Vážení obyvatelé Zdíkovska,
máme za sebou zimu, zimu po
několika letech opět šumavskou. Nad pitoreskně zasněženou krajinou zaplesá romantik,
zaměstnanec obecního úřadu
již méně. Sněhu nám napadlo
více než v minulých letech a
zatížil i více obecní pokladnu,
přesto si myslím, že jsme
přívaly sněhu zvládli. Jedno je
však jisté! Nemůže být vše
uklizené hned. Systém úklidu a
čas řeší Plán zimní údržby,
který je zveřejněn na webu
obce. Zde bych chtěl uvést, že
pokud se někdo rozhodne

stavět si dům na okraji obce
nebo katastru, nemůže počítat
s tím, že bude mít prioritní
službu. Takový občan musí
počkat, než se k němu technika
dostane nebo se vybavit tak,
aby sněhovou situaci zvládl
sám. Pořád se oháníme tím, jak
to funguje jinde ve vyspělejších zemích. A zrovna toto
je v Norsku, Německu či Rakousku normální. Občan, který
chce bydlet na periferii, v klidu, neobtěžován ostatními, se
musí na tento „nadstandard“
připravit.
Tím se dostáváme k územ-

nímu plánu. Současný územní
plán co nejvíce eliminuje stavby v krajině a vytváření
nových sídel. Důvodem je
právě závazek obce, že pokud
si někdo postaví „mimo“, je to
pro obec nárůst výdajů do
budoucna. Často se pak
obyvatel domu stojícího někde
na samotě domáhá stejných
práv jako občan z centra, tj.
chce mít sjízdnou vozovku
v zimě (pokud možno ihned,
protože děti potřebují do školy
a školky, co kdyby tam musela
jet záchranka?), vyvezený
odpad, vysekanou cestu,

poražené stromy, (protože by
mohly spadnout) atd. Územní
plán obce Zdíkov má nyní
zastavitelných ploch dostatek.
Bohužel nejsou to plochy
vlastněné obcí, obec si
v minulosti nezajistila dostatečný počet ploch k rozvoji
bydlení nebo je již vyčerpala.
Současné plochy k bydlení
jsou soukromé, obec je před
pěti lety zařadila do zastavitelných. Tím dala obec
Zdíkov majitelům stavebních
pozemků impulz, že mohou
stavět, neboť o to žádali. Na
mnohých se tomu neděje. Do
Pokračování na str.2

pozemku si uložili majetek
nebo parcely šetří pro své
potomky. K těmto účelům však
obec zastavěné území nevytyčila! Může se stát, že obec
bude nucena udělat revizi pozemků a zrušit některé pozemky určené k zastavení –
pamatuje na to i stavební zákon
183/2006 Sb. v § 102, odst. 3.
Je zde další skupina zájemců o
výstavbu, kteří v současné
chvíli stavět nemohou.
Nyní probíhají dvě změny
územního plánu. Změna č. 1 se
týká souladu s ZUR (zásady
územního
rozvoje)
Jihočeského kraje, neboť územní
plány jednotlivých obcí musí
být
v souladu
s územním
plánem kraje. Změna č. 2
setýká změn žadatelů, kteří
nežádali o nové stavební
pozemky. Jde o směny, změny
v zemědělských stavbách, změny využití apod.) Veřejné
projednávání ke Změně č. 1 a 2
je naplánováno do kina Zdíkov
dne 26. dubna 2019 v 9.30.
Letošní zima nám také
ukázala, že ačkoli prodejci
nemovitostí v našem kraji
lákají zákazníky na Šumavu,
náš vzduch šumavský příliš
není! Všímá si toho čím dál
více lidí. Stačí se k večeru
projít v centru obce. Ucítíte
štiplavý kouř, zápach plastu,
v lepších případech nekvalitního hnědého uhlí. Ono to
mnoha lidem nedochází, ale je
to tak. Je to jen má spekulace,
ale možná existuje nějaká
souvislost s kvalitou zdíkovského vzduchu a častým
výskytem respiračních chorob
v naší obci. Co s tím?
Nabízí se varianta určité
kontroly a následného potrestání „čmoudila“. Nicméně toto
je poslední varianta. Důležitější
je prevence a metodická
pomoc. V letošním roce by
opět Jihočeský kraj měl spustit
„kotlíkové dotace“. Kraj žádá o
300 mil. Kč. Předpokládané zveřejnění podmínek pro
3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském
kraji:
SRPEN/ZÁŘÍ 2019 na webu

http://kotlikovedotace.krajjihocesky.cz. V naší obci je již
mnoho úspěšných žadatelů z 1.
a 2. výzvy, proto se jich
nebojte zeptat. Také na
obecním úřadě se vám budeme
snažit pomoci s postupem při
získání dotace.
Jiným řešením pro obyvatele sídliště je možnost
napojení bytového domu na
blokovou kotelnu. I zde máme
srovnání. V roce 2017 jsme na
žádost obyvatel č. p. 230
napojili na kotelnu jejich
bytovku. Náklady na připojení
tenkrát činily asi 300 000 Kč a
obec pomohla 2/3 této částky.
Proto prosím neváhejte a
pojďme udělat ovzduší ve
Zdíkově opět dýchatelnější!
Dne 20. 3. 2019 proběhla
na odboru životního prostředí
MěÚ Vimperk schůzka starostů se zástupci firmy EKOKOM. Bylo zde konstatováno,
že obyvatelé Vimperska stále
vykazují vysoké číslo v produkci SKO (směsný komunální
odpad) – vše netříděné. Zatímco průměr v republice je
190 Kg na osobu a rok,
Vimpersko má v průměru 260
kg/osobu/rok.
Pro snížení
váhy popelnic bude zaveden
projekt na zlepšení třídění skla
a zavedení kontejnerů na kovy.
V současné
době
probíhá
poptávka ORP (obce s rozšířenou působností) Vimperk po
obcích, které by projevily
zájem o účast v projektu. Obec
Zdíkov samozřejmě zájem o
účast v projektu má . Jde o
další službu občanům, neboť
mnozí
se
ptají
kam
s plechovkami a kovovým
odpadem a také proto, že velké
množství
kovu,
zejména
plechovek končí v odpadkových koších nebo dokonce
v tříděném odpadu.
Co se třídění týče, chci
opět apelovat na mnohé
občany, aby do barevných
kontejnerů vhazovali pouze
odpad, který tam patří (žluté –
plasty, modré- papír, zelené –
barevné sklo, bílé – bílé sklo).

Zde několik rad, kam s dalším odpadem:
- bioodpad (tráva, listí, větve) velký červený
kontejner u bývalého pivovaru a u fotbalového
hřiště. Nejlépe doma na kompost nebo kompostér.
- větve, dřevěný odpad bez hřebíků a dalších
kovových částí – skládka u parku směr Žírec
- textil čistý, zabalený v igelitu – kontejnery velké
bílé u kina nebo sbírka obce pro Diakonii Broumov.
- baterie tužkové, digitální – zelené ekokrabice na
Obecním úřadě Zdíkov nebo drogerie Jana Krejčová
nebo v jakémkoli obchodě s elektrodotřebiči
elektroodpad (vysavače, fény, kuchyňské spotřebiče
sběrný dvůr Vimperk
- nebezpečný odpad (zrcadla, zbytky barev, motor.
olejů, zářivky, úsporné žárovky, pneumatiky) –
sběrný dvůr Vimperk
- velkoobjemný odpad (nábytek) – sběrný dvůr
Vimperk
- stavební odpad, suť – skládka Pravětín
- zbytky léků – jakákoli lékárna
- eternit – skládka Vodňany (jedná se o nebezpečný
odpad s příměsí azbestu)
Obec Zdíkov bude opět
organizovat
sběr
odpadu
(sběrný den) – termín najdete
v dnešním výtisku na jiné
straně. Oproti letům minulým
si obec Zdíkov bude dělat
evidenci, kdo a co přivezl.
Chceme zabránit tomu, aby
nám vozili drahý odpad lidé,
kteří nejsou z našeho katastru
nebo podnikatelé, kteří ve své
živnosti mají podmínku, jak
tento odpad likvidovat. Sběrný
den stojí obec 50 –80 tis. Kč.
V rámci vylepšení služby
občanům a snížení komunálního odpadu chceme nabídnout
k zapůjčení kompostéry - nádoby sloužící ke sběru
bioodpadu a jeho přeměny na
půdu. Kdo by měl zájem o
kompostér, ať předloží písemnou žádost na obecní úřad
(pí. Caisové) do 10. 5. 2019.
Letos se budeme snažit
uspokojit 30 – 50 prvních
zájemců.
Vážení občané, v letošním
roce nás čeká mnoho prací,
které mohou ovlivnit váš
každodenní život v obci ( se-

znam investic najdete v tabulce
dále). Chystáme dokončení
kanalizace a vodovodu v Zapotoku, etapa III a v Hadrmoně,
na podzim by mělo proběhnout
napojení
kanalizace
ulice
Zahradní s lokalitou V Louce.
Jihočeský kraj naplánoval
výměnu povrchu vozovky
v obcích Zdíkovec a Zdíkov,
tato
investice
by
měla
proběhnout v létě. Prosím vás
o trpělivost a obezřetnost.
Kromě práce je léto spojeno
i se zábavou. Náš venkovní
parket „Ostrov“ by měl být
velmi vytížen. Přeji všem pořadatelům zejména vlídné počasí
a spokojeného návštěvníka.
Jsem velmi rád, že to v obci
žije, občanský život a kultura
budou vždy podporovány.
Demokracie je totiž dialog. A
kde jinde než na kulturních a
společenských akcích by spolu
měli lidé venkova debatovat?
Děkuji za pozornost a přeji
krásné jaro a příchod léta.
Obec jsme MY!
Mgr. Roman Šebánek
starosta obce

Zázrak setby.
Také na Šumavu přichází jaro.
Po krásné zimě plné sněhu se
nás většina na jaro těší. Objevují se první květy sněženek
a všude se začíná probouzet
život. Jaro je obdobím naděje.
Naději v životě potřebujeme,
ale nesmí to být planá útěcha,
zbytečná a prázdná slova. Jarní
naděje je sám život. Je v ní síla,
která se nedá zastavit. Na jaře
slavíme Velikonoce, které jsou
symbolem křesťanské naděje,
poselstvím naší víry. O Velikonocích si připomínáme smrt
Ježíše Krista, který zemřel na
kříži, když ho mocní té doby na
popud zfanatizovaného davu
odsoudili, mučili a ukřižovali.
Znovu si uvědomujeme, čeho
všeho je schopen člověk, který
je zaslepený vůči pravdě a
lásce, kterou Ježíš hlásal. Jak se
to v dějinách lidstva stále
opakuje a jak jsme stále
nepoučitelní, to je až zarážející.
Kolik lidí má dnes strach
z budoucnosti a vůbec ze
života. Naštěstí ten velikonoční
příběh pokračuje. Slavíme
neděli Zmrtvýchvstání. Ježíšův
hrob zůstává prázdný, nezvítězila smrt, ale život. Křesťanská naděje je ve vítězství života
nad smrtí. A to se týká každého
z nás. Sv. Pavel píše v 6.
kapitole listu Římanům:
„Nevíte snad, že všichni, kteří
jsme byli pokřtěni v Krista
Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho

smrt? Byli jsme tedy křtem
spolu s ním pohřbeni ve smrt,
abychom, jako byl Kristus
vzkříšen z mrtvých slavnou
mocí svého Otce, i my vstoupili
na cestu nového života. Jestliže
jsme s ním sjednoceni, protože
máme účast na jeho smrti, jistě
budeme mít účast i na jeho
zmrtvýchvstání.“ Co se rozumí
tou smrtí? Jistě nejenom náš
odchod z tohoto světa, i když o
to jde především. Tou smrtí se
také rozumí naše umírání
hříchu, tedy našemu sobectví,
pýše, zlobě, nepoctivosti a
všemu tomu, co ničí náš život
a naše vztahy, aby to byl život
plný pravdy a lásky. Ježíš to
vyjádřil jednoduchým podobenstvím: „Amen, pravím vám,
jestliže pšeničné zrno nepadne
do země a nezemře, zůstane
samo. Zemře –li však, vydá
mnohý užitek.“ Je to zázrak
setby. Aby mohlo něco
krásného vyrůst, musí nejprve
něco zemřít. Proto se na Velikonoce připravujeme čtyřicetidenním postním obdobím. To
je čas, kdy se má každý
zamyslet sám nad sebou a
položit si zásadní otázku: „Co
ve mně musí ještě zemřít,
abych mohl ve svém životě
přinášet hojnější úrodu dobra,
lásky, krásy a radosti?“ Přeji
vám všem krásné jaro a
radostné Velikonoce.
Mgr. Jaromír Stehlík - kněz

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
velikonoční vigilie
Velikonoční neděle
Hod boží velikonoční
Pondělí velikonoční

14.4. - 9,00
18.4. – 18,00
19.4. - 18,00
20.4. - 20,00

Zdíkovec
Zdíkovec
Zdíkovec
Zdíkovec

21.4. – 9,00 Zdíkovec
22.4. – 9,00 Zdíkov

V měsíci únoru a březnu
2019 proběhla v knihovně výtvarná soutěž o nejhezčí jarní
obrázek. Návštěvníci a čtenáři
knihovny si tak mohli zpříjemnit předjarní čas nejen
četbou a odpočinkem nad
hezkou knihou, ale také
prohlédnutím si vystavených
dětských prací.
Soutěž byla připravena pro 3
kategorie a to: nejmenší čtenáři
a pro žáky I. a II. stupně ZŠ.
Děti vytvořily krásné obrázky
plné fantazie, originality a
nápaditých detailů.
Rozhodnout, který obrázek
je nejhezčí, bylo složité. Poděkování a uznání si zasluhují
všechny zúčastněné děti, pro
které byly zajištěny drobné
dárky. Na jednom jarním
obrázku „nejmenšího umělce“
byla připojena i milá básnička,
jejíž text uveřejňujeme:
Včeličky si poletují po lese,
je divné, že se ani jedna
z nich nesnese.
Já si sedím na lavičce,
knihu držím v mé ručičce.
Cílem soutěže bylo podpořit
rozvoj estetického cítění a

tvořivosti u mladé generace a
současně udělat radost i
druhým lidem.
Z nových knih:
Pro dospělé:
Whitton Hana: Prsten princezny Judity
Jakoubková Alena: Chceš-li
s mužem býti…musíš s ním i
výti…?
Patterson
James:
Druhé
líbánky
Uher
František:
Severní
nábřeží
Pospíšilová Jarmila: Šamanský
bubínek
Kubátová Táňa: Síťovky
Javořická Vlasta: Vítězná láska
Mlynářová Marcela: Život jako
hobby
Whitton
Hana:
Kateřina
Lucemburská
Pro děti a mládež:
Svitáková Jindra: Pohádky
z kouzelné zahrádky
Brezina Thomas: Noc oživlých
mumií
Braunová Petra: Ema a
kouzelná kniha
Cesty dětí do staletí aneb Jak
Běla a Kuba poznávali naši
historii
Magdaléna Kubišová

Jen v záznamech může příští
pokolení sledovat a posuzovat
minulost a způsob života svých
předků.
Báseň věnovaná krásné
ŠUMAVĚ napsaná kronikářem
JANEM FALÁŘEM, kterému
chci ve svém článku věnovat
vzpomínku. Určitě si ji jako
občan a rodák Zdíkova zaslouží, i když uběhlo mnoho let.
Jest mnoho krajů krásných,
možná nejkrásnějších, co skýtá
mnohý světa kout, když zříme
okem
svým
ráje,
hory
šumavské, chaloupky pod
kopci schoulené, jež mohou
právem divem slout.
Leč věru ze všeho nejkrásnější jest domov, rodná ves,
kde jsem se narodil a žil a tou
Šumava naše milá je.
Bystřiny šumí, les odvěkou
píseň zpívá. Ať tyto zvuky
z písní nejkrásnějších kdes v
dálce zní, nezaniknou a v duši
pýchou se dmou.
S radostí a upřímností
nejraději slyším „Kde domov
můj“ oblíbenou píseň svou.
Toto povídání o obci Zdíkov
napsal vlastnoručně, krasopisně kronikář Jan Falář a já jej
upravila do této podoby.
Vybraná část je z III. dílu
kroniky po roce 1945.
Při schůzi Osvětové besedy
22. ledna v roce 1957 za
přítomnosti předsedy MNV
Josefa Tušla, Václava Vacíka
obecního tajemníka předsedy
Osvětové
besedy,
Josefa
Šochmana, Jana Martana z
domu č.p. 186 a kronikáře Jana
Faláře bylo usneseno, že obecní
kroniku povede právě zmiňovaný důvěryhodný Jan Falář.
Byla mu předána kniha sloužící
k
zápisům
významných
událostí obce.
Vrátím se ještě trochu
nazpět a to k zavedení obecní
kroniky a ke kronikářům.
Dne 10. 7. 1910 byl dán
návrh na zřízení a vedení
obecní kroniky.
První část staré kroniky
zpracoval a pečlivě sepsal Jan

Randák, rodák ze Zdíkova
pocházející z č.p. 39. Geologický popis obce a okolí
provedl profesor Dr. Jan
Voldřich, narozen 15.6.1834 v
č.p. 116. Zemřel 3.2.1906 v
Praze.
Za první světové války kronika vedena nebyla. V pozdější
době, vlastně z podnětu a
nařízení ministerstva školství
bylo 6.7.1920 usneseno obecním zastupitelstvem zapisovat
události do obecní kroniky. V
té době byl zvolen kronikářem
František Železný bydlící v
č.p. 61. František Železný se
narodil v roce 1870 a zemřel
7.6.1935 ve věku 65 let.
Důvod, proč byl této funkce
obecního kronikáře zbaven, se
neuvádí. Bylo to 14.8.1921. Na
jeho místo nastoupil na jeden
rok Josef Sova, obuvník z č.p.
110. Po roce dostal kroniku na
starost Jan Hadrava ( uvedeno
Krejsa) z č.p. 31. Ten se
narodil v roce 1870 a zemřel
23.1.1944 ve věku 74 let. Byla
v této době také vytvořena
letopisecká komise.
V období 1933- 1937 psal
obecní kroniku učitel František
Zemek. Za okupace se kronika
nevedla.
Ráda bych Vám ve vzpomínkách představila člověka,
který působil jako kronikář
dlouhý čas. Dovedl mistrně
zachytit
nejednu
událost.
Zajímavé je popisování téměř
každého dne života v obci,
jaké bylo počasí, kdy byla
bouřka s krupobitím, zničená
úroda, jaké neštěstí se v obci
přihodilo a jak se lidé dokázali
i pobavit. Kronika má mnoho
stran.
Jedná se o pana Jana Faláře,
na kterého si možná ještě
pamětníci vzpomenou. I já si
jej ještě pamatuji z doby, kdy
dělal pošťáka. Pán, který jezdil
na kole a za ním vlála
pláštěnka s kapucí.
Jan Falář se narodil 17.
listopadu 1893 v šumavské
vesničce Žírec.

Do školy chodil do dvoutřídní
školy v Račově. Vyučil se
zednickému řemeslu. Dlouhý
čas pracoval mimo domov,
ponejvíce na stavbách ve
Vídni. Ve Vídni zažil první
velkou mobilizaci rakouskouherské armády.
V roce 1914 byl jako voják
odveden v Českých Budějovicích k 91.pěšímu pluku. Za
rok byl převelen k 6. německému pluku „ Egerläder“ a
naposledy k 29. pěšímu pluku
zeměbraneckému.
S tímto plukem skončil v
Chebu. V srpnu roku 1915
odjel na ruskou frontu. Jedenáct měsíců byli v zákopech,
na vlastní kůži poznal hrůzy
války. V létě v roce 1916 při
velké ofenzivě ruského generála
Alexeje Brusilova,
upadl v jedné vísce do ruského
zajetí. Jako válečný zajatec
pracoval asi jeden rok v
antracitových uhelných dolech
v oblasti vojska donského.
Poté vstoupil do zahraniční čsl.
armády. Sloužil u 6. Hanáckého pluku. Byl dlouho
mimo domov, nic jiného než
vrátit se živ a zdráv domů do
své vlasti si nepřál. Jeho přání
se splnilo. Vrátil se domů
japonskou lodí ITALY MARI.
Doma se vrací ke svému
řemeslu. Pracuje v Hradci
Králové, Nýřanech a v Praze.
V roce 1923, kdy již mu bylo
53 let se oženil se zdíkovskou
rodačkou (jméno není uvedeno). Společný život prožívali
ve Zdíkově. Již neputoval
světem jako světák. Dostal
práci jako pošťák u poštovního
úřadu ve Vimperku. V pozdějších letech působil přímo v

obci. Patřil mezi velice obětavé
a poctvivé občany. Svou práci
měl rád, byl na ni hrdý. Za
každého počasí i ve vánici
roznášel psaníčka smutná i
vesela do zapadlých koutů
obce. V roce 1953 byl
jmenován MNV jako kronikář.
Vedení kroniky převzal 2.12.
téhož roku. Návrh podala
předsedkyně MNV Emilie
Martínková. Tehdy bylo panu
Faláři 60 let. Kroniku ráda
pročítám, nacházím mnoho
zajímavostí o tom jaký byl
život v obci. Své vzpomínkové
povídání zakončím těmito jeho
slovy. Jen jsem je trochu
upravila.
V okolí Zdíkova je mnoho
krásných míst v naší zemi
české, která vábí a přitahují
krásou svou.
Nejmilejší srdci a nejhezčí
jen jedno může být. Vesnička
rodná a v ní rodný dům. Kdo
se zde narodil a žil, nikdy by
neměnil. Člověk, co do ciziny
odešel, na ni vzpomíná. Utkvěla v paměti jeho, zná
pěšinku vyšlapanou, kde v
mládí chodíval, myslí vnímá
vůni jara, šumící šumavský les,
možná i kámen a křížek u
cesty, kam modlit se chodíval.
Vzpomínky každého zde i v
cizině volají domů.
Ve
vzpomínkách i lidé ožijí, i
když před zrakem pominuli.
Čas letí, střídají se události
dříve i nyní. Lidé se rodí,
umírají, ale vzpomínky navždy
zůstávají.
Zpracovala:
Dokumentaristka Šumavských
Králováků
Milli Hojdekrová

Spokojené prožití
velikonočních svátků
přejí spoluobčanům
pracovníci OÚ Zdíkov

Vážení přátelé
srdečně Vás zveme na slavnostní požehnání
páterem Petrem Misařem
nově zrestaurovaného kříže
v pátek 10.5.2019 v 16.00 hod.
na původním hrobě Jakuba Jana Ryby
ve S t a r ém R o ž m i t á le
Následovat bude tento program:
Prohlídka rožmitálského muzea s přednáškou
Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého
Uctění památky Jakuba Jana Ryby u současného hrobu
Koncert v kostele Povýšení sv. kříže – Starý Rožmitál
Závěr akce – večeře a odjezd domů
Možnost dopravy autobusem z autobusových nádraží.
Ve 13.00 hod. Zdíkov, 13.15 hod. Stachy,
13.30 hod. Vacov.
Nebo po vlastní ose.
300,-Kč/ os. - jízdné
Závazné přihlášky přijímají:
602804878 – Milli Hojdekrová, Zdíkov 197
602307401 - Josef Sova, Bláhov 225 Stachy
Uzávěrka přihlášek : 10. dubna 2019

Nalézají a obnovují malé
sakrální památky nejen na
Šumavě, ale i v jiném kraji. Je
to jejich vytýčená cesta od
začátku až cíli.
Za pomoci starosty města
Rožmitál pod Třemšínem panem Ing. Josefem Vondráškem, P. Petrem Misařem z
místní farnosti a Šumavského
Králováka si vzali za své,
zrekonstruovat starý, památný
kříž,
v jehož kameni je
zapsána historie.
Krásný kříž, zdobený štítkem
a
nápisem
„MOROVÝ
HŘBITOV Z LET 1771-1772
JAKUB JAN RYBA POHŘBEN JAKO SEBEVRAH.“
Nebyl bez povšimnutí, ale
nenašel se nikdo, kdo by tuto
památku obnovil a obléknul ji
do nového hávu, aby se tak
stala ozdobou města. Místem
vzpomínek na významného
člověka. Většině z nás je
známa jeho skladba Rybova
mše vánoční. V Rožmitále jsou
na tohoto člověka, rodáka,
právem hrdi.
Šumavskému
Králováku to nebylo lhostejno,
a tudíž se rozhodl, že pro tuto
památku a město něco učiní, že
se postará o zrekonstruování.
Tento kříž se nachází na
bývalém morovém hřbitově v
Rožmitále pod Třemšínem, v
místě, kde byl původně
pohřben Jakub Jan Ryba.
Hřbitov pro morové oběti byl
založen v 70. letech 18.století.
Oběti byly původně pohřbívány na farním hřbitově. Místo
nestačilo. Zvolili tedy další
místo, bývalou pastvinu nad
Novým rybníkem.
Měšťané však s tímto místem nebyli spokojeni, hřbitov
byl daleko od města a do hromadných hrobů se stahovala
voda. Proto byl na polích mezi
městem a starým městem
(Starý Rožmitál) v místě, kde
se říká Na Chmelnici, založen
hřbitov
druhý.
Uprostřed
morových hřbitovů byl vztyčen
dřevěný kříž.

Starší morový hřbitov je
dodnes připomínán jako místo,
kam byl 14. dubna 1815
pohřben rožmitálský učitel,
regenschori, hudební skladatel,
spisovatel a básník Jakub Jan
Ryba, narozen v roce 1765.
Protože tento muž spáchal
sebevraždu, nemohl být pohřben na farním hřbitově. Zde
se nachází kříž, který se snad
podaří znovu obnovit, zrestaurovat. Práce bude náročná po
všech stránkách. Probíhat bude
po etapách. Musí se nejprve
provést demontáž, aby se dalo
na kříži pracovat.
Dne 31.1.2019 se vydal
Šumavský Královák pan Josef
Sova s pomocníkem do města
Rožmitál pod Třemšínem. Zde
byla domluvena schůzka s
panem starostou Ing. Josefem
Vondráškem a P. Petrem Misařem. Po schůzce a společném
obědě, kterého se zúčastnila i
paní Mgr. Ivana Hoyerová,
spisovatelka, se šumaváci pokoušeli křížek demontovat. Po
velkém úsilí se křížek vysekat
z kamenného podstavce zatím
nepodařilo. Určitě příště to
vyjde.Nic není ztraceno. Slib
bude dodržen.
Za Šumavské Králováky děkuji za vstřícnost a pomoc
panu starostovi města i páteru
Petru Misařovi. Přeji si, jako
Šumavská Královačka, aby se
dílo zdařilo, aby se stalo zastavením pro mnohé místní lidi,
ale i poutníky putující krajem a
pátrající po historii. Budeme
všichni na nově obnovený
křížek, na kterém jsme se
mohli ve velké míře podílet,
pyšni a hrdí.
Šumavská Královačka
Milli Hojdekrová

Po čase bude opět letní
Šumavování na Ostrově ve
Zdíkově
"Šumava, můj šálek divočiny".
Nejen tímto mottem se ponese
duch kulturní akce, která se po
pár letech opět uskuteční na
Ostrově ve Zdíkově v sobotu
27. 7. 2019. V tomto krásném
prostředí přírodního amfiteátru
se představí nejen dětem, ale
též dospělým řada vystupujících. Počínaje vystoupením
Kouzelného divadélka Fugase
Pindera, povzbuzující velkolepé bubenické show Tam Tam
Batucada až po rockovou
stálici na české scéně, kapelu
KEKS. Samozřejmě během
celého dne budou i další
hudební vstupy, které doplní
příjemnou
atmosféru
na
Ostrově.
Mezi jednotlivými vystoupeními si budete moci sami
vyzkoušet hru na bubny v
bubenické škole Tam Tam Batucada, děti si budou moci
samostatně či s pomocí
místních tvůrčích asistentů vytvořit potisk na tričko, vymalovat polštářek nebo zkusit
jinou z aktivit připravených pro
vás nejen v „tvůrčím stanu“.

V rámci doprovodného programu se též představí vojenský
tábor
českých
legionářů. Bratři a sestry z
České obce legionářské budou
k dispozici a rádi vám
povypráví nejen o zbraních zde
představovaných, ale i o
odhodlání, cti a statečnosti
těch, kteří si prošli boji nejen
za hranicemi naší země.
Vše k příjemné atmosféře
bude doplněno širokou škálou
občerstvení, míchanými nápoji
a pivem z regionu, Dudákem.
Znalcům piva a těm, kteří
nechtějí pít jen klasický ležák,
bude k dispozici i speciální
festivalové pivo jiného pivního
stylu.
Budete se chtít dozvědět
aktuální informace a být při
tom neustále s námi? V brzké
době budou spuštěny webové
stránky www.sumavovani.cz.
Ani nepřízeň počasí nám
náladu nezkazí, bude připraveno též posezení ve stanech.
Věřím, že si akci společně
užijeme. Za organizační tým se
na viděnou s vámi ve Zdíkově
na Ostrově bude těšit
Jan Egner
Děkujeme za podporu!

Chtěla bych zveřejnit své
lednové postřehy, které se
týkají zahrady bývalé Mateřské
školy ve Zdíkově. Bohužel už
dávno nemohu ze zdravotních
důvodů chodit po oblíbených
procházkách a tak často
sedávám u okna a pozoruji
život v ulici, na parkovišti a
v zahradě bývalé MŠ.
Samozřejmě vzpomínám na
dobu, kdy jsem se jako
školnice MŠ o tuto, tehdá
krásnou zahradu starala. Vzpomínám i na všechny děti, které
si na této zahradě hrávaly a
které jsem měla moc ráda.
Vzpomínám i na výborný
kolektiv, který jsme v MŠ
měli. Dnes je zde místo staré
MŠ pěkný „domeček“ pro
seniory, prostorné parkoviště a
pravděpodobně už brzy zde
bude
i
pěkná
zahrada
s parkem, který snad bude
přístupný i maminkám s kočárky. Ale dnes chci napsat o
něčem jiném. Na zahradě
školky
zůstalo
několik
posledních vzrostlých stromů,
které zde byly v minulosti
velkou okrasou. Ale bohužel,
jeden po druhém chřadly a
odcházely. Několik jich však

zůstalo osiřelých a já měla
často obavy při větším větru,
že některý padne a poškodí
auta na parkovišti nebo
„domeček“ pro seniory. Ale
v posledních
dnech
jsem
sledovala práci pana Jaromíra
Šebánka, který na této zahradě
pracoval a tyto vzrostlé,
nemocné velikány odstraňoval.
Obdivovala
jsem
jeho
pracovitost, šikovnost i jeho
smysl pro pořádek. Když ale
začal tyto mohutné stromy
porážet, trnula jsem hrůzou,
jestli nepoškodí altánek nebo
samotný domeček seniorů, ale
byla jsem velmi překvapena.
V krátké době pan Šebánek
tyto vzrostlé stromy jeden po
druhém složil a to vždy tam,
kam potřeboval. Poražené
stromy hned odvětvil, rozřezal,
dříví srovnal. Po této jistě
namáhavé práci ještě odpad ze
stromů uklidil a spálil, a že ho
nebylo málo. Zaslouží si určitě obdiv a pochvalu, protože
odstranit
několik
těchto
velikánů v tak krátké době při
špatném počasí a ještě vzorně
uklidit zahradu nebylo jistě
jednoduché.
Leden 2019
Božena Houdková

Obecní úřad oznamuje
držitelům pejsků,

Dbáme však na kvalitu
ovzduší v naší obci dostatečně?
Dnešním fenoménem v médiích je informace o závadných
potravinách z Polska. Tyto
negativní zprávy nás silně
znepokojují a vzbuzují v nás
obavy a strach o naše zdraví.
Stejný dopad na naše zdraví má
však i kvalita ovzduší, jelikož
denně přes lidské plíce proteče
20kg vzduchu! Na rozdíl od
kvality potravin, kdy nám
nezbývá nic jiného než
důvěřovat výrobci, si můžeme
za kvalitu ovzduší v obci sami.
Dle výzkumu Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy se
často stává, že v malých obcích
jsou naměřené hodnoty škodlivých látek 2x horší, než nad
komínem uhelné elektrárny.
Takovéto hodnoty byly například naměřeny tuto zimu na
Šumavě v Železné Rudě.
Bohužel v zimním období se ve
Zdíkově setkávám pravidelně
se znepokojujícím stavem
ovzduší. Pro samotnou nápravu
by však často postačila pouze
vyšší teplota spalování tuhého
paliva (odpovídající přísun
vzduchu), případně spalování
kvalitnějšího paliva. Lidé, kteří
zamořují ovzduší z důvodu
uspoření finančních prostředků,
však podstupují riziko pokuty
až 50 000Kč, v případě, že
tmavost kouře po dobu 30 min
bude přesahovat povolenou
hranici stanovenou vyhláškou
č. 415/2012 Sb. V poslední
době se ve Zdíkově u mnoha
rodinných domů
objevuje
ekologický zdroj tepla (např.
tepelné čerpadlo). Dobrým

příkladem je také připojení
bytového domu č.p. 230 na
ekologickou obecní výtopnu.
Věřím, že společenská nálada
v obci brzo ovlivní i poslední
čmudili pro přechod na
ekologické vytápění, protože
lidské zdraví je na prvním
místě!
Z důvodu svého názoru na
nezdravé ovzduší ve Zdíkově
jsem Radě obce předložil tyto
návrhy na zlepšení:
1) Měření kvality ovzduší v
centru Zdíkova - např. imisní
monitoring od ČHMÚ mobilním zařízením po dobu
několika dní
2) Prezentace výsledků měření
občanům s možnými dopady
na zdravotní stav v občasníku
Zdíkovska
3) Uspořádání schůzky s odborníkem na dotační programy
(Nová
zelená
úsporám)
zahrnující výměnu neekologického zdroje tepla
4) Projednání možnosti připojení bytovek k obecní výtopně – pozitivní příklad
bytovka č.p. 230, náklady na
teplo 22 000Kč/rok pro byt
3+kk
5) Seznámení občanů v občasníku Zdíkovska s vyhláškou
č. 415/2012 Sb., kde v § 11 je
definovaná přípustná tmavost
kouře dle Ringelmannovy
stupnice. Tuto kontrolu provádí obec s rozšířenou působností a může udělit pokutu
až 50 000Kč dle zákona
201/2012 Sb. § 23 odst. 1.
písm. C
Jan Doule, Zdíkov č.p.230

že ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb
o veterinární péči, bude v obci Zdíkov provedeno

povinné očkování pejsků
neděle 28. 4. 2019

Žádáme všechny chovatele, aby své pejsky opatřené
náhubkem a vodítkem, přivedli k uvedenému očkování v
doprovodu dospělé osoby, v přesně stanovenou dobu pro
jednotlivé osady.
Zdíkovec
8,00 h
Zdíkov
8,15 h
Masákova Lhota 8,45 h
Nový Dvůr
9,00 h
Branišov
9,30 h
Žírec
9,45 h
Račov
10,00 h
Putkov
10,15 h

před hasičárnou
před obecním úřadem
před pohostinstvím
před hasičárnou
na návsi
u autobusové zastávky
u autobusové zastávky
před pohostinstvím

Připomínáme chovatelům pejsků :
- povinnost každoročně hradit poplatek za pejsky
poplatek je ve stejné výši jako v letech předešlých a činí
150,-- Kč
- těm, kteří dosud svého pejska nepřihlásili na obecním
úřadě, vzniká povinnost neprodleně, vždy nejpozději do
- 15 dnů od dovršení tří měsíců stáří psa, tak učinit
Neustále přibývají stížnosti na volné pobíhání pejsků.
Z tohoto důvodu majitele opětovně žádáme o
dodržování zákazu volného pobíhání vašich pejsků .
Věnujte prosím větší pozornost úklidu exkrementů.
Bezohledné chování některých majitelů značně
znepříjemňuje život ostatním spoluobčanům.
V prosinci loňského roku byla schválena nová vyhláška,
která se týká
mimo jiné i znečisťování veřejné zeleně psími
exkrementy, jejíž porušování bude řešeno dle zákona č.
200/199 Sb. o přestupcích.

Sběrný den
10.5.2018 pátek od 14 do 18 hodin
11.5.2018 sobota od 8 do 12 hodin
Bude zabezpečen sběr nebezpečného domovního odpadu:
Elektronika, autobaterie, pneumatiky, koberce, PVC, kromě
odpadu, který lze separovat – třídit.
Sběr bude probíhat v prostoru obecního stavebního dvora
(bývalý pivovar), a to pouze v uvedených hodinách.
Upozorňujeme, že tento prostor je i v době mimo vyznačené
hodiny monitorován fotopastí.

Obracím se na vás s
otázkou: Vyhovuje vám místo
pro odkládání větví, určených
ke štěpkování a následně pro
použití ke spalování v naší
kotelně?
Předpokládám že vyhovuje..
je to za jakéhokoli počasí místo
přístupné vedle pevné komunikace. Nic nebrání tomu, aby
zde byly odkládány větve
všech dřevin, prkna BEZ
hřebíků, případně části dřev,
kmenů apod.
Upozorňuji, že nepochopím
jak může někdo do větví
odložit a schovat celé dveře s
futry i panty a všemi kovovými
částmi. Toto může udělat jen
naprostý HLUPÁK.
Když nějaká kovová část
přijde do štěpkovačů, které
obec pro seštěpkování najímá,
poškození jsou desetitisícová!
Zrovna tak je nepochopitelné,
že do větví, ze kterých má být
solidní štěpka k topení, někdo
vysype
hromadu
jablek,
hromadu zeminy nebo fůru
pařezů i se zeminou..
Chci zde upozornit, že obec
dává všem možnost, aby tyto
odpady odložili řádně tam, kam
patří, nebo se na obci zeptali.

Pokud se budou podobné
skutky opakovat, bude muset
obec přikročit k instalování
fotopastí, jako už dělají jinde.
Případné škody na štěpkovači,
nebo náklady s odstraněním
materiálů, které do takovéto
skládky nepatří, bude pak
hradit ten, který tam toto nezodpovědně a vědomě odhodil,
složil.
Nechtějte, aby muselo být
přikročeno ke zrušení této
skládky kvůli nezodpovědným
jedincům!
A jiné občany chci upozornit, že to, co si posekají
nebo shrabou na své zahradě,
se neodkládá, nesype do stoky
nebo „hluboké cesty“.. to
nejsou místa určená ke skládce
čehokoli. Za sebe vám chci
sdělit, že pokud budu vědět,
kdo to tam vyváží.. a věřte, že
to vím!..tak to naložím a nebo
ručně přenesu konkrétnímu
majiteli zpět na jeho upravený
pozemek. A tento člověk
kandidoval za uskupení, kde
jeden bod zněl „zajistíme
pořádek v obci“. Zamyslete se
prosím nad sebou! Možná pak
bude mnohé v pořádku!
Jaromír Šebánek

Informace pro občany k nakládání
s bioodpadem
Biologický odpad – tráva, drobné větvičky (ořezané keře),…
je nutné ukládat na komposty, větve uschlé lze spálit doma
v kotli, event. odvézt na místa k tomu určená.
Bioodpad nepatří do popelnic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V případě, že zde bude umístěn, nebude popelnice vyvezena.
Velkokontejnery na bioodpad jsou výhradně na listí a trávu
a jsou umístěny ve Zdíkově u pivovaru. Jsou označeny:
TRÁVA , VĚTVE.
Velké větve je možné seštěpkovat po dohodě s OÚ p. Šebánkem Jaromírem. tel. 724 159 302, popř. odvézt do
parku proti Adámkům u cesty směrem na Račov, nebo
k cestě u Mas. Lhoty (bývalý kravín)
V případě, že požadujete tento odpad odvézt, poskytuje tuto
službu obecní úřad za úplatu. (tel. 724 159 303)
Prosíme občany, aby respektovali tato pravidla. Děkujeme.

Úhrada místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek je splatný do 31. 5. daného kalendářního
roku.
Z tohoto důvodu Vás žádáme o součinnost a úhradu ve
stanovené lhůtě bankovním převodem na číslo účtu
661 626 369 /0800, do zprávy pro příjemce uvést jméno a
příjmení plátce vč. adresy nebo v hotovosti na obecním
úřadě.
Povinnost placení poplatku vyplývá z Obecně závazné
vyhlášky obce Zdíkov o místních poplatcích. Výše poplatku
je beze změn a činí pro rok 2019 stále 600,-- Kč za osobu
nebo rekreační objekt a kalendářní rok.
V případě neuhrazení poplatku včas ve správné výši by měl
úřad přistoupit k vyměření řádným platebním výměrem, s
možností navýšení poplatku až na trojnásobek.

KURZ AGILITY
KYNOLOGICKÝ KLUB VIMPERK
Na našem kynologickém cvičišti nově otevíráme kurz
agility pro začátečníky. Agility je sport, kde musí pejsek bez
vodítka a obojku překonat podle pokynů psovoda sérii
překážek v co nejrychlejším čase a bez chyb. Je vhodný pro
pejsky všech plemen a pro psovody všech věkových
kategorií. Psovi a psovodovi by mělo agility přinášet radost z
pohybu a prohlubovat jejich partnerský vztah.
Trenér: Tereza Vacíková – se svojí šiperkou Bessi několik
splněných zkoušek v kategorii SA1, SA2, nyní zbývá
poslední zkouška do elitní kategorie SA3. V roce 2018 účast
na Mistrovství republiky mládeže, kde obsadily 6. místo.
V roce 2019 účast na kvalifikačních závodech na Mistrovství
Evropy mládeže.
V případě zájmu je nutné se telefonicky nebo emailem
nahlásit u Terezy Vacíkové. (tel: 728 520 303;
email: terezkavacikova@gmail.com
Stále u nás probíhají kurzy poslušnosti a obrany – více
informací u Magdy Voldřichové (tel: 723 940 941)

Máme za sebou tři čtvrtiny
školního roku. Dny, naplněné
aktivitou a dobrou náladou,
uběhnou jako ta pověstná voda.
V životě žáka to platí jistě
obdobně. A tak se snažíme, aby
výuka žáků byla pestrá,
vymýšlíme nejrůznější školní i
mimoškolní aktivity. Nechceme, aby se žáci ve škole nudili,
chceme, aby při využití
nejrůznějších forem výuky i
zmiňovaných aktivit rozvíjeli
své schopnosti a dovednosti.
Žáci 9.třídy mají podané
přihlášky na vybrané střední
školy a učiliště a někteří z nich
se připravují na
přijímací
zkoušky. Věříme, že jejich
volba budoucího zaměstnání
byla šťastná, zajistí jim práci,
která je bude bavit a ke které
mají ty nejlepší předpoklady.
Celkový počet žáků školy
v příštím školním roce vzroste.

K zápisu k povinné školní
docházce přijde na třicet dětí.
Školní prostředí už trochu znají. Navštěvovaly své kamarády
ve škole, seznamovaly se
s prací letošních prvňáčků.
Díky tomu se jistě školních
lavic ani nového prostředí
nezaleknou. Při zápise děti pracují ve skupinkách pod vedením učitelek. Budoucí školáci přednášejí, zpívají, malují a
trochu počítají. Formou řízeného rozhovoru a hry zjišťují
pedagogové jejich připravenost
na školu.
V týdnu od 7. 1. do 10. 1.
absolvovali sedmáci lyžařský
výcvik na Zadově a Churáňově. Během týdne se díky
našim učitelům naučili mnohým lyžařským dovednostem.
Žáci strávili na čerstvém
vzduchu příjemné chvíle a
užili si v kolektivu spoustu

legrace. Tělesně postiženým
žákům se během lyžařského
výcviku věnovala instruktorka
se speciálním sportovním
zaměřením.
S využíváním jaderné energie, jejího vlivu na životní
prostředí a celkovou koncepcí
energetiky u nás se žáci 8. a 9.
třídy seznamovali na exkurzi
přímo v jaderné elektrárně
Temelím.
Také vychovatelé tří oddělení školní družiny připravovali pro děti zajímavé vyžití.
Rozhodně za zmínku stojí
masopustní rej. Školní družina
se na dvě hodiny proměnila v
taneční sál a bylo se na co
dívat. Děti, které navštěvují ve
třech odděleních školní družinu, rejdily po parketu v maskách princezen, rytířů, kovbojů, indiánů. Bylo velmi
těžké vybrat z nich ty nejhezčí.
Když se zrovna netančilo, tak
se soutěžilo a povídalo o
masopustních tradicíc.
Navštívilo nás také divadlo
„Řimbaba“ a předvedlo pro
děti v místním kině hodnotný a
poučný program.
Naši žáci se zúčastnili řady
vědomostních a sportovních
soutěží, na kterých dávali o
sobě vědět a prezentovali tak
dobrou
úroveň
školy
v rozličných aktivitách, kterými se škola zabývá.

Za zmínku stojí 1.místo
Matěje Staňka a 3.místo Michaely Hladíkové na okresní
olympiádě z matematity, 3.
místo Josefíny Karvanové a
Kláry Bartůškové na republikovém kole v snowboard
slalomu.
Vybraní žáci 9.třídy byli
zapojeni v matematicko-fyzikální soutěži, kterou tradičně
připravuje Gymnázium Vimperk spolu s firmou RohdeSchwarz.
Tradičně obsazujeme sportovní
soutěže
v sálovém
fotbale a florbale.
Pokračujeme v naplňování
akcí mezinárodního projektu
„Dva jazyky, jedna myšlenka“
s partnerskou školou v Hohenau.
29. března se konal 17.
školní dětský ples s bohatým
kulturním a společenským
programem. Tradičně velký
zájem o tuto akci z řad
rodičovské veřejnosti a jejich
dětí, kteří zaplnili Kulturní sál
Cihelny ve Vimperku,
je
odměnou pro organizátory a
dobrou reklamou pro naši
školu.
V začátku kalendářního roku
jsme dokončili úplnou rekonstrukci odborné učebny přírodopisu
včetně
nového
vybavení: pracovní stoly,
židle, podlahová krytina a

moderní vyučovací technika.
V učebně nechybí interaktivní
tabule s přípojením na internet
a digitální mikroskopy.
Modernizovali jsme také
jazykovou učebnu novým
výukovým systémem. K financování jsme využili nabídnutý
projekt agentury MAS Šumavsko s finanční spoluúčastí obce
Zdíkov.
Během prázdninových měsíců
nás
čeká
rozsáhlá
rekonstrukce školní kuchyně.
Budou vyměněny rozvody
vody, rozvody odpadů a
elektřiny. Podlaha dostane
novou dlažbu a stěny obložení
tak, aby prostory školní
kuchyně odpovídaly přísným
hygienickým předpisům.
Dosluhují umyvadla a obklady ve třídách. O prázdninách
začneme
s jejich
postupnou výměnou ve třídách
1.stupně.

A tak je pořád co dělat a co
vymýšlet, jak na úseku
vzdělávacím, tak provozním.
Ke všem zmiňovaným aktivitám školy je potřeba dostatek
finančních prostředků. Získáváme je prostřednictvím projektových žádostí, které si
škola sama vyřizuje, a díky
příspěvkům obce Zdíkov. Tyto
příspěvky jsou často nad rámec
i tak štědrého provozního
rozpočtu.
Vážení čtenáři „Zdíkovska“,
přejme si všichni, aby už
konečně jaro zvítězilo nad
zimou, aby venku převládla
svěží zeleň stromů a trávníků,
aby vzduch byl prosycen vůní
čerstvých květů a aby příroda i
naše mysl se opět zalila tolik
potřebným sluncem.

A jaro je tady…
Zima již za sebou zavřela
dveře a jaro své dveře otevřelo.
Ve školce bylo pro nás toto
zimní období plné smíchu,
dobré nálady a krásných
zážitků. Již po druhé jsme
absolvovali kurz lyžování na
Zadově, kde se instruktoři
věnovali dětem s maximální
péčí a profesionálním přístupem. Děti jezdily nadšené,
spokojené a mnoho se naučily.

Měsíc březen, jakožto měsíc
knihy, nás již před dvěma lety
inspiroval k nové a velmi
oblíbené činnosti. Právě měsíc
březen je u nás ve školce
měsícem, kdy k nám do školky
chodí babičky a dědečkové
našich školkových dětí a čtou
nám pohádky. Je krásné
pozorovat nadšené tváře dětí,
kterým zrovna jejich babička
přišla přečíst pohádku. A
v očích babiček a dědečků

Velkým zážitkem je pro děti
každoročně také maškarní
týden v MŠ. Celý týden
chodíme do školky v maskách,
převlečení za čarodějnice,
spidermany,
rytíře
a
princezny. Je to týden plný
soutěží, her, tance a především
úsměvů dětí, které jsou pro nás
největší odměnou.

jistou pýchu nad jejich
vnoučaty, která jsou jim
velkou radostí a kvůli nim si
udělají čas a přijdou za námi přečíst dětem všem. A
odměnou je jim úsměv dětí. Je
to velmi vítaná a oblíbená část
blížícího se jarního období,
kdy jsme na závěr uspořádali
Pokračování na straně 12.

Za ZŠ Zdíkov
Mgr. Václav Kyznar,
Mgr. Zdeněk Kluibr

besídku – a tento den jsme
vyhlásili „Dnem babiček a
dědečků“. Přišli se podívat na
vystoupení svých vnoučátek a
chvíli si posedět, popovídat.
„Dobrá a krásná kniha je ta,
která plnými hrstmi rozsévá
otazníky.“
Jean Cocteau
„Chcete zmoudřet? Můj ty
světe – otevřete knížku –
čtěte!“
Jiří Žáček

Nyní se na nás jaro již usmívá
a slunce nás lechtá svými
paprsky. Čekají nás svátky jara
- Velikonoce.
Přeji Vám za celý kolektiv
mateřské školy krásné svátky
velikonoční a celé jarní období
prožijte s úsměvem ve své
tváři a s těmi, které máte rádi.
Za kolektiv MŠ
Bc. Jana Rysová

Restaurace U Novotných
Zdíkov oznamuje:
každý pátek odpoledne prodej
grilovaných kuřat.

Naši nejmladší fotbalisté
přes zimu nezaháleli. Mladší
přípravka se již v prosinci
zúčastnila turnaje v Prachaticích, kde náš tým obsadil 4.
místo.
17. února jsme uspořádali
turnaj mladších přípravek ve
Zdíkově. Zejména proto, aby si
nejmenší fotbalisté zahráli, a
proto, že pro tuto věkovou
kategorii se moc turnajů nedělá.
Bylo 6 týmů: Zdíkov/Stachy
1, Zdíkov/Stachy 2, Vacov,
Kašperské Hory, Strunkovice
nad Blanicí a tým poskládaný z
žáků ZŠ Smetanova Vimperk.
Ten utvořil okresní metodik
mládeže z OFS Karel Nový,
který zde učí pohybové hry.
Hrálo se systémem každý s
každým 1x13 minut. 4+1 hráčů

v poli.
Vítězství si nakonec odnesli
domácí Zdíkov/Stachy 1, druzí
"amatéři" ze Smetanky a třetí
SK Vacov.
Nejlepší střelcem byl vyhlášen Samuel Šebánek ze Zdíkova, který zatížil konta
soupeřů jedenácti brankami.
Hráči starší přípravky se
zúčastnili
hned
několika
turnajů. Nejprve nastoupili
jako domácí v turnaji O krále
Šumavy (článek níže). Starší
přípravka dále cestovala na
turnaj
v Netolicích,
kde
skončili čtvrtí. 23. února
proběhl turnaj ve Vlachově
Březí, který naši fotbalisté
vyhráli, a zatím poslední akcí
byl 23. března turnaj OFS
v Prachaticích,
kde
jsme
obsadili 5. místo.
Mgr. Roman Šebánek

Česká unie sportu (ČUS)
pořádala 18. března v hotelu
Zlatá Hvězda Vimperk slavnostní večer k vyhlášení a
ocenění nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
„Talent okresu“. Mezi oceněnými sportovci byla i žákyně
ZŠ Zdíkov a členka oddílu

Biatlon Stachy- Agáta Tušlová. Agáta byla oceněna spolu
s Hankou Randákovou ze
Stach v kategorii kolektivů.
Obě děvčata úspěšně reprezentovala na MČR v biatlonu,
kde získala bronzové medaile
ve štafetě.
Mgr. Roman Šebánek

Již 5. ročník turnaje starších
přípravek „O pohár krále
Šumavy“ proběhl předposlední lednový víkend v Kašperských Horách. „Komfort zdejší
sportovní haly a vstřícnost
samotného města Kašperské
Hory je hlavní důvod, proč
jsme toto místo pro turnaj
zvolili“,
uvedl
hlavní
organizátor celé akce Mgr.
Karel Nový, Grassroots trenér
mládeže
OFS
Prachatice.
Turnaj byl spolufinancován
z Dispozičního fondu Evropské unie.
Fotbalového turnaje se
zúčastnilo 7 družstev. Kromě
pořádajícího oddílu TJ Sokol
Stachy/Zdíkov a týmu partnerské obce Ruderting se
představily týmy z Netolic,
Vlachova Březí, Čkyně a Vacova. Turnaj zahájili statutární
zástupci pořádajících obcí,
starosta obce Stachy, pan Petr
Lampa a starosta Zdíkova,
Mgr. Roman Šebánek. Úvodní
slovo k hráčům a pořadatelům
pronesli i předsedové obou
fotbalových oddílů, pan Ladislav Heidenreich za Stachy a

JUDr. Jan Kačer za Zdíkov.
Organizátoři nemohli nevzpomenout na zakladatele turnaje
pana Milana Svobodu, který
odešel před třemi lety do
fotbalového nebe.
Turnaj se hrál systémem
každý s každým s hrací dobou
1x12 minut. Nejlepší výkon
předváděli kluci z Rudertingu
A, kteří se na konci turnaje
mohli radovat z vítězství. Svou
kvalitu prokázali i tím, že dva
členové jejich týmu nastříleli
každý po 10-ti brankách a po
zásluze byli oba vyhlášeni
nejlepšími střelci turnaje.
Nejlepším brankářem byl
vyhlášen Antonín Soukup z
Netolic. A také cena pro
nejlepšího hráče putuje do
Netolic, za Michalem Peškem.

Sezona stolního tenisu v okresním přeboru III. se přehoupla do druhé poloviny
mistrovských zápasů. V této
fázi soutěže se TJ Sokol
Zdíkov zatím nachází na pěkném 4. místě. Velice důležité a
vítězné byly zápasy ve Ktiši
10:8 a ve Volarech 11:7, a
hodně cenná byla i domácí
remíza 9:9 s děvčaty ze
Lhenic.
Oddíl stolního tenisu uspořádal na sklonku minulého
roku (29. 12.) turnaj pod
názvem „Zdíkovská smeč“.
Této akce se zúčastnilo 24
hráčů a organizačně vše klaplo
na
jedničku.
Nejmladším
účastníkem turnaje byl Tomáš
Nový ze Zdíkova a naopak
nejstarším účastníkem Jan

Rataj ze Žírce. Všichni si za
své výkony odnesli krásné
ceny. Na tento turnaj chce
oddíl stolního tenisu navázat
velikonočním turnajem, který
je naplánován na 20. dubna.
Všichni jsou srdečně zváni.
Oddíl vyvíjí i další činnost.
Každé pondělí se v tělocvičně
ZŠ scházejí nejmladší vyznavači stolního tenisu a pod
vedením hráče mužů Václava
Mičky a dalších hráčů se
pokoušejí proniknout do tajů
této krásné hry. Díky Václave!
Stolní tenisté také plánují
uspořádání dvou kulturních
akcí (tanečních zábav). První
17. 5. a druhou 9. 8.. Obě akce
budou na letním parketu
Ostrov.
František Kraml

Konečné pořadí turnaje:
1. Ruderting A
2. FC Netolice
3. SK Vacov
4. FC Vlachovo Březí
5. Ruderting B
6. TJ Sokol Stachy/Zdíkov
7. SK Čkyně

Přípravu na novou sezónu
jsme zahájili tradičním turnajem v místní tělocvičně,
který jsme letos uspořádali již
po sedmé. Turnaj se konal 26.
ledna a Zdíkov reprezentovali
hned dva týmy z celkem 9
zúčastněných. Za zmínku jistě
stojí, že oba naše celky
nastoupily ve zbrusu nových
dresech, za což vděčíme TJ
Sokolu Zdíkov. Celé klání
zpestřila přítomnost několikanásobného mistra světa a
československé živoucí legendy, Richarda Makary, který
nastoupil za Zdíkov “A“.
Richard přijel na pozvání svého
kamaráda, naší podzimní posily, Honzy Šmulíka. K veliké
radosti zdíkovských se oba
naše celky probily jak základní
skupinou, tak branami semifinále
a
utkaly
se
v
nečekaně dramatickém finále,
ve kterém překvapivě zvítězilo
„béčko“, vedené Jiřím Peškem

Richard Makara

starším – 2:1. Vyhlášení a
následné přátelské posezení
proběhlo jako každý rok
v kiosku na fotbalovém hřišti.
Za perfektní servis patří velký
dík Ivče Hendrychové a
Honzovi Valentovi.
Na soutěž se v současnosti
připravujeme dvakrát týdně středy ve Zdíkově a soboty
v Česticích. Plánovaný je také
turnaj ve Vlachově Březí.
Děkujeme všem, díky kterým
můžeme fungovat tak, jak
fungujeme, a sice obecnímu
úřadu, škole, Sokolu a
každému, kdo nás chodí
podporovat na „kolbiště“ u
paneláků. Nohejbalový kolotoč
se tam zase naplno roztočí
v polovině dubna. Přijďte se
pobavit a vytvořit příjemnou
domácí atmosféru, bez které
nejde pomýšlet na příčky
nejvyšší.
Jiří Pešek ml.

Biatlon Zadov – zhodnocení
sezóny 2019
V listopadu 2019 v našem regionu vznikl nový klub
Biatlon Zadov, který se skládá ze 24 členů, z toho je 15
závodníků i s přípravkou. V sezóně jsme absolvovali závody
Českého poháru v biatlonu a Mistrovství České republiky.
Prvním závodem byl 1.ČP v Harrachově s výsledkem:
5 x zlatá medaile, 1 x stříbrná medaile a 1 bronzová
medaile.
V sobotním sprintu získali: 1.místo H.Randáková, D.Eliáš a
J.Bouška, 2.místo A.Tušlová, 5. místo T.Hojdekr, 8.místo
J.Satoriová, 11.místo O.Šilha; v nedělním závodě s
hromadným startem jsme získali 1.místo H.Randáková,
D.Eliáš, 2.místo J.Bouška, 4.místo A.Tušlová, 8.místo
T.Hojdekr a 10.místo J.Satoriová + O.Šilha.
2. V ČP v Jablonci nad Nisou jsme opět získali 3
x zlatou medaili, 3 x stříbrnou medaili.
Sobotní sprint: 1.místo J.Bouška a H.Randáková, 2.místo
A.Tušlová a D.Eliáš, 11.místo O.Šilha a T.Hojdekr ; Nedělní
biatloncross: 1.místo H.Randáková, 2.místo J.Bouška,
4.místo O.Šilha, 5.místo D.Eliáš, 9.místo A.Tušlová,
13.místo T.Hojdekr
3. ČP v Letohradě: 4 x zlatá medaile, 1 x stříbrná
medaile a 2 x bronzová Sobotní vytrvalostní závod: 1 místo:
J.Bouška, 2.místo A.Tušlová, 3.místo H.Randáková, 13.místo
O.Šilha, 14.místo T.Hojdekr, 15.místo J.Satoriová Nedělní
sprint: 1.místo J.Bouška, H.Randáková a D.Eliáš, 3.místo
A.Tušlová , 9.místo O.Šilha, 10.místo T.Hojdekr a 24.místo
J.Satoriová
Mistrovství ČR ve Vysočině Aréně – Nové Město
na Moravě: 4 x zlatá medaile, 2 x stříbrná medaile + 2 x
bronzová medaile
2 x zlatá medaile a Titul Mistr ČR – Hanka Randáková
1 x zlatá medaile a Titul Mistr ČR - Jakub Bouška a David
Eliáš
2.místo J.Bouška sprint , D.Eliáš hromadný start, 3.místo
A.Tušlová sprint
4.místo: A.Tušlová + T.Hojdekr hromadný start, .O.Šilha
sprint; 6.místo T.Hojdekr, 9.místo O.Šilha. V pátečním
závodě štafet jsme získali: 3.místo ve složení A.Tušlová +
H.Randáková
V celkovém hodnocení klubů jsme se výrazně prosadili a
obsadili jsme 3.místo v ČR a to z 36.klubů !!!
V soutěži Českého poháru jednotlivců máme opět luxusní
výsledky:
1.místo Hanka Randáková, Jakub Bouška; 2.místo Agáta
Tušlová a David Eliáš; 9.místo O.Šilha, 10.místo T.Hojdekr,
15.místo J.Satoriová a 26.místo V.Bolda
Ráda bych tímto poděkovala všem rodičům našich závodníků
za podporu a pomoc při závodech, poděkování patří i OÚ
Stachy a OÚ Zdíkov za jejich podporu
Mgr. Petra Frűhaufová

M-ČR a zhodnocení závodů
Český pohár 2019
SKI Sokol Stachy
Mistrovství České republiky byl pro naše starší žáky
a žákyně ve znamení zisku 10ti medailí. Nejúspěšnějšími
závodníky byla Hanka Randáková a David Eliáš, kteří získali
titul Mistr ČR ve sprintu, individuálním startu a štafetě. Další
medailové
pozice
získal
Jakub
Bouška:
2.místo
v individuálním startu, 3.místo ve sprintu. Bramborovou
medaili získala Johanka Satoriová. Velmi krásných výsledků
v početném poli získali: Ondřej Šilha 10.místo klasika 4 km,
8.místo kvalifikace sprint, 13.místo sprint, Agáta Tušlová
11.místo klasika 3 km, 10.místo kvalifikace sprint.
Super výsledky zajeli starší žáci / Šilha, Bouška a
Eliáš / i starší žákyně / Tušlová, Satoriová a Randáková / ve
štafetovém závodě, kde nenalezli přemožitele a obě štafety
získali Titul Mistři ČR !!!
Uzavírá se nám běžecká lyžařská sezóna 2018/2019,
kde dal Ski Sokol Stachy o sobě vědět hned v několika
republikových závodech a zároveň jsme dosáhli skvělého
umístění v hodnocení klubů, kde jsme se umístili na SUPER
4.místě v České republice.
Prvním z nich byl Český pohár staršího žactva v
Jablonci konaný 26.-27.1.2019. Náš tým, ač v malém počtu,
odjel bojovat o první body v republikovém žebříčku, a to ve
složení H.Randáková, A.Tušlová, I.Kaiferová, J.Satoriová,
D.Eliáš, O.Šilha, M.Kyrál a J.Bouška. Sobotní Norský sprint
neboli závod, který pro žactvo měří do 1km a závodníci
absolvují 3 okruhy opakovaně. Jede se nejdříve kvalifikace, ve
které si nejlépe vedli H.Randáková a D.Eliáš, kteří obsadili
2.místo a J.Bouška 3.místo. Ve finále se D.Eliáš umístil na
krásném 1.místě a 4 závodníci skončili do 10.místa.
V nedělním závodě klasickou technikou na trati 2/3 km
intervalově si nejlépe vedl D.Eliáš a H.Randáková, kteří
skončili na 1.místě, J.Bouška skončil na 3.místě, A.Tušlová
obsadila 9.místo.
Vysočina aréna, známá především díky biatlonovým
závodům, nedaleko Nového Města na Moravě hostila 2.Český
pohár a zároveň soutěž Hledáme nové talenty, kde se soutěže
zúčastní i mladší žáci / r.2007–08 /.
V sobotním závodě se jelo volnou technikou na vzdálenost 2-3
km. Zde opět exelovala H.Randáková a D.Eliáš, kteří skončili
na 1.místě., J.Bouška skončil na 3.místě.
Mladší žáci soutěžili také na 2 km volně, nejlépe se vedlo
K.Bouškové, která ve velké konkurenci děvčat 2008 obsadila
4.místo se ztrátou 12 s na vítěze. V chlapcích se v první desítce
umístil M.Švarc na 9.místě, 22.místo Štefanová A., 26.místo
Švehlová R., Satorie J., 43.místo Nová M., 46.místo Hojdekr
T. A 64.místo Dosedělová A.
Nedělní závod byl ve znamení štafety dvojic: 1.místo obsadila
A.Tušlová + H.Randáková, 3.místo O.Šilha + D.Eliáš,
10.místo K.Boušková + R.Švehlová, 14.místo T.Hojdekr +
M.Švarc, 31.místo M.Nová + A.Štefanová
V soutěži družstev Hledáme nové talenty pro mladší žactvo
jsme obsadili 17. místo ze 33 klubů z celé ČR.
Mgr. Petra Frűhaufová

Kulturní akce 2019
20.4.2019

Velikonoční taneční zábava Nový Dvůr - hasiči

27.4.2019

Velikonoční velejbalový turnaj žen

30.4.2019

Lampionový průvod, Májka

11.5.2019

Okrsková soutěž požárních družstev

17.5.2019

Zábava TJ Sokol, oddíl stolního tenisu, Ostrov, Renesance

21.5.2019

Zájezd pro seniory

1.6.2019

Dětský den, fotbalové hřiště, kulturní komise

8.6.2019

Podboubínská hasičská liga, fotbalové hřiště

15.6.2019

Divadlo Svatobor „Balada pro banditu“, Ostrov

30.6.2019

Zdíkovecká pouť - kostel sv. Petra a Pavla

20.7.2019

Zábava TJ Sokol, oddíl fotbalu, Ostrov, kapela Šerlok Houmles

27.7.2019

Šumava – můj šálek divočiny – Ostrov

27. 7. 2019

Putkovská pouť - u kapličky sv. Anny v Putkově

28.7.2019

Branišovská pouť - u kapličky sv. Anny v Branišově

9.8.2019

Zábava TJ Sokol, oddíl stolního tenisu, Ostrov, kapela Sifon

24.8.2019

Labyrint, Ostrov

7. 9.2019

110 let výročí založení hasičů ve Zdíkovci – Zdíkovec u hasičárny

8.9. 2019

Lizovská pouť - kaple Narození Panny Marie

15.9.2019

Zdíkovská pouť - kaple sv. Ludmily

29.9.2019

Václavská pouť Zdíkovec - kostel sv. Petra a Pavla

