Vážení a milí občané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i
Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova a Žírce.
Na rozdíl od loňského
března, kdy tady bylo osm i
deset stupňů pod nulou a často
sněžilo, dává letošní jaro o
sobě vědět skoro dvacetistupňovými teplotami, sluníčkem a bohužel i velkým
suchem. Zima žádná, sníh taky
ne, všichni jsme ušetřili za
topení, obec pak i pár set tisíc
za zimní údržbu. Traktory
s pluhy vyjely všehovšudy
dvakrát – jednou v prosinci,
jednou v lednu. A to už je na
obecní pokladně znát. Na
druhou stranu utrpěla samozřejmě lyžařská sezóna, zadovský areál vykazuje ztrátu a
všichni, kteří poskytují služby
turistům – především vlastníci
ubytovacích kapacit - na tom
taky nejsou nejlíp.
Důsledkem nulové zimy
bude velký nedostatek vody ve
velké části republiky – a bude
to asi časté téma jara a léta –
tedy pokud víc nezaprší. Obec
má sice, zaplaťpánbůh, vydatné
a dosud spolehlivé zdroje pitné
vody, ale na plýtvání vodou
zařízení určitě nejsme. Prosím
Vás proto už teď zjara, zkuste
snížit spotřebu a na zalévání
zahrádek
radši
používejte
dešťovou vodu - pokud tedy
nějaká vůbec naprší. S některými zastupiteli už diskutujeme o možném omezení
spotřeby – např. při napouštění
zahradních bazénů (a že jich
tady je). Bylo by to ale krajní
opatření, které by se asi velmi
těžko kontrolovalo a vyvolalo
hodně hádek – řada lidí má
bazén napuštěn i přes zimu a ti
Druzí se stejně napouštění

nezřeknou. Myslete proto
hlavně na to, že při suchém
létu může v srpnu pitná voda
na řadě míst v republice dojít
úplně – a moc nerad bych se
s Vámi potkával u cisteren
s kyblíky. Jak říkávala moje
babička v suchých létech u
naší domácí studny, „v srpnu
nebo v září může bejt dobrej
každej žejdlík“. Znovu opakuji, zatím není důvod k žádné
panice, naše zdroje jsou zatím
v pořádku, ale fakt nevíme, jak
se počasí ještě vyvine.
Když už jsme u vody,
výběrové řízení na dodavatele
ČOV a kanalizace je ve finále,
obálky se 17 nabídkami firem
z celé ČR transparentně otevřené a probíhá podrobné vyhodnocení. Velmi pravděpodobně bude ale vysoutěžená
cena jen těsně nad 50%
původně projektovaných nákladů spočítaných na více než
72 mil. Kč. 10 nabídek se
vešlo do rozmezí od 51 do
55%. Jinými slovy to vypovídá
o tvrdých podmínkách, které
dnes ve stavebnictví obecně
panují: stavební firmy pracují
téměř bez zisku a jsou vděčné
za každou zakázku. Současně
je také velmi pravděpodobné,
že nejde o nějakou početní
chybu firemních rozpočtářů – i
za ty menší peníze se to určitě
postavit dá. Trochu mě
uklidňuje 10% povinná rezerva, kterou v odůvodněných
případech uvolňuje státní fond
životního prostředí. Kopat
bychom měli začít v červnu –
pokud se tedy žádná neúspěšná
firma neodvolá. Je nejvyšší
čas, výstavba je plánovaná na
12 měsíců, kompletně hotový a
uzavřený by měl být projekt do
konce roku 2015. Všichni se
s dostatečným
předstihem

dozvíte o omezeních spojených
se stavbou. Trpělivost a
shovívavost bude potřeba
především u obyvatel Zábrodu
(výkop po straně úzké vozovky),
Masákovy
Lhoty
(připojení
kanalizace
do
Zdíkova), překop hlavní silnice
II/145 bude u hasičské zbrojnice (připojení školy a
zbrojnice přes silnici). Udělat
se to ale musí a jen doufám, že
krátkodobá dopravní omezení
budou opravdu krátkodobá.
S nízkou cenou projektu
ČOV a kanalizace se nám
trochu finančně uvolní ruce
(úvěr obce nebude tak velký) i
pro jiné akce. Je podaná žádost
na dotaci na Bytový dům pro
seniory ve Zdíkově a je
demoliční i stavební povolení.
Pokud v květnu uspějeme
s dotací na MMR ČR, musíme
ještě letos prostavět přes 4 mil.
Kč (kromě demolice staré
budovy) – tj. postavit na místě
staré školky skoro celou

hrubou stavbu objektu s osmi
malometrážními byty pro
seniory nad 70 let. Kolaudovat
bychom mohli v příštím roce.
Stihnout bychom to měli,
slibujeme to dříve narozeným
už dlouho. Z dalších akcí jsme
se už pustili do oprav
parkovišť v sídlišti a hlavně u
základní školy a tělocvičen a
čeká nás taky generální oprava
povrchů cest v Hadrmonu tam,
kde už je kanalizace hotová.
Krátce a dobře, je toho pořád
dost a dost...
Přeji Vám i Vašim blízkým: prožijte klidné a spokojené Velikonoce 2014, mějte se
moc rádi a hlavně - buďte
hodně, hodně zdrávi, vážení a
milí spoluobčané. A ještě
jednou moc prosím, šetřete
pitnou vodou, je to v zájmu nás
všech...
Srdečně Vás zdraví
Starosta
Mgr. Zdeněk Kantořík

NÁSLEDOVAT JEŽÍŠE
VELIKONOČNÍ
POSELSTVÍ

-

Jak mohl Ježíš přemoci zlo?
Jak mohl překonat smrt?
Co znamenají tyto dva
výrazy: „přemoci zlo; překonat
smrt?“
Po
Nazaretu
se
nic
nezměnilo; nezměnilo se nic
ani po Kalvárii. Svět nadále
existoval se všemi svými
hanebnostmi, se svými masakry, člověk dále kráčel se
svými slzami a se svým
otroctvím.
Co se to událo, proč můžeme
dnes říci: „Ježíš nás spasil?“
Právě zde spočívá náš problém,
který, chceme-li překonat,
musíme vidět jasně.
Ježíš svým životem přemohl
sám na sobě zlo, svou smrtí
smrt pohltil.
Dal nám svým životem příklad, jak žít, svou smrtí nám
ukázal, jak přemoci zlo a zničit
smrt.
Člověče, chceš se osvobodit od zla, které tě utlačuje?
Dělej to, co dělal Ježíš.
Chceš zničit smrt, která tě
sužuje?

Zemři z lásky, jak to učinil
Ježíš.
Přemoci zlo, které se tě
snaží ovládnout, proměnit svou
smrt v úkon lásky, to znamená
podstoupit nutnou zkoušku,
abychom vešli do království,
které je královstvím pokoje,
svobody, spravedlnosti a lásky.
Nikdo nemůže absolvovat tuto
zkoušku za nás.
Je pravda, že nás Ježíš spasil, ale nechal na nás, abychom
se snažili dojít spásy. Jeho
smrt ospravedlnila všechny,
protože on je Boží syn, ale do
nebeského království nás na
zádech nevynese, vybízí nás,
abychom ho následovali. Po
Ježíšově přinesené oběti má
každý z nás možnost být
spasen, ale každý z nás musí
sám dojít spásy.
V tom spočívá hodnota
člověka, který je synem před
Otcem.
V tom spočívá hodnota
lidského utrpení.
V tom spočívá svoboda.
To je poselství Velikonoc.
(s použitím myšlenek C.
Carretta)
Požehnané Velikonoce přeje P.
Michal Pulec

Nový rok jsme zahájili
kulturou a to „ Hašlerovými
písničkami.“ Jako další téma ze
života Karla Hašlera zvolil pan
Karel Šedivý lásky zmiňovaného hudebníka. A jaké to
byly? Hudba, Praha a Zdenička
Frimlová, které ho doprovázely
celý život. Zajímavé povídání
doplňující o úryvky z knihy o
Karlu Hašlerovi se prolínalo s
písničkami, které si uživatelé
zazpívali společně s panem
Šedivým. Pětatřicátníky, Anduličku, Po starých zámeckých
schodech….
K našim aktivitám, kromě
pravidelných středečních her,
kompletování příborů, kolíčkované, kuželek…, rovněž
řadíme turnaje ve společenských hrách. Jedním z nich
je turnaj v „ Člověče nezlob
se.“ Uživatelé byli v určitém
časovém předstihu uvědoměni
o možnosti se přihlásit.
Z celkového počtu 19 zájemců
jsme sestavili pět družstev,
čtyři čtyřčlenné a jedno tří

-členné. Některým soutěžícím
se opravdu dařilo, házeli samé
šestky, jiní soudili, že se naopak plíží jako „ šneci “. Vítěz
z každého družstva postoupil
do finále. Byl to dlouhý
souboj, kdo z koho. Ovšem
pořadí ví-tězů jsme se dočkali
a všechny finalisty překvapili.
Všichni byli totiž právem
odměněni.
„Řepické babči? Kdo jsou
ty babči?“ Tak reagovali naši
uživatelé na upoutávku na
vystoupení konané 26. února
2014 v domově. Řepické babči
nám zatančily na populární
melodie ve stylovém přestrojení. Do celého programu jsme
se i my jako diváci aktivně
zapojili a tleskali do rytmu. Na
závěr nás překvapily tancem
na píseň „ Šenkýřka.“ A jak
uživatelé hodnotili vystoupení?
Těmito slovy: „ To byly ale
pěkný babči.“
Martina Mistrová DiS
sociální pracovnice

Blahopřejeme k životním jubileím
leden-červen 2014

.

František Jiřík, Branišov 17
Marie Petrů, Zdíkov 265
Jitka Potužníková, Zdíkov 255
Martin Kordač, Nový Dvůr 103
Jan Petrů, Zdíkov 265
Antonín Netáhlo, Zdíkov 198
Alois Voldřich, Zdíkov 237
Eva Šochmanová, Zdíkov 208
Jaroslav Kotrc, Zdíkov 53
Jiřina Přibylová, Zdíkov 222
Jaroslava Obselková, LDN Vimperk
Jaroslava Čermáková, Zdíkov 87
Marie Albrechtová, Zdíkov 229
Marie Nedvídková, Zdíkov 124
Marie Taušová, Zdíkov 263
Vlasta Moravcová, DD Kůsov
Růžena Randáková, Masákova Lhota 116
Ludmila Vinterová, LDN Vimperk
Marie Jandová, DD Kůsov
Božena Šimková, Zdíkovec 33

Blahopřejeme k narození

Ve Zdíkovci bývala Kampelička. Tuto obálku redakci obecního
zpravodaje, odeslané před 70 roky z Kampeličky ve Zdíkovci
za doby Pratektorátu Čechy a Morava, poskytl ze své
filatelistické sbírky p. František Mandák.
Obálka s orazítkovanou známkou je tzv. filatelistká celistvost.
Razítko pošty : Gross Zdikau - Zdíkov 9.IV.43.

Ema Krejzová, Zdíkov 343
Natálie Gašparová, Zdíkov 219
Kristýna Holubová, Zdíkovec 34
Viktorie Hadová, Zdíkov 168

Od 1. 1. 2014 ZO schválilo zvýšení ceny vodného
a stočného na částku ve výši 40,25 Kč/m3.
Vodné 24,15 Kč/m3 (včetně 15 % DPH)
Stočné 16,10 Kč/m3 (včetně 15 % DPH)

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

SBĚRNÝ DEN
pátek 6.6.2014 od 14 do 18 hodin
sobota 7.6.2014 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)
Sběr bude probíhat, jako každoročně, v
prostoru před garážemi u čp. 148
(bývalý pivovar)
**********************

Vážení občané Zdíkovska,
Sběr a ukládání odpadu je
kapitola rozpočtu obce, která
nás v posledních letech trápí.
Důvodem je neustálé navyšování obecních peněz v této
kapitole. Ročně obec Zdíkov
vynakládá na odpady stotisícové částky. Ačkoli zákon o
odpadech dovoluje obci vybírat
od občanů poplatek za svoz a
ukládání odpadu, vybraná
částka
zdaleka
nepokryje
náklady. Rádi bychom vás
formou zdíkovského občasníku
seznámili, jaké objemy odpadu
se
ročně
v naší
obci
vyprodukují, kolik vytřídíme a
kolik uložíme na skládku.
Důležitá částka je také, kolik za
uložení odpadu zaplatíme.
Cílem nás občanů by měla
být minimalizace odpadu, neboť za svoz tříděného odpadu
neplatíme nic. Za uložení na
skládku platíme okolo 1300Kč
vč. DPH za 1 tunu odpadu.
Bývalá vláda sázela na
spalování odpadu. Evropská
komise Česku vzkázala, že
výstavbu nových spaloven
v naší zemi finančně nepodpoří. To je zcela logický krok,

neboť Češi se učí více jak 10
let třídit a některé regiony
dosahují
velmi
dobrých
výsledků. Pro vaší informaciSPÁLENÍM 1 tuny plastu
získáme energii odpovídající 5
barelům ropy. Oproti tomu
RECYKLACÍ 1 tuny plastu
ušetříme energii, která odpovídá až 12 barelům ropy.
Snad
ještě
horším
prohřeškem
občana
než
netřídění
je
spalování
v domovním kotli. Mnozí
zdíkovští
občané,
snad
z neznalosti, snad z hlouposti,
možná z lakoty nebo lenosti
spalují odpad doma. Stačí se
jen
po
setmění
projít
Zdíkovem a nasát. Rázem je
čistý šumavský vzduch plný
nepříjemných pachů pocházejících právě ze soukromých
komínů.
Vzkaz
těmto
„chytrákům“ . Neničte si kotel.
Vystavujete se žalobě, neboť
porušujete zákon č. 201/2012
Sb. o ochraně ovzduší a také
občanský zákoník. Zejména
však nutíte dýchat nás ostatní,
ale také sebe nebezpečné látky,
které mohou být příčinou
vážných chorob.

Z uvedené tabulky a grafu sice
vyplývá, že třídění odpadu ve
Zdíkově se od roku 2008
zvedlo o 100% ze 7 % na 14%,
přesto jsme ve třídění na velmi
špatné úrovni. Pro srovnání
průměr recyklovaného odpadu

je v EU okolo 40%. Belgie,
Nizozemí 60 %, město
Olomouc 50% a město
Polárikovo
na
Slovensku
dokonce vytřídí 75% odpadu.
Dalším důležitou hodnotou je
poplatek za skládkování.

Ceny bez DPH v r. 2010 –
2013 jsou stejné (740,- ulož. +
500,- popl. za odpad). K částce
740,- je připočtena DPH ve
snížené sazbě (pro občany),
poplatek ve výši 500,- není
zdanitelným plněním. Cena

bez DPH v r. 2014 činí 700,uložení + 500,- popl. za odpad
DPH v r. 2010 a 2011 činila
10%, v r. 2012 14%, v r. 2013
a 2014 15%
zdroj: obec Zdíkov a EU
Mgr. Roman Šebánek

Tipy na dobré čtení z knihovny:
Vondruška, Vlastimil: Přemyslovská epopej I.-IV. – o životě
posledních přemyslovských králů
Kessler, Leo: Schirmerovi zabijáci – z historie pluku SS
Wotan
YOUNG, Samantha: Dublin Street – erotický román
LANCZOVÁ, Lenka: Dvakrát dospělá – román ze
současnosti pro ženy a dívky
HOWARD, Linda: Cizí tvář – napínavý román
Klimecká, Vladimíra: Druhý život Marýny G. – novela o
čtyřech ženských osudech
Gruber, Václav: Noc s ďáblem – psychologický román
Černá, Jaroslava: Johana z Rožmitálu (na rukou jed, v srdci
láska) – historický román
Kraus, Michal: Dědovy říkanky – Abeceda – pro děti od 5
let
Štáchová, Helena: Jak pan Spejbl prášil – neuvěřitelné
příhody pro malé čtenáře
Kubátová, Marie: Jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku
– pohádky
Oliver, Martin: Děsivá věda – Děsní dinosauři –
prehistorické období naší planety, věda nikdy nebyla tak
děsivá
časopis dTest 3/2014: testy mléka, robotických vysavačů,
televizorů aj.

Většina z Vás už nás potkala.
Velkou skupinu švitořících
dětí, která si pochoduje po vsi
s kárkou naloženou nářadím za
doprovodu dvou dospěláků.
Jakmile je to možné, zmizíme
v lese, zámeckém parku nebo
na louce, abychom se mohli
ponořit do zkoumání, bádání,
experimentování, pozorování a
v neposlední
řadě
práce.
Zdíkov je obklopen spoustou
krásných míst, které stojí za to
poznat.
Od 7. listopadu 2013 začala
MŠ Zdíkov úzce spolupracovat
s Dětským centrem Šumavous
na společném projektu „Školka
v lese“. Ačkoliv žijeme na
vesnici, řada z nás – rodičů – je
natolik vytížená, že s dětmi už
odpoledne ven nejdou. Jedinou
příležitostí pro děti, jak se
vyběhat, pak zůstanou aktivity
spojené s pobytem ve školce.
Smyslem našeho konání je
nabídnout dětem více pohybu
venku v přirozeném prostředí,
podpořit je v tělesném a
duševním rozvoji, učit je
poznávat přírodu a vše, co s ní
souvisí. Zaměřujeme se na
učení v souvislostech přirozenou a nenásilnou formou,
veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby podněcovaly
děti k vlastní aktivitě a
experimentování. Využíváme
principů lesní pedagogiky a
zážitkové pedagogiky.
Pobyt venku nabízí předškolnímu dítěti větší prostor
k samostatnosti a rozhodování
o sobě samém. Poskytuje
dostatek času, aby děti odhadly

vlastní možnosti, rozvíjely
svoje schopnosti a posouvaly
vlastní hranice. Zároveň je
podporujeme k utváření pracovních
návyků.
Pracují
s lopatkami,
motyčkami,
kladívky, pilkami a také (za
zvýšených
bezpečnostních
podmínek)
se
sekyrkou.
Vymýšlíme si různé lanové
překážky,
houpačky
a
prolézačky.
Lezeme
po
stromech, stavíme hráze a
mosty přes potůčky, hledáme
vodní i suchozemské živočichy, poznáváme rostliny,
které nás obklopují. Učíme se
naslouchat zvukům, ale i tichu,
cítit vůně a sdílet svoje pocity.
Můžeme se „zpomalit“ a
užívat si ten velký prostor,
jehož jsme nedílnou součástí.
Pro děti jsou každý týden
připravena různá témata a
činnosti
s nimi
spojené.
Velkým přínosem pro děti je
ale možnost si naprosto
neřízeně (spontánně) hrát
podle vlastních představ anebo
mít možnost volby, co chci
nebo nechci dělat. V tom
případě jsme my, dospěláci,
v pozici pozorovatelů a iniciátorů. A není lepší pocit, než
vidět spokojené a usměvavé
děti.
Touto cestou bych chtěla
poděkovat p. učitelce Míčkové
a jejímu kolektivu spoluhracovnic za podpoření myšlenky
„Školky
v lese“
a
její
spolurealizaci.
Věřím,
že
dětem máme co nabídnout.
Z Dětské centrum Šumavous
Mgr. Lenka Randáková
Frühaufová

Masopust je třídenní lidový
svátek, který ve své podstatě
sice nemá nic společného
s liturgií, ale přesto je podřízen
běhu církevního kalendáře.
Slavil se ve dnech předcizejících Popeleční středě,
kterou začíná 40denní půst
před Velikonocemi. Protože
datum Velikonoc je pohyblivé,
byl pohyblivým svátkem i
masopust.
Přípravou na masopust
býval čtvrtek před masopustní
nedělí, nazývaný tučný čtvrtek.
Panovalo přesvědčení, že
v tento den má člověk jíst a pít
co nejvíce, aby byl celý rok při
síle.
Hlavní masopustní zábava
začínala o masopustní neděli.
Vyvrcholením masopustu bylo
úterý. Bývalo několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně
patřil např. medvěd, někdy i
s medvědářem, tzv. klibna –

koníček, žid s pytlem, bába
s nůší, kominík...
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci.
Tehdy zatroubil ponocný na
roh a rychtář či někdo
z radních všechny vyzval, aby
se v klidu rozešli domů,
protože nastala středa a s ní
předvelikonoční půst. Lidé
věřili, že pokud budou o
masopustu
tancovat
přes
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 obyčeje

Jarní období se v životě
žáků a učitelů zdíkovské školy
nese ve znamení stupňujících
se aktivit školních i mimoškolních. Žáci deváté třídy
podali přihlášky na nejrůznější
typy středních škol, někteří
jsou již k dalšímu studiu přijati,
ostatní se v současné době
připravují na přijímací řízení.
Věříme, že budou úspěšní a že
zúročí
vědomosti
získané
v průběhu dosavadní školní
docházky.
Žáci naší školy o sobě
dávají pravidelně vědět také na
„poli sportovním“. A tak dva
z vycházejících žáků odchází
za studiem na specializované
školy do Plzně a Českých
Budějovic, kde se vedle vzdělávání budou věnovat fotbalu
na profesionální úrovni.
Znalosti žáků prověřujeme
pravidelně v rámci celostátních
systémů testování. Radost nám
udělaly výsledky programu
Scio Stonožka, kde žáci uspěli
v celotřídních průměrech, ale
zaznamenali jsme i významné
individuální úspěchy. David
Šebánek a Radim Beneš obdrželi ocenění za nejlepší výsledky v testování obecných
studijních předpokladů a matematiky v rámci Jihočeského
kraje.
V minulých dnech proběhl
zápis do první třídy – díky
značnému množství zapsaných
dětí se opět zvýší celkový počet
žáků školy. Řadíme se tak mezi
větší školní subjekty v oblasti.
Zájem rodičů o umístění dětí
do naší školy je důkazem

kvalitní úrovně pedagogické a
výchovné činnosti učitelů i
pestrosti školních a mimoškolních činností. Podstatnou
podmínkou je také podpora ze
strany vedení obce, které se
nám dostává.
Žáci se zúčastnili v průběhu
druhého pololetí několika
soutěží a turnajů. Gymnasté
nás úspěšně reprezentovali na
Velké ceně Písku, hoši zápolili
na turnajích ve florbale a
basketbale,vybraní žáci prověřili své znalosti na olympiádě
z anglického jazyka. Nejrůznější aktivity proběhly přímo
ve škole. Za všechny uveďme
rozmanitou činnost všech oddělení školní družiny. Tou
poslední byl rej masopustních
masek, na kterém se představilo velké množství pohádkových postav, zvířátek, ale i
zjevení „hrůzně vypadajících“.
Všichni přítomní tančili, soutěžili, dokonce jeli „vláčkem
pendolinem“.
Některé z plánovaných akcí
budou organizovány a financovány
v rámci
projektu
ComeniusRegio. V květnu se
žáci vypraví do Českých Budějovic na divadelní představení„Gulliver sTrek“,navští
ví uměleckou galérii, do
Zdíkova zavítá netradiční
hudební uskupení s programem
„Marimba live drums“, ve
kterém hraje bývalý žák naší
školy, spolu s dětmi z mateřské
školy budeme soutěžit v rámci
projektového dne „Jarní hry“.
Zástupci školy, školky a obce
navštíví polské projektové

partnery, které poté přivítáme i
ve Zdíkově.
První jarní den jsme uvítali
již XII. Školním plesem.
Náročná příprava ze strany
pedagogů a dětí se vyplatila,
program byl zpestřen vystoupením nejmladších žáčků,
zábavnými soutěžemi, tancem
uskupení RM Dance studio a
ChaveDevlestar. Večerem provázela skvělá skupina Renesance.
S velkým zájmem ze strany
žáků a rodičů se setkala

novinka - „Zdíkovský letní
tábor“.A tak se o prázdninách
budou děti pod vedením našich
vychovatelů věnovat dva týdny
nejrůznějším aktivitám – hrám,
soutěžím, poznávání okolí…
Veškeré aktuální informace i
dokumentace mapující činnost
školy jsou k dispozici na
našich webových stránkách
www.zszdikov.cz
Mgr. Kyznar Václav
Mgr. Kluibr Zdeněk
vedení ZŠ a MŠ Zdíkov

Každoročně se žáci naší
školy úspěšně zapojují do
okresních kol Matematické
olympiády, Pythagoriády a
celostátní soutěže Matematický
Klokan.
V lednu se konalo okresní
kolo Matematické olympiády
pro žáky 5. a 9. ročníku. Velkou pochvalu za úspěšnou
reprezentaci naší školy zasluhuje Jakub Vonášek (5.
ročník), který obsadil ve velké
konkurenci 2. místo. Po celou
dobu své školní docházky vzorně reprezentoval naši školu i
Ondřej Vlček (9. ročník), který
letos obsadil pěkné 7. místo.
Okresní kolo Matematické
olympiády pro 6. až 8. ročník
proběhne v Prachaticích 9.4.
a doufám, že i ostatní soutěžící
z naší školy navážou na
úspěchy Jakuba a Ondry. Za 6.
ročník budou soutěžit Radim
Beneš a Jana Kolafová, za 7.
ročník Jan Josefík a Matěj
Klíma, kteří postoupili ze
školního kola.

Během března se žáci 5. až
8. ročníku zapojili do školního
kola Pythagoriády. Úspěšní řešitelé postupují do okresního
kola, které se koná v květnu ve
Vimperku.
5. ročník: Barbora Picková
6. ročník: Vojtěch Hladík,
Radim Beneš, Hana Samcová,
Lenka Vítovcová
7. ročník: Matěj Klíma, Jan
Josefík
8. ročník: bez postupujícího
žáka
Za námi je i celostátní
matematická soutěž Klokan,
určená pro všechny žáky 2. až
9. tříd. Soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích - Cvrček 2. a 3.
ročník, Klokánek 4. a 5.
ročník, Benjamín 6. a 7. ročník
a Kadet 8. a 9. ročník. Soutěžní
přík-lady byly zaměřené na
logické
myšlení
a
představivost. Žáci měli na
řešení 24 úloh různé obtížnosti
60 minut.
Mgr. Marie Kolafová

Možná vás trochu překvapím, ale mít komunikační
schopnosti neznamená mluvit
dlouho a o ničem, ale umět
přesně a jasně vystihnout to
podstatné.
Setkávám se s dětmi, kteří
mají „vyřídilku“ a pusa se jim
nezastaví. Přesto je jejich
projev obsahově chudý. S rozvíjením slovní zásoby se musí
začít už v raném dětství. A
jednou z cest, jak rozvíjet
vyjadřovací schopnosti dětí,
jsou
společné
rozhovory.
Někdy slýchám, že na ně není
čas. Je to pravda?
Kde brát čas na povídání
s dětmi? Ono nejde tolik o to,
kolik času s dětmi strávíme,
ale spíš o to, jak ten společně
strávený čas využíváme. Když
s dětmi jedeme třeba dopravním prostředkem nebo s nimi
nakupujeme, můžeme tyhle
chvilky, které trávíme společně,
využít
k povídání.
Stejně tak je dobré využívat i
chvilky před usnutím. Někdy
čtvrt-hodinka, kterou dětem
skutečně věnujeme, netelefonujeme přitom nebo někam
neodbíháme,
je
strašně
důležitá! Tím, že si s nimi

povídáme, jim dáváme najevo,
že o ně máme zájem, že nám
na nich záleží. A to potřebují
vnímat od malička až do
dospělosti. Jeden příklad za
všechny. Seděla jsem v autobusu a přede mnou seděl
tatínek
Možná vás trochu
přek-vapím,
ale
mít
komunikační
schopnosti
neznamená mluvit dlouho a o
ničem, ale umět přesně a jasně
vystihnout to podstatné.
Setkávám se s dětmi, kteří
mají „vyřídilku“ a pusa se jim
nezastaví. Přesto je jejich
projev obsahově chudý. S rozvíjením slovní zásoby se musí
začít už v raném dětství. A
jednou z cest, jak rozvíjet
vyjadřovací schopnosti dětí,
jsou
společné
rozhovory.
Někdy slýchám, že na ně není
čas. Je to pravda?
tatínek asi s pětiletým chlaa
asi s pětiletým chla-pečkem,
který se stále dokola ptal.“
Tati, proč jsou tady ty síťky na
sedadlech?“
Už jsem měla chuť mu
sama odpovědět, zatímco tatínek se věnoval mobilu a …
pokračování na str.9

vůbec nereagoval.
A zrovna tehdy byla
spousta možností, o čem si
s dítětem povídat a takových
chvilek se během dne najde
dost. Myslím si, že povinností
rodičů by mělo být nejen
odpovídat na zvídavé otázky,
ale najít si i čas své dítě
vyslechnout, i když se nám to
mnohdy nehodí. Považuji za
velkou chybu, když se rodič
dobrovolně nechá nahradit
počítačem a televizí. Důležité
je nechat dítě vypovídat,
nesoustředit se jen na pokyny,
příkazy a zákazy.
Další cesta, jak rozvíjet
slovní zásobu dítěte, je četba
pohádek a práce s knihou.
V prvé řadě by měla být doma
knihovnička
plná
knih,
časopisů, třeba i těch, co zbyly
rodičům z dětství. Děti mají
rády encyklopedie nebo knihy
o zvířatech a je-li dítě
obklopeno knihami, určitě
nějakou ze zvědavosti otevře.
A co se týče pohádek, jejich
výchovný
význam
je
neoddiskutovatelný! Pohádka
je pro dítě prvním setkáním
s příběhem, kde jsou kladné i
záporné
postavy
a
děti
poznávají co je dobro a co zlo.
Ale dle mého názoru je stejně
ale
nejdůležitější
kontakt
s lidmi, kteří jim tyto hodnoty
předávají. Ať už je to paní
učitelka nebo maminka a
skvělé je, když dětem čte
tatínek. Dle výzkumu je prokázáno, že v předškolním věku
je úloha mužského elementu
důležitá pro navození důvěry.
Pomocí knih si děti nejen
rozvíjí komunikační schopnosti, ale rozšiřují i slovní
zásobu, prohlubují znalosti o
světě, který je obklopuje,
procvičují paměť a tříbí logické
uvažování. Samé důležité věci,
které
budou
potřebovat
zejména pro vstup do základní

školy.
Ve středu 29. ledna jsme se
u nás v mateřské škole sešli s
rodiči budoucích školáčků a
s paní učitelkami 1.třídy =
„Klub předškoláků“. Společně
jsme hovořili na téma: Co na
naše dítě již umí, co nám ještě
nejde a co procvičovat.
V úterý 11. února, hned po
školních prázdninách, jsme
navštívili základní školu a své
loňské kamarády. Prohlédli
jsme si jídelnu, školní družinu
i 1. třídu, kde jsme se na
školáky i proměnili.
Školáci pro nás pak
připravili dopoledne plné her a
cvičení v tělocvičně, a tak jsme
odcházeli plni dojmů a všichni
se do 1. třídy ZŠ těšíme! Hned
druhý den, jsme si to
vyzkoušeli nanečisto!
Ve středu 12. února jsme
se sešli i s rodiči u zápisu, kde
děti ukázaly, co všechno již
umí.
A nebyl nikdo, komu by se
ve velké škole nelíbilo!
Měsíc únor utekl jako voda
a hned od začátku března bylo
u nás veselo. Maminky připravily masky a celý týden
byla u nás masopustní veselice.
Zakončili jsme ji 10. března
Maškarním
bálem
v Sokolovně.
Děti si zatancovaly, zacvičily, zasoutěžily a nikdo
neodešel domů s prázdnou!
Za dveřmi jsou Velikonoce
– svátky jara! I když podle
kalendáře jaro ještě není,
venku to tak již vypadá. A tak
už zase přemýšlíme co vyrobit
a jakým dárečkem překvapit
maminku.
Také
se
těšíme,
až
vyvezeme kola a tříkolky, ale
to nás nejdříve čeká úklid
zahrady s táborákem.
Krásné prožití svátků
jara přejí děti i kolektiv
mateřské školy.
Míčková Zdena

V první řadě děkuji všem
dobrým duším, které se na akci
„POJĎTE S NÁMI PŘIVÍTAT
JARO“ spolupodíleli, ať už na
organizaci, samotném průběhu
i následném úklidu.
Též děkuji, myslím, že za
všechny, sponzorům – Obci
Zdíkov, ZŠ Zdíkov, Řeznictví
Rataj, Pekárně NOVY Vacov,
i chrliči ohně Fandovi.
Na začátku u lávky jsme se
rozloučili se Zimou, která
slavnostně předala vládu Jaru.
Poté děti s nadšením hodily do
potoka Moranu, kde se díky
nedostatku vody zasekla, a i
když byla následující den poslána dál, zřejmě se jí z naší
obce nechtělo a celý kraj
zahalila sněhová přikrývka.
Ale před tím večer, kdy se
ještě zdálo, že Jaro svou úlohu
bude plnit zodpovědně, jsme
všichni (a že nás bylo
požehnaně) stihli projít blikajícími svíčkami osvětleným
parkem, kde na nás v šeru
čekal Vodník, Kouzelné Mu-

chomůrky, Rytíř, Ježibaba,
Smrťák i rozdovádění Duchové.
Mě osobně překvapilo, jak
se většina účastníků vybavila
vlastním světlem, a ještě víc
potěšilo, že disciplinovaně neodhazovali
téměř
žádné
odpadky.
Po dosažení cíle, kde hořel
oheň, a bylo připraveno občerstvení, spustil se prudký
jarní deštík, který předčasně
ukončil další možnou zábavu.
Jak známo, rozmary počasí
jsou nevyzpytatelné.
Vzhledem k tomu, že 22. 3.
je SVĚTOVÝ DEN VODY,
vnímám tento déšť jako přímý
dotek přírody.
Cesta zpět již opravdu
temným parkem byla náročná,
a možná se někdo i bál.
Věřím, že malí i velcí došli
šťastně domů ve zdraví, ať už
fyzickém, či psychickém.
Přejeme všem barevné a veselé
jaro.
Za realizační tým
Pavla Urbanová

Fotbalové přípravky Sokola
Stachy/Zdíkov přes zimu nezahálely. Jejich tréninky probíhaly 2x týdně. V úterý v tělocvičně ve Stachách a v pátek
v tělocvičně
ve
Zdíkově.
K přípravným zápasům bylo
ještě využíváno sobotní dopoledne, když ve Zdíkovské
tělocvičně několikrát děti poměřily síly s týmy Vacova a
Strunkovic. Některé zápasy
odehrály zvlášť starší a mladší
přípravky, v dalších zápasech
dali trenéři příležitost společně
dětem z ml. i st. přípravky.
Výsledky tak možná trochu
utrpěly, ale vidět v akci
společně starší i mladší děti,
bylo přínosem pro hráče i
trenéry.
Jsme si vědomi, že oproti
některým vyspělým týmům
okresu zatím nehrajeme až tak

atraktivní kombinační fotbal,
ale k určitému zlepšení u
jednotlivců rozhodně dochází.
Stále totiž v kategorii přípravek klademe důraz na rozvoj
individuálních
dovedností
hráčů (techniku) a jejich
dravost a bojovného ducha.
Tyto schopnosti bychom chtěli
postupně přetavit v ochotu více
kombinovat a schopnost vidět
volný prostor či volného
spoluhráče. Snad nám trpělivost v naší práci, společně se
svědomitým přístupem dětí i
rodičů přinese do budoucna
kýžené ovoce.
Na závěr zveme všechny
příznivce fotbalu na naše jarní
zápasy. Přijďte se podívat a
podpořit
naše
nejmladší
fotbalisty.
Za kolektiv trenérů přípravek
Mgr. Karel Nový

TJ Sokol Zdíkov, o.s. oddíl kopané děkuje následujícím
sponzorům za příspěvky na činnost:
obec Zdíkov
Uniwell cz s.r.o.
Roučka Company
JUDr. Jan Kačer
Uhelné sklady Holan, Zdíkovec
Zdeněk Martan

ZVEME VÁS NA
PROMÍTÁNÍ DO ZNOVU
OTEVŘENÉHO KINA MÁJ
VE ZDÍKOVĚ
PROGRAM:
12.4.
26.4.

Rivalové
Arthur a Minimojové

20.00
17.00

3.5.
17.5.

Nine
20.00
Arthur a Maltazardova pomsta 17.00

14.6.
28.6.

Riddick
Arthur a souboj dvou světů

20.00
17.00

Občerstvení zajistí Jan Valenta a
kolektiv – káva, čaj, limo, sušenky,
popcorn

