Vážení obyvatelé Zdíkovska, rodáci, přátelé a
obdivovatelé naší obce, živnostníci a patrioti, zkrátka
všichni, kterým se stala obec Zdíkov domovem.
V letošním roce oslaví naše obec „kulatiny“, a to ne
ledajaké! Již 700 let se ve Zdíkově píše historie! Takové
výročí si zaslouží patřičné oslavy!
V rámci oslav 700 let pro vás připravujeme knihu
s názvem „Zdíkovsko sobě“. Proč právě knihu?
PROTOŽE
Kniha je tradiční a hodnotnou připomínkou kulatého
výročí 700 let od první zmínky o Zdíkově, Zdíkovci a
Branišově, přednostně určena pro obyvatele naší obce…
PROTOŽE
- je dobře, když všichni občané Zdíkova, staří i mladí
budou mít knihu jako krásnou a zajímavou upomínku na
svou obec.
- jsou to právě obyvatelé Zdíkovska, kteří svým životem
podobu své obce tvořili, tvoří a budou tvořit.
- občané Zdíkova i jeho trvalí návštěvníci a milovníci jsou
právě Ti, kteří se na tvorbě této knihy sami podle své
chuti a nálady podíleli.
- je vhodným darem pro návštěvníky a hosty.

Kniha vyjde v nákladu 2000 ks, o rozměrech 165 x 235
cm a 320 stranách. Předpokládaná MOC bude 399 Kč,
včetně plátěné tašky a mapy správního území obce.
Najdete zde kapitoly jak z historie doplněné mapami,
nákresy a zajímavostmi, tak ze současnosti Zdíkova
(spolková činnost, školství, víra atd.). Nebude chybět ani
kapitola o lidech, kteří proslavili nebo stále ukazují dobré
jméno naší obce.

Nabídka sponzorům i fyzickým osobám
Klasická inzerce a reklama v této knize vzhledem k jejímu
zaměření (malý náklad, obrací se zejména k místním
obyvatelům...) nemá pro místní firmy bezprostřední
ekonomický přínos.
Jde zde však o něco jiného:
Předpokládáme, že se kniha stane trvalým či
dlouhodobým artefaktem, uchovávaným v každé
domácnosti. A připomínka místních firem (sponzorů) je
jakési patriotické „zvěčnění“, pochlubení se vlastním
úspěchem, dovedností.

Z tohoto důvodu sponzorům nabízíme:
1. Klasické poděkování s logem firmy (popř. jménem
fyzického sponzora)
2. Navíc krátkou beletrizovanou (vyprávěnou) informaci o
firmě či dárci přímo v knize jako součást textu „mozaiky“
údajů (jak naše firma začínala, co se jí podařilo, proč je pro
mě důležitá, na co jsem pyšný...).
3. Možnost klasické inzertní strany pro významné
sponzory…
4. Sponzorům lze také nabídnout možnost odkoupení knihy
se speciální záložkou s tématem, které si určí sponzor

První písemná zpráva, která je skutečným historickým
dokladem a důkazem o existenci lidského sídla (osady)
v místech dnešního Zdíkova pochází z roku 1318. Je v ní
uvedeno, že Vilém Bavor ze Strakonic daroval
strakonickému konventu maltézských rytířů – Johanitů
Velký a Malý Zdíkov a Branišov a další jmenované osady
s farním podacím právem, lesy a horami, mlýny, rostlinami,
pastvinami a pozemky.
V této staré středověké darovací listině psané latinsky
jsou osady Velký Zdíkov a Malý Zdíkov a Branišov zmíněny
a pojmenovány následovně: „…Sdicoco et Sdicoco et tertia
Branissov….“.

Chcete-li přispět na výrobu knihy (alespoň částkou 500,-Kč) a být zvěčněni
v seznamu dárců, učiňte tak na obecním úřadě nejpozději do 30. března 2018

