





Vážení a milí obþané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i
Albrechtce, Putkova, Raþova,
Hodonína, Branišova a Žírce.
ěeþeno slovy klasika, þas
oponou trhnul a od posledního
vydání
našeho
obþasníku
Zdíkovsko jsme zas o víc než
þtvrt roku starší. Na vČtšinČ
zdíkovských to nepoznáte,
naopak, nČkteĜí a hlavnČ
nČkteré z vás snad i mládnou a
vypadají þím dál tím líp. Nejvíc
je þas ale vidČt na tČch
mrĖatech, kterých tu máme,
zaplaĢpánbĤh, požehnanČ. Pyšné maminky, které jsem ještČ
v zimČ potkával s koþárky
s choulícími
se
miminky,
najednou vodí za ruku po vsi
nádherná stvoĜení, kterým
podoba rodiþĤ už kouká nejen
z tváĜí, ale tĜeba i ze zpĤsobu
chĤze. PĜi takových milých
setkáních si všímejte tČch
okouzlujících dČtských oþí. Ty
jiskry þistoty, lásky a obþas i
nČjaké té þertoviny mČ vždycky
nadchnou. A taková setkání mČ
pokaždé nabíjí dalším optimistmem. Starosti i starostové jsou
pomíjející, pĜicházejí a odcházejí a my bychom mČli víc
koukat do budoucna, než se
utápČt v nČjakých místních
válkách a blbostech každodennosti. SamozĜejmČ, že myslet
musíme na obojí, ale kvĤli
momentálnímu nevalnému rozpoložení nemĤžeme zapomínat
na dny pĜíští a hlavnČ na ty,
kterým je dnes rok, dva þi pČt,
a za patnáct dvacet let se
právem budou ptát, proþ je
právČ tohle tak nebo tak.
Z tohoto nahlížení teć pĜemítám, do jaké míry jsou nČkteré

vČci dĤležitČjší a nČkteré ménČ.
Takže od tČch aktuálních:
ve škole letos 3. záĜí pĜivítáme
26 prvĖákĤ (nejvíc za poslední
dlouhá léta) a všichni žáci i
uþitelé
tady najdou po
prázdninách mj. i modernitovaná sociální zaĜízení v obou
patrech hlavní budovy. Poþet
žákĤ v ZŠ už dosáhne úrovnČ
odpovídající celostátním tabulkám, doslova nacpaná je i MŠ,
kde je pĜihlášeno pĜes 70 dČtí.
To jsou radostné poþty – a je to
právČ taky jeden z milníkĤ naší
spoleþné budoucnosti. PĜeji
touto cestou všem prvĖáþkĤm i
ostatním školákĤm, a taky
všem dČtem v mateĜské škole,
šĢastné vykroþení do nového
školního roku. Vám, paní
uþitelky a páni uþitelé pĜeji
pevné zdraví a nervy – a
upĜímnČ dČkuji za vaši vysokou profesionalitu a taky vaše
lidské postupy tam, kde úĜední
šiml Ĝehtá až pĜíliš. A vy,
rodiþe, mČjte na pamČti, že
chybami se þlovČk uþí a vy jste
nebyli
lepší.
Nehubujte,
netvaĜte se naštvanČ hned pĜi
prvním neúspČchu. Naopak,
podporujte své ratolesti a
chvalte, chvalte a chvalte...
Starosti máme s územním
plánem. ýtrnáct mČsícĤ nám
platil, na konci þervna rozhodl
krajský úĜad, že od druhé
poloviny þervence neplatí. Prý
kvĤli nČkolika sporným, a
musím dodat, že z hlediska
celého územního plánu zcela
nepodstatným, pochybením pĜi
schvalovacím procesu. Územní
plán jsme pĜipravovali poctivČ
tĜi roky, strávili na nČm stovky
hodin práce, vyjednávání,
Pokraþování na str.2

PouĢový program :
2. 9. 2012 - Lizovská pouĢ
10:15 h - Poutní bohoslužba
v kapli narození Panny Marie - U Lizu
Obþerstvení - Petr KĤs

9.9.2012 – Stachy
10:15 h - HĜbitovní kostel Panny Marie Bolestné

16. 9. 2012 – Zdíkovská pouĢ
Sobota - 15. 9. 2012
9:30 h – StĜedovČké slavnosti - letní parket Ostrov
18:00 h – Houslový koncert – kostel sv. Ludmily Zdíkov

NedČle – 16. 9. 2012
10:15 h – Poutní bohoslužba
v kostele sv. Ludmily ve ZdíkovČ

28.9.2012 – Zdíkovec
10:15 h – kostel sv. Petra a Pavla

Dokonþení ze str.1
pĜemítání. V samotném rozhodnutí krajského úĜadu je
pĜitom mnoho chyb, komolí i
jméno starosty, mČní data atd.
Nejsem ješita, ale pokud je
zpracováno rozhodnutí o tak
závažné
vČci
s takovou
„peþlivostí“, jak mu máme
vČĜit? NejsilnČjším argumenttem krajského úĜadu je
paradoxnČ jakási aktuální metodika, resp. výklad k stavebnímu zákonu. Ta ovšem
vznikla dlouho po schválení
našeho územního plánu. Jak
jsme mČli pĜed pĤldruhým
rokem tušit, jaký bude výklad
zákona o rok pozdČji? SamozĜejmČ se bráníme – a po
projednání v zastupitelstvu i
v radČ obce hned nČkolika
smČry. Podali jsme odvolání na
pĜíslušné ministerstvo, žalobu
ke krajskému soudu – a
souþasnČ jsme zahájili kroky
k odstranČní tČch možných
drobných pochybení, která
možná vznikla. Teć budeme
s napČtím þekat na reakce,
v každém pĜípadČ bychom byli
rádi, aby do konce roku
vstoupil územní plán opČt
v platnost.
Radostnou zprávou pro obec
je schválení nového zákona o
rozpoþtovém urþení daní Poslaneckou snČmovnou i Senátem

ýR. ýekáme už jen na podpis
prezidenta. Od nového roku by
tak naše obec mČla být roþnČ o
4 miliony bohatší (vyšší podíl
z celostátnČ vybraných daní) –
a s tím už se dá každoroþnČ
udČlat poĜádný kus práce. I
když stát na daních pĜíští rok
tolik nevybere a máme poþítat
s desetiprocentní
rezervou,
poĜád je to hodnČ znatelná
injekce pro obecní pokladnu.
Na potĜebné investice jsme
dosud roþnČ mČli necelé dva
miliony, teć to bude skoro
tĜikrát tolik. V obci byste to
mČli rychle poznat.
Znovu vám všem dČkuji za
trpČlivost, s jakou snášíte
stavby dvou mostĤ na silnicích
II. tĜídy (pod základní školou a
za Zdíkovce smČrem na
Vacov. Taky u tČch semaforĤ
nervóznČ þekám, ale práce
pokraþují
obstojnČ,
kvĤli
prĤtržím mají jen zhruba týden
zpoždČní a do Vánoc by oba
nové mosty mČly být po
kolaudaci a v plném provozu.
PĜeji Vám krásný
barevný podzim plný drobných
i velkých radostí, mČjte se moc
rádi a hlavnČ - bućte hodnČ,
hodnČ zdrávi, vážení a milí
spoluobþané.
SrdeþnČ Vás všechny zdraví
Mgr. ZdenČk KantoĜík
Starosta obce

BlahopĜejeme našim
spoluobþanĤm,
kteĜí oslavili od kvČtna do záĜí
svá životní jubilea

Sáska Ludovít, Zdíkov 67
Šimek Rudolf, Zdíkov 238
Vlþková Jaroslava, Zdíkov 160
Sova Jaromír, Branišov 6
Paulíková Anna, Zdíkov 237
Kaincová Anna, Putkov 25
Hubáþková Ludmila, Zdíkov 65
Houdková Božena, Zdíkov 201
Benešová Helena, Zdíkovec 36
Urbanová Jarmila, Zdíkov 207
Kukrálová Marie, Zdíkov 222
Horejš Josef, Raþov 5
Pešl Jaroslav, Nový DvĤr 102
Kotrba Milan, Masákova Lhota 13
OldĜichová Marie, Žírec 11
Kukrál Jan, Zdíkov 222
Bubrlová Miloslava, Zdíkvo 224
Bublíková VČra, Nový DvĤr 17
Kudlová JiĜina, Zdíkov 255
ŠrotýĜová Anna Zdíkov 325

BlahopĜejeme k narození
Terezie Potužníková, Zdíkov 172
Jakub ýtvrtník, Zdíkov 43

Snaž se být jako tužka...
Bylo jednou jedno dítČ,
které si malovalo v pokojíþku
pastelkami, vedle nČj se posadil
dČdeþek a zaþal psát dopis. V
jednom okamžiku se ho dítČ
zeptalo: „DČdo, co to dČláš?
Píšeš zase vyprávČní o mnČ?“
DČdeþek pĜestal psát, usmál se
a vnouþkovi Ĝekl: „Píšu o tobČ.
Víš, ale dĤležitČjší než slova je
tužka, kterou používám. Líbilo
by se mi, kdyby ses jí podobal,
až vyrosteš.“ Vnuk se na tužku
zvČdavČ podíval, ale nic
zvláštního na ní nevidČl. Zeptal
se: „Co je na ní tak
výjimeþného?“
DČdeþek odpovČdČl: „Záleží
na zpĤsobu, jak se na vČci
díváš. Tužka má pČt vlastností,
které, pokud si je dokážeš v
životČ udržet, z tebe udČlají
þlovČka žijícího v pokoji se
všemi.“
První vlastnost: MĤžeš dČlat
velké
vČci,
ale
nikdy
nezapomeĖ, že existuje ruka,
která tvoje kroky Ĝídí. Tu ruku

nazýváme Bohem a On tČ
vždycky povede podle své
vĤle. Nech se jím vést...
Druhá vlastnost: Obþas
musíš pĜestat psát a použít oĜezávátko. ZpĤsobí sice tužce
trochu utrpení, ale nakonec
bude ostĜejší. Musíš být tudíž
schopný
vydržet
bolest,
protože z tebe udČlá lepšího
þlovČka.
TĜetí vlastnost: S tužkou
máme vždycky možnost použít
gumu a vymazat, co jsme
napsali špatnČ.
ýtvrtá vlastnost: Na tužce
není nejvýznamnČjší dĜevo ani
tvar, ale náplĖ uvnitĜ. Peþuj
neustále o to, co se dČje ve
tvém nitru.
Pátá vlastnost: Vždycky po
ní zĤstane þára. StejnČ i ty bys
mČl vČdČt, že všechno, co v
životČ udČláš, zanechá stopu.
Snaž se tedy být si vČdom
všeho,
co
dČláš.
Zpracováno
podle
knihy:
Další pĜíbČhy pro
uzdravení duše
P. Michal Pulec

KvČten je mČsíc, ve kterém
slaví svátek všechny matky.
Ani v domovČ se tento den
neobešel bez povšimnutí. Žáci
Základní umČlecké školy ze
Stach s paní Olgou Bonþkovou
a ostatními pedagogy pĜijeli,
aby spolu s námi den matek
oslavili. Po nČkolika velice
pČkných skladbách zahraných
na flétny následovalo velké
pĜekvapení, jež nikdo z nás
neþekal. A jaké? Hra na dudy
jedné žákynČ a taneþní soubor
pod vedením pana uþitele
KadeĜábka. Ne jeden uživatel
si podupával do taktu. VždyĢ
od Abby Super Trouper þi
Mamma Mia k tanci vybízí.
PĜi zmínce slova „ táborák“
si vzpomenu na þeský film pro
pamČtníky PĜíklady táhnou,
kde babiþka s panem doktorem
ani služebnictvo nevČdČli, co
to vlastnČ táborák znamená.
Naši uživatelé to vČdí naprosto
jistČ. Opékání vuĜtĤ, posezení
a popovídání si s ostatními
obyvateli za poslechu písniþek.
Tak lze charakterizovat „
kĤsovský táborák“.
Pro
uživatele,
kteĜí
docházejí na Mši Svatou, jsme
uspoĜ ádali výlet na poutní
místo
lidovČ
zvané
„
Lomeþek“ nacházející se mezi
Netolicemi
a
VodĖany.
ěádová sestra z Kongregace
Šedých sester nám podala vý
klad v barokním kostele Panny
Marie, ve kterém uprostĜed
stojí
oltáĜ,
zmenšená
napodobenina
Berniniho
papežského oltáĜe u sv. Petra
v ěímČ. OltáĜ je vyĜezávaný,
na nímž je zavČšen svatostánek
v podobČ
lucerny,
který
symbolicky drží na þtyĜech
girlandách þtyĜi andČlé. Okolní
prostĜedí nás rovnČž nadchlo.
Je to klidné místo uprostĜed
pĜírody. Jako vzpomínku si
uživatelé
odváželi
svatý
obrázek, rĤženec þi pohlednici.
Zpáteþní cestu jsme spojili
s prohlídkou zahrady na zámku
Kratochvíle, jejíž chloubou

jsou pestrobarevní pávi.
Na XIII. roþník Pacovských
her seniorĤ se pĜihlásilo tĜináct
družstev,
z nichž
jedno
reprezentovalo i náš domov.
SoutČžící se utkali v disciplínách typu kuželky, házení
míþkĤ,
skládaþky…
Ani
doprovod nebyl ochuzen a
plnil úkoly. Jmenujme chĤzi
po kamenech þi rozpoznání
písniþky, kterou následnČ
zazpíval.
Pacovští neopomnČli ani na
kulturní zpestĜení. Pan muzikant hrál po celou dobu her na
harmoniku. A pĜed vyhlášením
výsledkĤ zde vystoupily mažoretky. OdmČnou pro výherce
byl pohár, medaile a diplom.
Všichni ostatní soutČžící byli
rovnČž obdarováni a to hrníþkem a balíþkem kapesníkĤ.
Výlety našich uživatelĤ,
poþínaje Lomeþkem, pokraþovaly.Tentokráte do Zoo
Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Obdivovali zde medvČdy,
rysy, plameĖáky, pelikány a
mnoho dalších zvíĜat. RovnČž
mČli možnost krmit labutČ a
kapry, což se jim velice líbilo.
Hned po návratu do domova
nám ukazovali prospekty a
pohlednice, aby se podČlili o
zážitky z této cesty.
Nevynechali jsme ani naše
známé toulky pĜírodou završené posezením v penzionu
Podskalí v ěíhovČ. V pĜírodČ
vytráví a tak je nasnadČ se
trochu obþerstvit.
ZároveĖ za pĜíznivého
poþasí poĜádáme „ Zahradní
hry“. Jakých disciplín se
týkají? NapĜ. bowlingu, kuželek þi golfu. Jsou to pĜíjemnČ
strávené chvíle, které si všichni
užíváme. Nejde o to vyhrát, ale
zúþastnit se.
V rámci Týdne sociálních
služeb si Vás dovolujeme
pozvat na „ Den otevĜených
dveĜí“ a to 9. a 10. Ĝíjna 2012
od 9.30 do 15.30 hodin.
Martina Mistrová DiS
sociální pracovnice

Milí spoluobþané,
jménem skupiny historického šermu FechtýĜi bych
Vás rád pozval na 3. roþník
Zdíkovských
stĜedovČkých
slavností, které se budou konat
15. záĜí 2012 na OstrovČ – letos
s podtitulem RytíĜský turnaj
pod Zdíkovskou tvrzí.
StejnČ jako pĜedchozí dva
roþníky i letos slavnosti poĜádá
SHŠ FechtýĜi o. s. s významnou finanþní podporou obce
Zdíkov, bez které by nebylo
možné slavnosti realizovat.
V letošním roce se bohužel
nepodaĜilo získat dotaci z EU
ani z Jihoþeského kraje, proto
musela
akci
kompletnČ
finanþnČ
zastĜešit
obec.
NechtČli jsme kvĤli chybČjícím
dotacím slevit z tradiþní úrovnČ
slavností, proto jsme je letos
zkrátili jen na jeden den
(sobota 15. záĜí) a po dohodČ
s radou obce Zdíkov jsme
museli mírnČ navýšit vstupné.
I letošní roþník bude
zahájen v pĤl desáté tradiþním
prĤvodem rytíĜĤ, zbrojnošĤ a
urozených dam. V prĤbČhu
celého dne bude probíhat
turnaj, pĜi kterém budou
urození šlechtici prokazovat
své rytíĜské dovednosti v ĜadČ

rĤzných disciplín. TČšit se
mĤžete také na šermíĜská
vystoupení, gotickou hudbu,
sokolníka, taneþnice, lazebníka, vČštírnu, právo útrpné,
ukázku života polního vojska a
také na jarmark s mnoha
tradiþními Ĝemesly i možností
obþerstvení. SamozĜejmČ jsme
nezapomnČli ani na dČti, které
mají opČt vstup zdarma.
PĜipravena pro nČ jsou pohádková divadelní pĜedstavení,
rĤzné hry, soutČže a výtvarná
dílna. Na závČr bude vyhlášení
výsledkĤ turnajového klání a
po setmČní vystoupení mistrĤ
ohnČ.
Velmi mČ tČší, že mĤžeme
navázat na pĜedchozí roþníky,
které byly (podle vysoké
návštČvnosti a pozitivních ohlasĤ) velmi úspČšné, a vytváĜet
tak novou tradici, která pomáhá prezentovat obec Zdíkov
v blízkém i dalekém okolí.
ZároveĖ bych chtČl podČkovat
pĜedstavitelĤm naší obce,
obþanĤm a mnohým místním i
okolním podnikatelĤm za
ochotnou a vytrvalou podporu
Zdíkovských
stĜedovČkých
slavností.
Za obþanské sdružení SHŠ
FechtýĜi Bc. Michal Štoural

FOTO: Mgr. Roman Šebánek

Obecní úĜad ve ZdíkovČ
zahajuje

MOŠTOVÁNÍ
OVOCE
od 29. záĜí 2012
pondČlí a stĜeda 15-17 hod
sobota
8 -10 hod

Cena 5,- Kþ za 1 kg ovoce

MateĜská centra zaþala
pĤsobit v ýeské republice od
roku 1992 a SíĢ mateĜských
center o.s. od roku 2002. SíĢ
MC posiluje obþanský život
komunity, hodnoty rodiny a
mezigeneraþních vztahĤ, úlohu
rodiþĤ, mateĜskou a otcovskou
roli ve spoleþnosti, podporuje
právní
ochranu
rodiny,
mateĜství a rovných pĜíležitostí
pro všechny, usiluje o zdravý
život ve zdravém prostĜedí.
SíĢ MC poskytuje svým
þlenĤm podporu a metodické
vedení, pomáhá vzniku nových
MC, poĜádá semináĜe a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi
i se zahraniþními subjekty
podobného zamČĜení. (MC
Zdíkov je zaĜazeno do SítČ od
listopadu 2009).
V ýR je v souþasné dobČ
pĜibližnČ 350 center. Alena

Wagnerová, spisovatelka a
socioložka o MC píše: MC
jsou zaĜízeními vznikajícími
zdola z obþanské spoleþnosti z
potĜeby mladých žen a rodin
jako svépomocná zaĜízení.
Spole-þenství, která se v MC
vytváĜejí jsou založena na
dĤvČĜe, solidaritČ, vzájemné
pomoci a radosti ze sdílených
sociálních vazeb. Jsou to
spoleþenství neprofesionální a
právČ v tom je jejich síla. V
žádném jiném spoleþenství
jsem se nesetkala s takovou
mírou dobré vĤle, ochotou
naslouchat druhým a takovou
mírou empatie jako pozitivní
sociální síly.
Naše MC oslaví v záĜí tĜetí
narozeniny. A pĜes poþáteþní
nedĤvČru si postupnČ získalo
oblibu u maminek a dČtí ze
širokého okolí. KromČ pravidelných programĤ poĜádáme

besídky, pĜednášky, výlety aj.
Ani letos o prázdninách
tomu nebylo jinak. V Amálce
jsme se nenudili... Navštívili
jsme spoleþnČ vimperský zámek a muzeum, prožili krásné
dopoledne na dČtském hĜišti v
hotelu Elsyn DvĤr. Chystáme
se na výlet vláþkem do
Bohumilic, kde navštívíme
místní mateĜskou školku a paní
Ĝeditelka Šmídová má pro naše
maminky a dČti pĜipravený
zajímavý program. S prázdninami se rozlouþíme indiánským táborákem. ýelenky pro
indiány si vyrobíme v tvoĜivé
dílniþce v MC.
ýinnost mateĜského centra
je podporována v roce 2012
Jihoþeským krajem z grantového programu Podpora služeb
nedefinovaných v zákonČ
108/2006 Sb., o sociálních
službách a také za pomoci

Obce Zdíkov. DČkujeme!
Prezidentka SítČ MC paní
Rut Kolínská nám píše v
pravidelných úterních dopisech
vždy Slovo závČrem - pro
potČchu i k pĜemýšlení: „Nic
na svČtČ nemá takovou cenu,
abychom se kvĤli tomu museli
vzdát toho, co milujeme"
/C. Albert/
„PotĜebujeme þtyĜi objetí
dennČ, abychom pĜežili.“
„PotĜebujeme osm objetí
dennČ, abychom vydrželi.“
„A dvanáct objetí dennČ
potĜebujeme, abychom rostli.“
/Satirová Virginia/
PĜeji všem krásný a klidný
nadcházející podzim.
Lenka Polatová



A je tady zase nový školní rok!
Ten loĖský jsme zakonþili
vesele. PĜedškoláci se louþili se
školkou noþním spaním bez
maminek a po té Slavnostním
rozlouþením
s maminkami,
tatínky i sourozenci. Po složení
malé maturity na nČ þekala
slavnostní tabule a odpoledne
plné soutČží a zábavy.
Máme na co vzpomínat!
Na tento školní rok je v naší
MŠ hlášeno ve tĜech tĜídách 75
dČtí.
VČĜíme, že i letos bude málo
slziþek a hodnČ radosti. Ale
þeká nás nejen radost a zábava,
ale i práce a uþení.
Plánujeme – každé pondČlí
cviþení rodiþĤ a dČtí v SokolovnČ
- zájmové kroužky (výtvarný,
hudební, literární, ekologický)
- dČtská angliþtina, logopedie
- divadelní pĜedstavení, výlety….
….. již v záĜí nás þeká výlet do
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Kašperských Hor do Info
stĜediska NPŠ, kde se nám
v þervnu moc líbilo.
Spolupráce
s rodiþi
byla
v loĖském roce velmi dobrá a
vČĜíme, že bude i nadále. A
spoleþnČ budeme pro naše dČti
vzorem.
Dnem i nocí na tobČ pĜímo
visí dvČ malé rozzáĜené oþi.
Každé tvé slĤvko chytají malé
uši, a kam se hneš, tam za
tebou se toþí.
DvČ malé oþi jsou poĜád
dokoĜán a slepČ vČĜí, že jsi
dokonalý.
Dnem i nocí je z tebe
nespouští budoucí velký, co je
zatím malý.
Nezapomínej, že jsi pĜíkladem pravdy a lásky, smíchu i
lopoty.
Den za dnem stojíš jako
vzor tomu, co jednou bude
jako ty!
Zdena Míþková,
Michaela Vozandychová
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L oĖská fotbalová sezóna
nedopadla pro zdíkovské muže
radostnČ. Po þtyĜech letech
v 1.B tĜídČ se náš celek vrací
do okresního pĜeboru Prachaticka. Fotbalové jaro bylo pouhým odvarem fotbalového
umu, který jsme pĜedvádČli
v minulosti. PĜíþinu sestupu lze
hledat v úzkém kádru a
zejména neochotČ vČtšiny
hráþĤ trénovat. Celek nám
stárnul, odešli nČkteĜí klíþoví
hráþi a mladí se stČhují za prací
do mČst. DČkuji všem, kteĜí i
v tomto období pĜistoupili
k fotbalu poctivČ.
Po sestupu dochází vČtšinou
k personálním zmČnám v týmu.
Není tomu jinak ani ve ZdíkovČ. Trenérské taktovky se
chopil opČt Pavel Hložek a
zapojil do týmu velké množství
mladých hráþĤ. Z pĤvodního
mužstva zĤstali jen þtyĜi hráþi.
Zaþátky jsou vždy tČžké, proto
mužstvo odehrálo v letním
pĜípravném
období
þtyĜi
pĜátelská utkání. Výsledky nebyly dĤležité, neboĢ se vlastnČ
tvoĜí mužstvo nové. PĜesto
výsledky naznaþily, že první
sezóna bude tČžká.
„TČžko na cviþišti, lehko na
bojišti!“ To se ukázalo
19.srpna, kdy Zdíkov nastoupil
k prvnímu mistrovskému utká-

ní proti LenoĜe. Zdíkovským
se premiéra podaĜila a zvítČzili
2 -1.
KromČ mužĤ bud ou letos na
zdíkovském trávníku bojovat
také dorostenci. Jejich sezóna
zaþíná
9.
záĜí
utkáním
s Volary.
Žáci, kteĜí loni skonþili na
druhém místČ, nebudou ve
ZdíkovČ pokraþovat. Z dĤvodu
nedostatku dČtí jsm e se domluvili na spolupráci s SK
Vacov a hoši z obou vesnic
budou nastupovat pod názvem
Vacov/Zdíkov v 1. A tĜídČ
žákĤ. Tréninky probíhají 3x
v týdnu ve ZdíkovČ. Zápasy se
budou hrát ve VacovČ.
Starší
pĜípravka
také
nepokraþuje. Zde zbylo pouze
5 hráþĤ, a proto byli nČkteĜí
z nich uvolnČni na hostování
na Stachy. Díky ochotČ a
nadšení nČkolika tatínkĤ byl
založen
oddíl
mladší
pĜípravky. Malí fotbalisté
zatím trénují každou stĜedu od
16.30 a rádi mezi sebou
pĜivítají další zájemce. Rád
bych touto cestou podČkoval
každému,
kdo
pomáhá
s výchovou mládeže, vČnuje
svĤj þas dobré vČci a uchovává
tím nadČji, že fotbal bude ve
ZdíkovČ pokraþovat v dalších
letech. Mgr. Roman Šebánek

 V posledních letech se stalo evidencí zvíĜat a vČcí ýR to
bČžnou záležitostí oznaþovat
psy mikroþipy. V mČstech a
obcích jsou vedeny evidence
psĤ jednak proto, aby mohly
být správnČ vybírány poplatky
ze psĤ, a jednak proto, aby
mohli být nalezení psi vráceni
svým majitelĤm. V ýR tak
postupem þasu vznikly jedineþné evidence, které jsou
prĤbČžnČ aktualizovány, ale
nejsou mezi sebou propojeny.
Firma Datak, s.r.o., se
zabývá od svého vzniku v roce
1996 problematikou evidence
zvíĜat a majetku a má rozsáhlé
zkušenosti, které jsou výsled
kem mnohaleté spolupráce
s útulky pro opuštČná zvíĜata.
Propojení evidencí mČst a
obcí považujeme za klíþové
pro majitele psĤ i mČsta a
obce. MajitelĤm i mČstĤm a
obcím pĜímo ušetĜí náklady.
Typickou situací je nález
zatoulaného psa na veĜejném
prostranství. Pes bývá odchycen a pĜedán do útulku pro
opuštČná zvíĜata. Pokud mČsto
nebo obec provozuje vlastní
útulek, tak je jejich rozpoþet
zatížen náklady na vstupní
veterinární prohlídku, odþervení, vakcinaci a následnČ
náklady za každý den pobytu
psa v útulku. Pokud pes vyžaduje léþení, bývají náklady
vyšší. MČsta a obce, které
útulek neprovozují, obvykle
uzavírají smlouvy s útulky a za
umístČní psĤ do tČchto útulkĤ
platí.
VČtšina útulkĤ i mČstských
policií je dnes vybavena þteþkou mikroþipĤ. Po odchycení
psa se obvykle zjišĢuje, zda je
pes oznaþen mikroþipem. Pokud mikroþipem oznaþen je,
tak þteþka zobrazí kód mikroþipu. Kód mikroþipu vypadá
napĜíklad takto:
968000003983640.
Z tohoto kódu bohužel nejde
zjistit, komu pes patĜí. Obvykle
následuje dotaz na správce
mČstské nebo obecní evidence,
ale pokud je pes evidován
v jiné obci, tak se majitele
zjistit nepodaĜí. S Centrální

však možné je!
Jak? MĤžete to vyzkoušet. Na
internetové stránce
www.identifikace.cz/vyhledav
ani zadejte do pole „Kód
mikroþipu“ napĜíklad tento kód
0000622F24 (to je testovací
záznam), opište kontrolní text
z obrázku a stisknČte tlaþítko
„Vyhledat“. BČhem okamžiku
víte o mikroþipu vše, co
potĜebujete. 
V Centrální evidenci zvíĜat
a vČcí ýR mĤže podle kódu
mikroþipu vyhledávat každý
bez jakýchkoliv závazkĤ nebo
smluv a zcela zdarma. Informujte o této možnosti útulky
pro opuštČná zvíĜata, veterinární lékaĜe, pĜípadnČ vedení a
strážníky mČstských policií!
Pes, kterého vrátíte ihned
po nálezu majiteli, nebude
zatČžovat vaši obecní pokladnu.
Každé mČsto nebo obec se
mĤže k našemu projektu pĜipojit a odesílat do Centrální
evidence zvíĜat a vČcí ýR
údaje o mikroþipem oznaþených zvíĜatech (typicky psech)
a vČcech. Celý projekt
respektuje zákon þ. 101/2000
Sb., o ochranČ osobních údajĤ.
Jsme garantem, že v pĜípadČ
spolupráce z naší evidence
neuniknou žádné osobní údaje.
Naše jistota plyne z toho, že
mČsta ani obce do evidence
žádné osobní údaje neposílají.
Do Centrální evidence
zvíĜat a vČcí ýR se odesílají
pouze a jenom kódy mikroþipĤ a text, kde je možno
informace získat.
Typický záznam vypadá
následovnČ:
kód mikroþipu:
968000003983640
místní evidence:
V pĜípadČ nálezu volejte
MČstský úĜad (Obecní úĜad,
MČstskou polici atd. dle
potĜeby) v XXX (vaše mČsto,
obec), telefon 123456789, v
dobČ od: do:
Podrobné informace si
mĤžete vyžádat na e-mailové
adrese evidence@datak.cz
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