Vážení a milí občané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i
Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova a Žírce.
Čas letí jako splašený kůň,
zas už je po prázdninách, léto
skoro za námi, je to hrůza, jak
se ten rok rychle převrací –
žádné líné převalování. Léto
jsme si ale užili, jak má být dusná vedra, bouřky, přívalové
deště i nebývale štědrá úroda
hub – až to někdy člověka
v lese nebavilo, tu radost nad
objeveným hříbkem trochu
kazil ten přeplněný těžký košík
a v něm spousta hříbkových
kamarádů...
K září patří samozřejmě
začátek nového školního roku.
Stejně jako loni máme i letos
důvod k radosti: do základní
školy ve Zdíkově nastupuje už
několikátý rok po sobě dvacítka prvňáčků. Mimo jiné to
znamená, že celkový počet
žáků ve škole znovu naroste
(postupně odchází slabé ročníky), bohatě splňujeme povinné limity pro plnohodnotnou
devítiletku. I mateřská škola je
plná dětí, takže vyhlídky jsou
optimistické i do budoucna. To
je veliká radost.
Přeji všem prvňáčkům i
ostatním školákům a taky všem
dětem
v mateřské
škole
radostné a šťastné první kroky
k novému poznání. Vám, paní
učitelky a páni učitelé, přeji
pevné zdraví a pevné nervy – a
za celé vedení obce vám
upřímně děkuju za vynikající
úroveň naší školy a za Váš
vytříbený přístup k dětem.
Vám, rodiče, přeji šikovné,
hodné a chytré děti, které

všichni máte doma. Moc na ně
nekřičte a nevyčítejte jim
každou prkotinu, taky jste
občas - stejně jako my všichni
ostatní – něco v té škole
odbyli, tu a tam se něco nepovedlo, ale – jak říkám
každoročně prvňákům už u
zápisu – chybami se člověk
učí, proto jich je třeba dělat co
nejvíc. Naopak i ten malinký
úspěch je třeba chválit a ocenit
– aspoň pro většinu z nás byla
doma pochvala od mámy nebo
táty pokaždé ta největší radost
a motivace.
Jak jste si nemohli nevšimnout, po skoro desetileté
přípravě a mnoha peripetiích
od června konečně běží stavba
nové ČOV, kanalizace a
vodovodních řadů v obci. I
když se porodním bolestem
vyhnout nikdy nelze, věřím, že
na svět přijde zdravé, statné a
hlavně vytrvalé, houževnaté
dítě, se kterým do budoucna
nebude příliš starostí. Do země
dává zhotovitel potrubí špičkové
kvality,
pravidelné
kontroly stavby jsou zatím bez
větších zádrhelů. Chtěl bych
Vám všem poděkovat hlavně
za trpělivost a shovívavost, se
stavbou si letos na podzim
užijí hlavně občané v Zábrodě,
taky lidé z řady domů proti
základní škole (ty to čeká až
zjara),
ale
i
obyvatelé
Masákovy Lhoty, kteří budou
muset od letošního října do
prosince objíždět uzavřenou
silnici III. třídy v aleji mezi M.
Lhotou a Zdíkovem. Všichni
ale víme, že je to nutné
přechodné zlo a že výsledek
bude především velkým vkladem do budoucnosti pro nás
všechny.

Vážení a milí spodobčané, přeji Vám spokojenou
Zdíkovskou pouť i s tradičními
středověkými slavnostmi, krásně vybarvený podzim plný
štěstí a radostí, mějte se moc

rádi a hlavně - buďte hodně,
hodně zdrávi.
Srdečně Vás zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce

Termíny podzimních poutí
Zdíkov u Lizu - Narození Panny Marie
ne 7.9. - 10.15 hod.

Stachy - hřbitovní kostel - Panny Marie
Bolestné - ne 14.9. - 10.15 hod.
Zdíkov - sv. Ludmily –
ne 14.9. - 10.15 hod.

Zdíkovec - kostel sv. Petra a Pavla
(svatováclavská pouť)

ne 28.9. - 10.15 hod.

Nicov - kostel sv. Martina
ne 9.11. - 10.15 hod.

Blahopřejeme k životním jubileím
červenec - říjen 2014
Existuje recept na štěstí?
Možná že ne, ale papež František zkusil shrnout desatero
principů, které s jistotou mohou
lidem pomoci k lepšímu životu.
Zde je 10 bodů, které papež
vyjmenoval ve svém prvním
rozhovoru pro argentinský tisk.
1. Žij a nechej žít
"V Římě je jedno přísloví a
mohli bychom si je vzít jako
řídící princip. Běž vpřed a
ostatní nechej dělat to stejné".
2. Rozdávej se druhým
"Lidé potřebují být otevření a
velkorysí vůči jiným. Jak se
totiž uzavřou do sebe, je tu
nebezpečí, že se stanou egocentriky. A stojaté vody se
rychle promění na hnijící".
3. Postupuj v životě pokojně
Pro vysvětlení tohoto bodu
papež používá obraz z argentinského
románu
Ricarda
Guiraldese, ve kterém se hlavní
postava Don Segundo ohlíží
zpět a rekapituluje svůj život.
"Říká, že v mládí byl potokem
plným kamenů, který vše vláčel
s sebou, jako dospělý byl
prudkou řekou a v pokročilém
věku plynul pomalu jako voda
v jezírku." Papež řekl, že se mu
tento poslední obraz klidné
vodní plochy líbí, protože
představuje "schopnost postupovat s přívětivostí a pokorou,
životní pokoj. Staří lidí mají
tuto moudrost, jsou pamětí
lidu."
4. Zdravý smysl pro volný
čas "Umění radosti z uměleckého díla, literatury anebo hry s
dětmi se vytratilo. Konzumní
způsob života nám přinesl
neklid a stres, čímž lidé přišli o
zdravou kulturu volného času,"
poznamenal
František. Proto
také vyzývá rodiče, aby si našli
čas na svoje děti navzdory
tvrdé práci, kterou musí dennodenně odvádět. Stejně tak by
se měly rodiny naučit vypínat
televizi, když spolu jedí. Ta
nám totiž někdy zabraňuje ve
vzájemné komunikaci.
5. Neděle má být vašimi
prázdninami – svátkem

Zaměstnanci by měli mít v
neděli volno, protože "neděle
je pro rodinu", vzkazuje papež.
6. Najdi novátorské způsoby na vytvoření důstojných
pracovních míst pro mladé lidi
"Jak nebudou mít dostatek
příležitosti, skončí na drogách
a budou tak náchylnější ke
zločinu."
"Nestačí dát jim jídlo. Je třeba
nabídnout jednoroční kurzy na
instalatéry, elektrikáře, krejčí.
Důstojnost spočívá v tom, že
domů přinesete chléb z vlastní
práce."
7. Respektuj a starej se o
přírodu
"Degradace životního prostředí
je jednou z největších výzev,
které čelíme. Jedna z otázek,
kterou si sami neklademe, je:
Nepáchá lidstvo zločin takovým tyranským chováním se k
přírodě?"
8. Přestaň být negativní
"Potřeba mluvit o druhých ve
zlém naznačuje nízký stupeň
sebeúcty". To znamená "místo
toho, abych vyzdvihl sebe,
ponižuji druhé". Zbavit se
rychle negativních myšlenek je
přitom prospěšné pro zdraví.
9. Nesnaž se obracet jiné
na tvoji víru, respektuj jiná
vyznání.
Přesvědčení druhých je třeba
respektovat. "Můžeme druhé
inspirovat svědectvími, a tak
budeme růst společně. Jednou
z nejhorších věcí, která může
být, je však náboženský
proselytismus, který paralyzuje
- mluvím s tebou, abych tě
přesvědčil. Ne! Každá osoba
ať vede dialog, zakládající se
na vlastní identitě. Církev roste
díky svojí přitažlivosti, ne
proselytismem."
10. Aktivně usiluj o mír
"Žijeme v době mnoha válek a
volání po míru tak musí znít
mimořádně hlasitě. Mír občas
může vypadat, že je něčím
klidným, ale není nikdy
tichem: je to vždy aktivní mír."
K zamyšlení předkládá
P. Michal Pulec 

Jindřiška Vlčková, Zdíkov 222
Jan Mráz, Zdíkov 239
František Falář, Masákova Lhota 98
Jana Nováková, Zdíkov 301
Vlastimil Šimek, Zdíkov 261
Václav Bergman, Hodonín 19
Pavel Schulz, Masákova Lhota 115
Jiří Javdošňák, Zdíkovec 22
Štěpán Živný, Zdíkov 255
Václav Runda, Zdíkov 204
Zdeňka Říhová, Putkov 46
Marie Nikodemová, Zdíkovec 35
Růžena Vlčková, Zdíkov 222
Emilie Potužníková, Zdíkov 236
Bedřich Večerník, Zdíkov 254
Karel Margolius, Zdíkov 325
Jiří Vítovec, Zdíkov 325
Helena Hadravová, Zdíkov 232
Věra Procházková, Senior dům České
Budějovice
Anna Martanová, Zdíkov 186
Marie Kováříková, Račov 1
Miloslava Kadlecová, Zdíkov 113
Marie Miškovská, DD Kůsov
Anna Šrotýřová, Zdíkov 325
*************************

Blahopřejeme k narození

Michaela Vrhelová, Zdíkov 14
Lucie Nomin Jelínková, Masákova Lhota 4
Markéta Jiříková, Branišov 17

Kulturních vystoupení není
nikdy dost. Upoutávka na
vystoupení Elčovické dudácké
muziky se setkalo s velkým
ohlasem. Uživatelé si totiž
pamatovali na jejich program
z loňského roku a těšili se na
další
pokračování.
Mezi
písničkami V tej naší malej
zahrádce, V Strakonicích na
sadě, Doudlebská…za doprovodu dud, basy, houslí… nám
v jednotlivých vstupech paní
Vilánková vyprávěla o Šumavě
a šumavských tradicích.
Spolupráce s jinými zařízeními nám není cizí. Klienti
Sociální Pohody z Javorníka si
pro nás vybrali ze svého
repertoáru pohádku O Červené
Karkulce a scénku z cirkusového prostředí. Pohádku nám
představili ve zpívané podobě.
S členy cirkusu nás seznámil
klaun a to s provazochodkyní,
koněm, kouzelníkem a silákem.
Po představení se účinkující
vydali mezi diváky, popovídali
si a popřáli si navzájem hodně
zdraví.
I když zima byla mírná, na
táborák si uživatelé museli několik měsíců počkat. A vyplatilo se. 30. dubna 2014 jsme
uskutečnili první táborák v
tomto roce s překvapením. A
jakým? Zaměstnanci se postarali o „ májku “ která se tento
den staví na mnohých místech.
Uživatelé ji pozorovali a
zároveň si pochutnávali na
vuřtech a zlatavém moku.
K táboráku patří hudba a zpěv.
Této úlohy se skvěle zhostil
hudební soubor „ Kůrovci “
z Kašperských Hor. Krátce a
výstižně: „ Táborák, jak má
být.“
Hudba potěší každého. Paní
Olga Bončková, paní Lenka
Jůzková Čížková a pan Michal
Střeleček přivítali se svými
žáky na vystoupení „ ke Dni
matek “ nejen uživatelky, ale i
uživatele. Jejich program zahrnoval díla skladatelů Mozarta,
Čajkovského, Vivaldiho a
mnohých dalších. Um účinkujících byl oceněn náležitým
potleskem a maličkým dárkem
na památku.

Hry nejen organizujeme, ale
také přijímáme pozvání na hry
konané v jiných domovech. Na
„ Pacovské hry “ jsme vyslali
tříčlenné družstvo spolu s doprovodem. Jak si naši zástupci
poradili s disciplínami jako je
přiřazování slov, přesmyčky,
hra s čísly, ruské kuželky či
hod holínkou, nám vyprávěli
následující den. Vychválili
nám i pohoštění a zábavu. A
to nejdůležitější, jak se
umístili? Na krásném čtvrtém
místě. Z celkem třinácti družstev to není vůbec špatné.
Čas výletů nastal pro naše
klienty v měsíci červnu. Na
zahájenou se vypravili pozorovat sovy a dozvědět se něco
více o jejich životě. Na místě
je otázka, kde se „ Soví voliéry
“ nachází. Nedaleko, na
Borové Ladě.
Mezi další výlety, které
jsme absolvovali, zmíním
návštěvu Muzea Středního
Pootaví ve Strakonicích nabízející historii regionu =
dudáctví, motocykly, zbraně…
V Pošumavském
hasičském
muzeu ve Stachách jsme
nasbírali poznatky o vývoji
hasičské techniky. Auta, přívěsy,
stříkačky,
výzbroj,
výstroj, tiskoviny, vyvolaly u
většiny klientů vzpomínky na
svá dřívější léta, kdy působili u
hasičů.
Široký sortiment sklářských výrobků: vázy, poháry,
misky, sklenice…si ve Sklářské huti ve Vimperku můžete
nejen prohlédnout, ale i
zakoupit jako my. Jistě Vás
upoutá i ukázka výroby a kdo
má zájem, sám si může zkusit
něco vyrobit.
Martina Mistrová Dis
sociální pracovnice

Občanské sdružení Diakonie Broumov a
Obecní úřad Zdíkov
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Domácí potřeby, nádobí , skleničky- vše
nepoškozené
 Vatové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou, nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Nově : malé spotřebiče :
vysavače,žehličky,topinkovače, kulmy, holicí
strojky,váhy, mixery, vrtačky, mikrovlnky, hodiny,
hodinky

středa 1.10.2014
od 15 do 17 hodin
v objektu tělocvičny ZŠ Zdíkov v garáži
(vedle hasičárny)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Děkujeme, že myslíte na druhé.

Vážení čtenáři, loni jsem
Vám v tomto čase psal o tom,
komu a jak prachatický hospic
slouží, kolika Vašim spoluobčanům již mohl pomoci.
Hospic začíná tam, kde vítězná
medicína končí, neboť vyčerpala veškeré cesty vedoucí
k vyléčení a člověka jeho
onemocnění
ohrožuje
na
životě. Slouží zejména onkologicky nemocným v závěrečných fázích života. Každému
je v hospici garantováno, že
nebude trpět nesnesitelnou
bolestí, v posledních chvílích
nezůstane osamocen a za každých
okolností
zůstane
zachována jeho lidská důstojnost. Tyto sliby jsme mohli
naplňovat i Vašim zvíkovským
sousedům, které jsme doprovázeli na věčnost.

O tom, co hospic je, má snad
již většina společnosti alespoň
povšechnou představu. Znalejší vědí, že se jedná o
zdravotnické zařízení, které
pečuje o terminálně nemocné.
O ty, jimž svíčka života
dohořívá, a u kterých byly
vyčerpány všechny možnosti
vedoucí k vyléčení. Zpravidla
se jedná o onkologicky
nemocné, průměrná doba
pobytu se pohybuje okolo 30
dní. Ti ještě hloubavější vědí,
že hospic se u pacienta
soustředí nejen na zaléčení
bolesti tělesné, ale nedílně též i
duševní, sociální a duchovní.
Ovšem málokdo již ví, že
hospic je zařízením, které se
věnuje také péči o blízké
pacienta. Jak v období pobytu
Pokračování na str.4

v hospici, tak i po úmrtí, tj. ve
fázi truchlení.
Jednou z aktivit, jimž se
v péči o pozůstalé věnujeme,
jsou u tzv. Vzpomínková
setkání. Přibližně s čtvrtročním
odstupem zveme blízké těch,
kterým jsme směli sloužit a
doprovodit je na Věčnost.
Každé setkání spočívá ze dvou
částí. První je bohoslužba, při
které jsou mj. čtena jména
našich zemřelých pacientů a
přímluva za ně. Bývá jich
nemálo - ročně dochováme
přes
dvě
stovky
těžce
nevyléčitelně nemocných. Při
třech setkáních za rok to
znamená vždy asi sedmdesátku
jmen.
Všechna
jsou
zapsána
v Knize živých, trvale uložené
na viditelném místě v hospicové kapli sv. Jana Pavla II. Je
to velká kniha, která má pro
každý den v roce jednu svou,
daným datem nadepsanou,
stránku. V ní jsou zapsáni ti,
kdo v ten den odešli na Druhý
břeh. V různých po sobě
jdoucích letech. Kniha je
trvalou připomínkou na ty,
kteří se u nás léčili. Většině
lékaři utišili bolesti těla,
mnohým ustaly bolesti duše,
došli smíření v rodině, se sebou
samými, s Bohem. I proto je
možná o tyto akce zájem a
příbuzní přijíždějí i z větších
vzdáleností, z celého kraje.
Paradoxně někdy nejvíce pro
ty, kteří nejsou věřícími a kteří
zvolili
nešťastnou
formu
pohřbu - rozptylovou loučku.
Nemají hrob, ke kterému se

mohou navracet, vzpomínat u
něj a vést potomky. A tak se
stává, že na Knihu živých, na
příslušnou stránku, se jezdí
podívat
a
zavzpomínat
příbuzní i mnoho let po úmrtí
milovaného blízkého. Kniha se
tak stala pevným bodem jejich
životů
a
připomínkou
rodinných pout.
Po bohoslužbě pozveme
všechny účastníky na občerstvení a děkujeme jim za
důvěru, ve které nám svěřili
své nejbližší. Věříme, že u
většiny z nich jsme naplnili
ideál hospicové péče. Tj. aby
člověk odcházel z tohoto světa
bez
bolesti,
usmířen
a
s vděčností za život, který mu
byl dán.
Pozůstalí a zaměstnanci
hospice se setkávají nad kávou
a zákuskem, vzpomínají na to
dobré, co mohli prožít. Nebývají to setkání v slzách, smutku
či depresi. Snad proto, že
odchod z tohoto světa byl
hezčí a bezbolestnější, než se
ti, kteří hospic zvolili, zpočátku obávali. Jsou to spíše
setkání pokorného a okov-ného
ohlédnutí, vřelé pospolitosti.
Setkání povzbudivá k tomu
propustit blízkého. Nalézt odvahu, nestalo-li se tak již, říci
mu v duchu pět nejdůležitějších vět v životě: Děkuji
Ti! Odpusť mi! Odpouštím Ti!
Mám Tě rád! Můžeš jít!
Znějí-li uvedené řádky málo
reálně, snad je doplní slova
pozůstalých po našich pacientech.: …děkuji velmi za
Vaše vlídná slova, za Vaši

péči, lásku a starostlivost o ni.
Za to, že jste jí byli oporou a
pomocí v jejím těžkém období.
Děkuji za Vaše nesmírné
pochopení, porozumění, za
Vaše úsměvy a vlídná slova,
pohlazení. Děkuji za to, že
jsme
ji
mohli
kdykoliv
navštěvovat a být s ní.
(Z dopisu vnučky pacientky)
… Jsme všichni šťastní, že
tatínek mohl poslední dny
trávit právě u Vás. Je též velmi
důležité, že umožníte blízkým
trávit poslední dny s nemocným. Myslíme si, že nic lepšího
jsme my a především vy udělat
pro něho nemohli… (z dopisu
dcery pacienta)
… Několikrát jsem maminku
navštívil a byl jsem velmi
příjemně překvapen péčí a
pozorností, kterou je u Vás
zahrnuta.
Dojala
mne
všudypřítomná laskavost a
něha. Důstojný přístup Vašich
zaměstnanců,
ale
i
dobrovolníků k lidem v
nejkřehčí chvíli jejich života,

plný projevů úcty a lásky, je
zcela nevídaný. Netušil jsem,
po zkušenosti s LDN či
internou okresní nemocnice, že
takový zázrak může u nás
existovat. (z dopisu syna
pacientky)
Ne vždy je naše práce
snadná. Ale, navzdory ekonomickým potížím a nevstřícnosti
škarohlídů,
má
smysl. Protože každý člověk se
snaží dělat v životě, co umí,
aby si zachoval lidskou
důstojnost. Při umírání je
někdy třeba, aby však jeho
důstojnost hájil někdo jiný.
Navíc, snažíme-li se zlepšovat
péči o křehké a slabé,
zvyšujeme i svoji vlastní
naději na to, že jednou z tohoto
světa nebudeme odcházet
v osamění a trápení. Více
informací
naleznete
na
www.hospicpt.cz.
PhDr. Robert Huneš,
ředitel Hospice
sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Ráda čtu Zdíkovské noviny,
sleduji, jak se Vám práce nejen
ve Zdíkově, ale i v okolních
obcích, které ke Zdíkovu patří,
daří.
O těchto je zde velice málo
informací. Skutečnost je však
taková, že právě zde vykonávají lidé zdarma pro zkrášlení své vesnice mnoho práce
zdarma.
O jedné takové vesničce,
která je mým milovaným rodištěm, píši, i když po provdání
od roku 1948 žiji se svou
rodinou ve Vimperku. Jedná se
o Putkov.
Protože v letošním roce se
dožívám 85 let, bylo mým přáním a zdravotní stav mně
dovolil, abych se mohla společně s nimi radovat. Bylo to
právě v době, kdy 20. července
2014 se vesnice připravovala
na každoroční pouť. Kaplička
je zasvěcená svaté Anně, jejíž
krásná socha je v kapli umístěna. Při vjezdu vás upoutá
udržovaná autobusová zastávka. V okolních domech plná
okna květin, udržované rozkvetlé zahrádky. Uprostřed
upravená kaplička, kolem květiny. Každé ráno, v poledne a
večer vás pozdraví zde umístěný zvon.
Uprostřed návsi naleznete
pěkně upravenou informační
skříňku, kde se dočtete, co
zajímavého se v obci nachází.
Vedle je informační tabule, kde
jsou informace, co se bude
pořádat v obci a dále pak jaké
akce pro všechny občany
pořádá obec Zdíkov. Je potěšitelné, že i zde jsou umístěny
kontejnery na tříděný odpad.
Nedověděla jsem se, jestli
někdo je v zastupitelstvu z Putkova, ve zdíkovské radě. Potěšilo mě však, že budova, ve
které je umístěn obchod a hostinec, je majetkem obce Zdíkov
a je ve velmi dobrém stavu.
Obětavostí spoluobčanů je zajišťován obchod, kde je možno
nakoupit vše co v domácnosti
potřebujete a v případě, že to

není paní vedoucí ochotna do
příště toto obstarat. Totéž je
možno říci o pohostinství. Potěší každého návštěvníka hezké
prostředí, posezení i venku a
kromě toho si můžete prohlédnout fotografie z činnosti
v obci, ale i z dřívějška. Mnozí
již mezi námi nejsou, a přesto
se na jejich práci vzpomíná.
Toto vše je součástí, že se lidé
mají kde scházet, starší lidé
kde nakupovat a všichni přispívají ke spokojenosti všech.
Je zde vidět, že Obecní úřad ve
Zdíkově nezapomíná, že i naše vesnice je jejich součástí.
Nelze ani nevzpomenout
na obětavou práci požárníků,
bez jejichž činnosti by řada
věcí nebyla. Nejen, že mají
všechno v pořádku, snaží se
sběrem i vydělat na svoji
činnost. Uskutečňují setkání
všech občanů na svých
schůzích. Odejde-li některý
z jejich členů, rozloučí se
s ním na poslední cestě. I když
je naše obec poměrně malá,
řadu domků zde mají rekreanti
a i oni přispívají k výzdobě
svých chalup. V celé obci
uvidíte rozkvetlá okna plná
muškátů, upravené zahrádky
kolem domů, posekané veřejné
prostranství.
Znovu se všichni přesvědčujeme, jak vše záleží na
lidech, jak dobrým příkladem
je pracovitost a obětavost
rodičů, kteří dávají dobrý
příklad svým dětem. Důkazem
toho byla putkovská pouť –
vzorně upravená kaplička plná
květin, uskutečněná bohoslužba, které se zúčastnili
nejen občané obce, ale i jejich
přátelé z okolních vesnic.
Kromě toho se uskutečnila
v sobotu ve zdejším hostinci
hojně navštívená pouťová
zábava. Za tím vším je mnoho
usilovné práce, která však
přinesla radost všem.
Chtěla bych za všechny své
vrstevníky, kteří třeba žijí
v různých částech republiky,
poděkovat
za dodržo-

vání starých tradic. I za mých
mladých let, kdy ještě u
Palouckých bývala hospoda a
moji rodiče tuto službu
zajišťovali, jsme zde také
pořádali hasičské bály, dívčí
věneček, konopické, hráli
divadla a mnoho dalších akcí.
Ráda se vracím do své rodné
vesničky, mám radost, že se
staráte, aby byla tak pěkná.
Dovolila jsem si tento člá-

nek napsat, protože v letošním
roce se dožívám 85 let.
Třicet let jsem pracovala
ve státní správě, proto tolik
oceňuji vykonanou práci vás
všech a zdarma.
U příležitosti půlkulatého
jubilea pisatelky jí blahopřejeme, přejeme pevné zdraví
a všeobecnou spokojenost a
pohodu, kterou vyjadřuje i
svým příspěvkem. Děkujeme.

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem a plány do roku
nového
Čas o prázdninách běží jistě
rychleji. To potvrdí nejen
všichni žáci, ale možná i část
pedagogů… A tak tu máme
opět začátek nového školního
roku. Po dvou měsících plných
her, cestování, poznávání krás
naší země i zemí cizích - pod
stanem nebo v hotelu - usednou
žáci do svých školních lavic.
Potkají se s novými kamarády
– prvňáčky. Především našim
nejmladším přejeme, aby se jim
ve škole hned od počátku líbilo
a aby – společně s rodiči –
rychle přivykli tak velké
změně, jakou školní docházka
představuje.
Rádi bychom vás seznámili
s aktivitami naší školy a se
změnami, které se udály v
závěru minulého školního roku
a o prázdninách. Hlavní a
samozřejmě nejdůležitější činností školy je výuka a výchova.
Nejpřesvědčivěji dokazuje kvalitu těchto činností na naší
škole to, že žáci deváté třídy
obstáli v přijímacím řízení a
následně byli přijati na vybrané
střední školy. Našim absolventům tímto přejeme úspěšné
působení také na nových
školách.
Poslední měsíce školního
roku s sebou přinášejí mnoho
dalších aktivit, z nichž k těm
nejnáročnějším patří příprava
tradiční školní akademie. Dle
ohlasu rodičů a dalších
návštěvníků této akce se většina
vystoupení
povedla.
Důkazem zájmu veřejnosti bylo
dvakrát zaplněné hlediště

místního kina. Během posledních školních měsíců pokračovalo plnění aktivit projektu
Comenius Regio – žáci
navštívili divadelní představení
v Českých Budějovicích, do
Zdíkova zavítali se svým
skvělým vystoupením bubeníci
Marimba Live Drums, Zdíkov
navštívili také zástupci z
polského partnerského města.
Díky úspěšnému prvnímu roku
našeho
projektu
můžeme
požádat agenturu o souhlas s
vycestováním žáků naší školy
do Polska. Jednotlivé třídy se
svými učiteli podnikly tradiční
výlety a pak již nastal konec
školního
roku,
předávání
vysvědčení a slavnostní přijetí
absolventů školy starostou
obce.
Za odvedenou práci bychom rádi poděkovali nejen
pedagogům školy, školky a
vychovatelům, ale také účetní
a vedoucí školní jídelny, všem
našim skvělým kuchařkám i
technickému personálu školy a
školky.
V průběhu prvních prázdninových dnů vedení školy
vypracovalo
a
podalo
projektovou žádost s cílem
získat finanční prostředky na
kompletní rekonstrukci učeben
fyziky a chemie, na obnovu
počítačové techniky v učebně
informatiky a nákup interaktivních tabulí. Poděkování
patří vedení obce za vstřícný
přístup a poskytnutí finanční
spoluúčasti
v případě, že
bude
projektová
žádost
úspěšná, a panu Štěpánkovi
za spolupráci při tvorbě
žádosti.

Letošní rok byl také
premiérový pro Zdíkovský
letní tábor. Jedná se o obdobu
příměstských táborů, kdy žáci
sice ráno přicházejí do školy,
ale po celý den se věnují
nejrůznějším
prázdninovým
aktivitám. Vedení školy tuto
akci - jeden týden v červenci a
jeden týden v srpnu ve
spolupráci s vychovateli zorganizovalo
především
jako
zábavný program pro děti.
Zároveň tím chtělo pomoci
rodičům, kteří nemají možnost
být celé prázdniny se svými
dětmi.
Ve škole i školce o prázdninách
proběhly
nejen
nejnutnější opravy, ale i větší
investice. V mateřské škole
jsme kompletně zmodernizovali kancelář vedoucí učitelky. Stavební úpravy se dotkly
také kuchyně školky, kam byla
zakoupena nová myčka a
zařízení na předehřívání talířů.
Abychom dosáhli většího
komfortu při převozu jídla ze

školní kuchyně do budov
mateřské školy, zakoupili jsme
automobil a nové antikorové
boxy na potraviny. V budově
školy jsme nechali opravit a
vybílit některé třídy a učebny,
rovněž tak školní kuchyni, kde
navíc bylo kompletně vyměněno osvětlení. V letošním
roce budeme vybavovat novým
nářadím
školní
dílnu.
Výhledově bychom rádi rekonstruovali parket v tělocvičně.
Věříme, že jsme na nový
školní rok dobře připraveni.
Všem žákům přejeme úspěšné
zvládnutí nového učiva, rodičům pak trpělivost se svými
ratolestmi.
Základní
informace, plánované akce,
personální obsazení i bohatou
fotogalerii najdete opět na
webových stránkách školy www.zszdikov.cz

Za vedení školy
Mgr. Václav Kyznar a
Mgr. Zdeněk Kluibr,
foto Mgr. Roman Šebánek

A zase je tu nový školní
rok……..
24. června se 20 předškoláčků se školkou slavnostně
rozloučilo. S taškou na zádech
a veselými básničkami nejprve
děti pobavily rodiče a pak
složily malou maturitu. Po
slavnostní tabuli na ně čekalo
odpoledne plné smíchu, zábavy, soutěží a her. Až do
podvečerních hodin jsme se
společně bavili, hráli, vzpomínaly a mnohým se nechtělo ani
domů.
Alba a staré fotografie připomněly rodičům jejich dětská
léta, a tak nejen děti, ale i
rodiče měli o zábavu postaráno.
Společně jsme také zhodnotili
všechny akce pořádané během
celého roku.
Počasí nám letos opravdu
přálo! - Úklid zahrady, MDD
na Ostrově + jízda na raftech,
školní výlet do ZOO na
výlety
Hlubokou,
třídní
k Šumavousovi, třídní pěší
výlety „do Kočičova“ i do
Žírce. Počasí vyšlo i ve čtvrtek
19. června, na který se děti z
III. třídy moc těšily. - NOČNÍ
SPANÍ VE ŠKOLCE BEZ
MAMINEK! Návštěva cukrárny, soutěže na zahradě, večeře
formou švédských stolů, soutěž

o nejlepší strašidlo a na závěr
bobřík odvahy a mlčení. Pak
už jen osprchovat, zavrtat se
do spacáků, pohádka a spát.
BYLO TO PRIMA! Jen nás
mrzelo, že nemohli být ve
školce všichni. Neštovice totiž
některým dětem překazily
plány.
Chci touto cestou všem
rodičům, kteří se na těchto
akcích podíleli, poděkovat!
V dnešní uspěchané době není
toho času nazbyt. Proto si
vážíme všech, kteří si našli čas
na společné výlety i na to,
přiložit ruku k dílu. Zejména
moc děkujeme za pomoc
rodičům, hlavně tatínkům při
stěhování nábytku a vyklízení
před rekonstrukcí v posledním
červnovém týdnu. Ne v každé
školce se mohou pochlubit
takovými rodiči!!! Nebudu
jmenovat, abych na nikoho
náhodou nezapomněla. Sešlo
se nás opravdu dost. O to víc
nás mrzí, že se s mnohými
loučíme.
20 dětí nám odešlo do
základní školy, ale dalších 20
bylo přijato. Přejeme jim i jejich rodičům, aby se jim u nás
líbilo!
Proto také proběhla o
prázdninách rekonstrukce III.

třídy a v průběhu roku nás
čeká i rekonstrukce kuchyně.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat i zaměstnancům
Obce, kteří se nemalou měrou
na rekonstrukci podíleli.
Na závěr ještě jednou přeji všem – rodičům, školičkovým dětem, budoucím
prvňáčkům i všem pedagogům - šťastné vykročení do
školního roku 2014-15!

Na závěr ještě pár citátů –
k zamyšlení.
Učit lze slovy, vychovávat jen
příkladem. (J.A. Komenský)
Děti potřebují spíš vzory než
kritiku.
( J.Joubert)
Děti potřebují váš čas, a ne
drahé hodinky.(Jesse Jackson)
Všichni dospělí byli dětmi, ale
málokdo si na to pamatuje.
( Exupéry)
Zdeňka Mičková

28.6.2014 jsme přivítali v obřadní síni našeho obecního
úřadu celkem 9 dětí, z toho 7 dětí bylo narozených ještě
v předešlém roce. Celý program nám zpestřily děti ze
Základní a mateřské školy Zdíkov se svým programem.

S blížícím se koncem letních prázdnin se krátí čas
odpočinku fotbalisty. Začátek
nové sezóny klepe na dveře.
Všichni se připravují. Hráči
nabírají kondici a funkcionáři
mají starosti s přestupy, hostováním, odehrávají se přátelská
utkání a dělají se nezbytné
opravy ve sportovních zařízeních.
Není tomu jinak ani ve
Zdíkově. Letošní sezóna bude
jedinečná, neboť hráči Zdíkova
se objeví ve všech kategoriích.
Od mladší přípravky až po
muže. Všechny mládežnické
kategorie startují pod názvem
„Společenství Stachy –Zdíkov
/Zdíkov-Stachy“. Možnost vytvořit společenství umožňuje
jednak legislativa FAČR a
zejména je to nutnost. Dětí je
stále méně a ještě méně je těch,
které se rády hýbou. Díky
„době blahobytu“ se stále více
dětí přesouvá z ulic, plácků a
hřišť na gauče k televizi a před
obrazovku počítače. Česká
republika se bohužel zařadila
mezi
státy
s přibývajícím
počtem obézních dětí. Abychom zachovali tradici fotbalu,
která je v naší obci již několik
desítek let, navázali jsme
spolupráci se sousedy ze Stach.
Tato spolupráce, která začala
na úrovni přípravek, začíná
přinášet své plody. Mladí
fotbalisté v průběhu prázdnin
například absolvovali víkendový kemp spojený s jízdou na
raftech. Za doprovodu trenérů a
svých rodičů spluli úsek ze
Sušice do Horažďovic, kde
vodní
putování
zakončili
přátelským utkáním s místními
vrstevníky. Na závěr srpna mají
ještě naplánované několikadenní
soustředění,
které
proběhne ve Zdíkově a okolí.
Fotbaloví žáci začínají
novou éru. Ukončili jsme společenství s SK Vacov, nikoli
z důvodu špatné spolupráce (ba
naopak), ale chceme udržet
jednotnou linii od přípravek až
po
muže.
Fotbalové
vyspělejším
žákům
bude
samozřejmě umožněno

hostování nebo střídavý start
ve Vacově.
Dorost loňskou sezónu ve
své kategorii vyhrál a bude
hrát krajskou 1.A. třídu. Pro
všechny zaangažované to bude
náročnější z hlediska financí a
času, ale je to nejlepší cesta
k fotbalovému růstu hráčů. Pro
hráče dorostenecké kategorie
je lepší nastupovat ve své
kategorii a rozvíjet fotbalové
schopnosti než zapadnout do
průměru nejnižších mužských
soutěží našeho okresu. Jen aby
chlapcům vydržela morálka a
tréninková píle! První utkání
začíná 24.8. od 10.00 ve
Zdíkově. Domácí přivítají
Sedlici.
Co se dospělých týče, také
oni začínají sezónu předposlední víkend v srpnu. V sobotu 23.8. od 17.00 se
představí v Horní Vltavici.
Muži sehráli v průběhu přípravy tři přátelská utkání, s Malenicemi, Čkyní a Volary. Na
roční hostování přichází Adam
Vachta
z Lenory,
Jakub
Debnar z Kaplice a Radek
Podskalský z Vimperka. Všichni se v přípravě jevili jako
kvalitní posily. Na Prachaticku
byly z hlediska malého počtu
účastníků sloučeny poslední
dvě soutěže – okresní přebor a
soutěž. Okresní fotbalový svaz
rozlosoval všechna družstva do
dvou skupin. Hraje se dvoukolově. Na podzim se odehraje
většina klání a jarní část je
vyhrazena pro tzv. postupové
boje.
Na závěr opět poděkování
všem lidem, kteří dobrovolně
a
zadarmo
pomáhají
s organizací
fotbalových
soutěží ve Zdíkově. Jsou to
trenéři, vedoucí, funkcionáři,
rodiče a mnoho dalších. Děkuji
rodinám fotbalistů za podporu
a pochopení jejich koníčku a
v neposlední řadě patří velký
dík všem sponzorům v čele
s obcí Zdíkov, bez kterých by
fotbal nemohl v naší obci
existovat.
Mgr. Roman Šebánek

Stalo se již tradicí, že u příležitosti ukončení povinné školní
docházky jdou vycházející žáci společně s třídním učitelem a
ředitelem školy na obecní úřad ke slavnostnímu rozloučení.
Stejně tak tomu bylo i letos, kdy žáci 9. ročníku ZŠ se svou
třídní učitelkou Mgr. Marií Kolafovou a ředitelem školy
Mgr.Václavem Kyznarem přišli, aby si touto malou slavností
vepsali ukončení školních let na základní škole natrvalo do
svých vzpomínek. Svou účast stvrdili svým podpisem do
pamětní knihy.
Starosta obce Zdíkova Mgr. Zdeněk Kantořík všem popřál
dobrý start do dalšího života a jako dárek všichni obdrželi od
obecního úřadu DVD zachycující celých 9 let působení na
zdejší škole.

