina Rosalie , tentokrát
s ukázkou stepu. Poděkování
patří rodině Kurejový ch za
vystoupení rómské skupiny
ČHAVE DEVLESTAR. Při
jejich čardáši nezůst al nikdo

v klidu a inspiroval ostatní
k tanci. Společně tan čili žáci,
rodiče, učitelé a všichni se
skvěle bavili.
Děti se samozřejmě nejvíce
těšily na soutěže a tombolu,
byla jako vždy bohat á, za co ž
děkujeme všem sponzorům a
rodičům.
Tradiční mašinka svou cestu
bez nehody dokončila, poslední tóny skupiny Renesance
dozněly a my se všichni těšíme na 11.školní dětský ples.

sněhu“, „Zdíkovský Wipeout“,
sportovní turnaje všeho druhu,
gymnastiku…“ , akce ve škole:
Díky projektu Comenius- spřežení . Starší pomáhali „Polský den“, znalostní kvízy,
Regio měli všichni možnost mladším a všichni zažili spous- vaření dle polských receptů,
sportovat a nepotřebovali k tu legrace. Vyvrcholením byla organizování návštěv polských
tomu drahé sportovní vybav ení běžecká št afet a, kde op ět zá- kolegů za účelem výměny
- důležitá byla chuť a elán. vodila smíšená družstva . Při zkušeností, prezentační výst aNešlo o špičkové výkony, ale o slavnostním zakončení obdr- vy, vydání školního kalend áře,
kamarádství, ohleduplnost a želi vítězové diplomy a drobn é brožury o obci, škole, Sokofair play. Družstva složená z dárky.
le… Využív ání získaný ch
žáků 1. – 9. třídy bojovala v
fin ančních prostředků a n aplrůzných disciplínách: jízda n a Pro Zdíkovsko připravili:
ňování aktivit projektu podléhá
bobech, slalom s boby, hod Mgr.V.Kyznar,
samozřejmě p řísné kontrole
v podobě
monitorovacích
sněhovou koulí na cíl, psí Mgr.V.Voldřichová
zpráv či p římé kontrole ministerských pracovníků. Výsledkem těchto kontrol je, že
náš projekt byl označen jako
vzorový. Na základě takov ého
hodnocení jsme požádali o
možnost realizovat zájezd žáků
do Polska. I přesto, že na
takovouto aktivitu projekt za-

měřen n ení, bylo nám vycestování žáků na n áklady projektu
povoleno jako oceně-ní p ráce
všech zaintereso-v aných.
Rádi bychom v podobných
aktivitách pokračov ali i nadále.
Společně s vedením školy a
obce jsem zpracoval proj ekt,
který by vedl k e znovuobnovení spolupráce se slovenskou
obcí a tím i školou Hontianske
Nemce.
Závěrem bych rád za
koordinátory projektu pod ěkoval všem, kteří se n a zmíněných aktivitách podílí: vedení
Obce Zdíkov, pracovnicím
obecního úřadu, v edení naší
školy a zejména všem kolegům
– učitelům.
Za ZŠ Zdíkov a projekt
Comenius-Regio
Mgr. Zdeněk Kluibr,
koordinátor projektu

Úspěchy v soutěžích
v období leden, únor 2012
Žáci naši školu úspěšně reprezentují v různých soutěžích.
Největších úspěchů dosáhli:
Olympiáda v angličtině – okresní kolo Prachatice
1. místo – B.Vonášková – 9.tř., postup do krajského kola
2.místo – H.Pešková- 9.tř.

Učitelé Základní školy ve
Zdíkově se již řadu let snaží
„běžný život žákův“ obohatit o
jakousi nadstavbu, která zvy šuje celkovou kvalitu vzdělávání. Touto nadstavbou jsou
nejrůznější tzv. projektové aktivity. Pod tímto slovním
spojením je třeba vnímat především
možnost
rozšíření
schopností žáka, uplatnění j eho
– nejen studijního – nadání, či
zapojení méně „průbojných“
jedinců do nejrůzn ějších mimoškolních aktivit a tím
potažmo usilovat
o lepší začlenění do třídního kolektivu.
O to vyšším přínosem jsou pak
projekty s mezinárodní účastí,
kdy tyto aktivity získávají
v mnohém
širší
rozměr.
V dnešní době, kdy nejrůznější
pro fese vyžadují nejen n apř.
znalost cizích jazyků, ale i
prostou schopnost jedince „fungovat“
v prostředí
jemu
neznám ém, schopnost přizpů-

sobit se odlišným zvykům a
tradicím, vzniká nutnost p řipravovat nastupující generaci
tomuto trendu. Práce nad p rojekty a cestování do zahraničí
je pro n aše žáky ideální
možností a zárov eň zkouškou
individuálních schopností a
hodnot.
Proto jsme velmi rádi, že
se i v letošním roce uskuteční
výměnný pobyt žáků naší
školy a školy z polského města
Raków. Zajištění takovéto
akce n ení jistě jednoduché ani
levné. Výměnný zájezd je
vyústěním dvouleté práce
v rámci projektu Comenius
Regio. V podstatě je tento
pobyt „bonbónkem navíc“ - a
to v pravém slova smyslu. Průběžně n aplňujeme tzv. proj ektové záměry – zejmén a pak
sportovní aktivity organizované pro žáky n aší školy:
„Sportovní dny“, „Sport pro
všechny“ , „Sportování na

Matematická olympiáda – okresní kolo Prachatice
3. místo – H. Váchová - 9.tř
7. místo – B. Vonášková – 9.tř
8. místo – H. Pešková – 9.tř
Logická olympiáda – krajské kolo Čes ké Budějovice
5. místo – H. Váchová – 9. tř
(1. až 4. místo – postup do národního kola v Praze)

S port
Krajský pohár - ve snowboardslalomu - Zadov
3.místo - J.Rataj- 3.tř.
Krajské a okresní finále AŠSK v běhu na lyžích – Zadov
1.místo – Forstová
1.místo – A.Boldová
2.místo – J.Vašíček

Zimu jsme si užili a ještě
užíváme, ale už se nemůžem e
dočkat dovád ění na školkov é
zahradě.
Těšíme
se
na
pískoviště, průlezky, tříkolky a
na nová jízdní kola od Ježíška!
U nás ve školce je stále veselo.
A hodně veselo bylo na
masopust. Děti celý týd en
chodily v maskách. Tancovalo
se, zpívalo a závodilo. Všichni
jsme se proměnili v princezny,
zvířátka, kouzelníky, čaroděj nice, víly....
Masopustní veselici jsme
zakončili "Mašk arním bálem "
v místní sokolovně. V maskách
přišli nejen děti, ale i rodiče a
paní učitelky. Na bále nechyb ěl
tanec,
promenád a
masek,
soutěže ani sladké odměny. Po
připraven ém programu si děti
ještě zacvičily na nářadí a
myslím,
že
se
pěkně
"vydováděly". Nikdo neš el
domů s prázdnou a všichni byli
příjemně unavení. V mateřsk é
škole se sn ažíme, aby byl stál e
pestrý program.

Chystáme se na Velikonoce,
na Den matek, na Den dětí, na
celodenní výlet a na noční
spaní v MŠ bez maminek... V
dubnu začínáme plavecký
výcvik v Prachaticích a také za
námi přijede nové loutkové
divadlo. Koncem června se
rozloučíme s našimi předškoláky Malou maturitou...
Brzy nás čeká úklid zahrady
zakončený tábo rák em. Na
pomoc nám přijdou maminky,
tatínkové i sourozenci a
společně si pak opečem e vuřty,
pohrajeme si a popovídáme.
"Těšíme se na akce,
bude velká legrace.
Jaro už tu brzo máme,
u táboráku si povídáme.
Vytáhneme kola,
bude velká mela.
Až vysvitne sluníčko,
řekneme ti školičko,
máme se tu všichni rádi,
jsme tu samí kamarádi!"

Knižní novinky ve fondu knihovny
(výběr) :
Barbara Nesvadbová: Borůvky (mu ži jsou skv ělý
doplněk) – sbírka fejetonů, volně nav azuje na knihu
Brusinky
Hana Whitton: Císařova hvězda – historický román o
Rudolfu II. a Kateřině Stradové
Irena Dousková: Darda (volné pokračov ání bestselerů
Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák)
Petr Jirounek: Agent 009 ve slu žbách slečny Koulové –
původní česká detektivka
Michael Scott: Válečník (5. díl) – fantasy romány pro
čtenáře od 12 do 112 let
L. J. Smith: Upíří deníky–Před půlnocí (9. díl) – pro
čtenáře od 15 let
Fran ziska Gehm: Divoš ka Lilly–Školní superstar – pro
čtenářky od 11 let
Nově bude od březn a do knihovny od ebírán časopis dTest ,
který jako jediný na českém trhu prov ádí nezávislé testy
výrobků a služeb.
M. Kubišová, knihovna

Michaela Vozandycho vá
Tento rok vznikl ve Zdíkově
historicky první nohejbalový
klub, který prozatím čítá deset
členů, a toto číslo bude
pravděpodobn ě konečné.
Jelikož na Prachaticku se
žádná noh ejbalová sout ěž n ehraje, byli zdíkovští nohejbalisté nutni přihlásit se do
soutěže, kterou organizuje strakonický okres. V této soutěži
již několik sezon figurují i
týmy z prachatick ého ok resu a
není důvod to nikterak měnit,
protože soutěži to evid entně
přidává na kvalitě.

Zdíkovský celek čeká n a
jaře celkem jedenáct - ač n áročných, tak věřme, že napínavých a oku lahodících- bojů.
Domácím hřištěm se stane
aspoň pro tuto sezonu tenisový
a nohejbalový kurt v Čábuzích,
který, jako jeden z m ála v
okolí, splňuje podmínky pro
nohejbalovou okresní soutěž.
Doufejme, že borci ze Zdíkova budou podáv at stabilně
kvalitní výkony a noh ejbal v
naší obci bude vzkvétat.
Viva la Zdíkov
Jiří Pešek

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
TJ Sokol Zdíkov
pořádá v sobotu
21.4.2012 od 9.00 hod

Jarní volejbalový
turnaj žen

Poplatek za komunální odpad i poplatek
za psa zůstal pro letošní rok ve stejné
výši jako v roce minulém.
Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu 500,-- Kč
Poplatek za psa 150,-- Kč
Připomínáme občanům úhradu
nejpozději do konce měsíce dubna.

Obecní úřad Zdíkov
*******************
oznamuje občanům

SBĚRNÝ DEN
22. 6. 2012 pátek od 14 do 18 hodin
23. 6. 2012 sobota od 8 do 12 hodin
Bude zabezpečen sběr
nebezpečného domovního odpadu :
elektronika, autobaterie, pneumatiky, koberce,
PVC a dalšího nebezpečného a objemného
odpadu (kromě papíru, dřeva, železného šrotu
aj. odpadu, který lze separovat - třídit)
S běr bude probíhat, jako každoročně, v
prostoru před garážemi u čp. 148
(bývalý pivovar)
**********************
Tento odpad můžete odvézt kdykoliv v průběhu
celého roku do sběrného dvora ve Vimperku.
Též bezplatně.

Hasiči Zdíkov pořádají
sběr železného šrotu
každý sudý pátek: 13:00-17:00
stavební dvůr OÚ
pod „pivovare m“.
Info na tel: 723 209 256 – p. Závora
Oznamuje me občanům, že větve
z keřů a stromků je možné navážet
po domluvě s pověřenou osobou do
stavebního dvora u bývalého
pivovaru ve Zdíkově ke štěpkování.
Kontaktní osoba:
p. Šebánek, tel.: 724 159 302

Kulturní léto 2012
Zdíkov
5.5.2012
Okrsková soutěž požárních družstev v Račově
u příležitosti 100. výročí založení SDH
19.5.2012
Cyklozájezd, Obecní úřad Zdíkov
1.6.2012
Noc kostelů – Kostel sv. Ludmily Zdíkov
kostel sv. Petra a Pavla Zdíkovec
9.6.2012
S portovní akademie
u příležitosti 100. výročí založení TJ Sokol
Zdíkov
15.6. 2012
TURBO – Ostrov – p. Karlík
16.6.2012
Zdíkovecké slavnosti – Hasiči Zdíkovec
24.6.2012
Pouť ve Zdíkovci
30.6.2012
Hudební festival – Ostroff open air
Obec Zdíkov
7.7.2012
Pivní běh – Masákova Lhota - Zdíkov
14.7.2012
Šumavování – Ostrov
Obec Zdíkov, Jan Egner
28.7.2012
TWIS TR – Ostrov – Milan Potužník
3.8.2012
Jaroslav Dušek - 4 dohody – divadlo –
Ostrov – Mirka Potužníková
4. 9.2012
výlet pro seniory

