Vážení a milí občané Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy Lhoty, Nového Dvora i Albrechtce,
Putkova, Račova, Hodonína,
Branišova či Žírce.
Taky vám ten rok zas tak
doslova proletěl před očima? Je
to zvláštní, jako žák sedmé
třídy jsem si psal deníček a
jeden z „nejzávažnějších“ dojmů se stále opakoval – jak to
všechno dlouho trvá, jak se ten
čas vleče, kdy už konečně budu
mít ten vysněný řidičák na
„pionýra“. A teď? Zima skoro
žádná, nejoblíbenější jaro jsem
tak tak stíhal registrovat, v létě
spousta práce venku v obci i
doma, pak poutě, říjen jako by
nebyl a zas přichází ten krásný
advent.
Čas předvánoční je svou
půvabností určitě srovnatelný
s časem vánočním, možná
dokonce lepší. Přeji vám všem,
abyste se nestresovali, vždyť
kvůli těm třem vánočním dnům
někdy až zbytečně blázníme…Jídlo, dárky, stromek,
kapra, na co ještě nesmím
zapomenout…No a čas na to
nejhezčí – na potkávání blízkých a milých přátel, rozjímání
a na klid v kruhu nejbližších –
nějak nezbývá. Važte si těch
spokojených chvilek s blízkými
a přeju vám jich co nejvíc…
Ale i prací živ je člověk: na
konci října proběhlo závěrečné
vyhodnocení akce ČOV a
kanalizace Zdíkov, dokumenty
jsme shromáždili všechny, se
státním fondem životního prostředí ještě dotahujeme detaily
a můžeme být pyšní. Naše nová
ČOV čistí výborně, dlouhodobě splňuje nejpřísnější

limity, odbourává i zbytky
fosforu, které jsme ještě
předloni pouštěli do potoka.
Kvalita vody, která z ČOV
vyteče, se teď téměř blíží pitné
vodě…Škoda, že se do velkého
projektu nepodařilo rovnou
doplnit i další kratší větve a
připojení – nešlo to kvůli
dotačním podmínkám a čeká
nás to tedy v nejbližších
měsících (kousek kanalizace a
vodovodu U křížku v Zábrodě
směr staré JZD, totéž v Zapotoku směr k zahrádkám a
taky do kopce k lesu).
Do rozpočtu na příští rok
počítáme znovu s posílením
vodních zdrojů tak, aby celá
síť byla spolehlivá a pro
všechny nepříjemné zavírání
vody bylo opravdu, ale
opravdu jen zcela mimořádné.
Díky dešťům v létě i na
podzim se trochu zlepšil stav
podzemní vody, stále je ale
pod dlouhodobým normálem,
snad trochu pomůže ještě sníh.
Trvalou položkou rozpočtu
zůstávají opravy místních
komunikací. Letos jsme zvládli
cestu v Hadrmonu, připravili
jsme dotační žádost na
kompletní rekonstrukci lesní
cesty z Branišova do Putkova obec by platila v případě
úspěchu jen 10% nákladů,
řádově statisíce korun a páteřní
lesní komunikace si to zaslouží. Bohužel, zatím centrálně vázne dotační program na
místní komunikace, po kterém
všichni starostové voláme už
roky. A když už nějaký bude,
očekává se zase mnohonásobný převis poptávky. Nám
chybí stále oprava důležité

spojky z Masákovy Lhoty do
Zdíkovce a taky odbočka ze
silnice třetí třídy na Baurů
Dvůr. Začínají už „hořet“ i
komunikace
v Drvištích,
k Trajerovi, pod kostelem a
další. Snad alespoň dvě další
cesty uděláme příští rok. Letos
jsme zahájili obnovu chodníků
– zatím u obecního úřadu a ve
Zdíkovci, příští rok už by se
úpravy veřejného prostranství
měly výrazně projevit hlavně v
centru Zdíkova – děkuji všem
za příspěvky a diskusi o nové
podobě centra. Samozřejmě
nedá se vyhovět každému
názoru, ale vedení obce se
bude snažit, aby spolu s vámi
našlo uspokojivou podobu.
Plánujeme i postupnou obnovu
veřejného osvětlení, mj. by už
konečně příští rok měl být
osvětlen i chodník ze Zábroda
ke škole „Za šáry“, kudy chodí
spousta dětí do školy. Trvalou
péči vyžaduje i zámecký park,
projektově chceme připravit
opravu staré tělocvičny a být
připraveni na dotační žádost,
v šuplíku na úřadě je stále
připraven projekt na rekonstrukci kina se společenským
sálem.
V rozpočtu na příští rok se
už objeví i náklady na připravovanou publikaci k 700.

výročí Zdíkova v roce 2018,
s jejíž přípravou už jsme začali. Knížka by měla být čtivá,
příjemně padnoucí do ruky i do
mysli. Při prodejní ceně zhruba 300 korun by se náklady na
ni měly kompletně vrátit. Termín vydání: březen 2018.
Kromě historie tam najdete i
povídání s pamětníky, slovníček místních výrazů, receptů,
nezapomeneme na všechny
spolky, školu, samozřejmě
všechny osady atd. atd.
Předzvěstí knihy je už obecní
stolní kalendář na r. 2017, za
který děkuju Mgr. Romanovi
Šebánkovi a skupině spoluautorů, kalendář se fakt
povedl… Pokud byste měli do
knihy jakékoli náměty, zajímavé historky z minulosti,
vzpormínky, neváhejte se mi
ozvat na úřad. Vedle renomovaných autorů – historiků
můžete být i Vy spolutvůrci.
Koneckonců, pracovní název
knihy je zatím „Zdíkov
sobě“.
Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám i Vašim blízkým
krásný advent, klidné, spokojené Vánoce, mějte se moc rádi
a hlavně - buďte hodně, hodně
zdrávi.
Srdečně Vás všechny zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce

Očekávání.
Byl začátek listopadu a
navštívil jsem obyvatele zařízení Sociální pohody v Javorníku.
Byl jsem již očekáván a celkem
početný zástup byl připraven
na bohoslužbu, kterou jsme
společně slavili. Pak se mluvilo
o všem možném. Jeden z
klientů, těch velkých dětí, mně
opětovně přál hezké svátky.
Jeho mysl byla již zaměřena na
Vánoce. Mnozí ho napomínali,
že je ještě moc brzy, ale nedal
si to vymluvit. On se již prostě
těší na Vánoce. Nejprve jsem
se tomu lehce usmál, ale pak
mě to vedlo k zamyšlení.
Těším se také já na Vánoce?
Vždyť již dávno vím, jak to
chodí se stromečkem a dárky.
Už mě nemůže nic překvapit. A
pro mě, jako kněze, to bude
období plné práce, cest od
jednoho studeného kostela k
druhému, ještě studenějšímu, a
jistě se přidá i tradiční nachlazení. A co ostatní, kteří musí
tak nutně uklízet, nakupovat,
vařit a ještě vše stihnout dodělat v zaměstnání, protože konec
roku se blíží? Můžeme se ještě
těšit na Vánoce? Křesťané se
na Vánoce připravují adventem. Je to velká výzva, abychom čtyři týdny využili k
zamyšlení, co je vlastně tím
pravým důvodem k slavení
vánočních svátků. Advent je
doba přípravy a očekávání.
Velmi na tom záleží. Jak tuto
dobu prožiji, takové budou i
Vánoce. Jestli se připravuji jen
tím nakupováním, pečením a
vařením, pak budou, jak se
říká, „konzumní“. Možná nás
to na chvíli i potěší, ale dlouho
taková radost nevydrží. Poselství Vánoc je mnohem hlubší.
Připomínáme si narození Ježíše
Krista. To sám Bůh přišel jako
člověk mezi nás. Přichází jako
malé dítě, aby nám sám sebe
daroval jako krásný dar. Aby
nám připomněl, že život každého člověka, každého z nás, je
velký dar. Že nejkrásnějším
darem je dát sám sebe v lásce
druhému a druhého přijmout. A
to nás mají právě Vánoce učit.
Ne jednou, ale každý rok, stále

znovu a znovu. Přijímat jeden
druhého v našich rodinách.
Muž a žena, rodiče a děti,
prarodiče a vnoučata. Přijímat
své sousedy, spolupracovníky,
spoluobčany. Přijímat ty druhé
i s jejich chybami, rozdílnostmi, s jejich povahou. Není
to vždy snadné. Ale když to
dokážu, pak se začne něco v
našich vztazích měnit. Přijde
pomalu ta pravá radost, která
vydrží i do těch všedních dní.
Možná se nezmění ten druhý,
ale změním se já sám. Budu
zase o něco víc člověkem. Tím
člověkem, jak říká Bible, který
byl stvořen k obrazu božímu.
K obrazu Boha, který je dobrý
k dobrým i zlým. Který chce,
aby člověk nezahynul pro své
zlo, ale aby se obrátil a byl živ.
Proto se v Ježíši stal člověkem,
aby nám dal příklad, ukázal
cestu.
Všichni jsme stále plní
očekávání. Jaká bude moje budoucnost, jak to bude se
zdravím, jak se vyřeší tíživé
problémy. Najděme si ale také
chvilku na zamyšlení, co očekávají ti druzí ode mne a co
vlastně očekávám já sám od
sebe. Vánoce nám mají připomenout, co od nás očekává
Bůh. Že budeme opět o něco
víc lidmi. Takovými lidmi,
kteří nežijí jenom pro sebe, ale
v opravdové lásce jsou darem
pro ty druhé. A to bude jistě
víc než drahé dárky a plný stůl.
Mgr. Jaromír Stehlík
farář ve Vimperku

Soutěžili jsme nejen „doma“, ale přijali jsme výzvu
rovněž jiných „domovů“.
Kdo se s námi vydal do Dobré
Vody na IV. ročník středověkých olympijských
her
seniorů? Domovy z Českých
Budějovic, domov z Českého
Krumlova, Kaplice, Chvalkova, Chýnova a Hluboké.
Každému družstvu byl při
příchodu přidělen průvodce,
oděn do dobového kostýmu.
Jednotlivá zastaveníčka představovala úkoly z různých
řemesel a z různého prostředí.
Šermířské vystoupení uvolnilo
napětí před vyhlášením výsledků. A jak vše dopadlo?
Naše „družstvo“ si vedlo
výborně, přivezlo si první
místo. Druhé místo obhájili
chýnovští a třetí domácí.
Sotva se naši soutěžící
vrátili, rozjeli se na VII.
Chvalkovský turnaj. S domácími, kaplickými a stropnickými
se utkali v kuželkách, petangu,
rozpoznávání 17 druhů listů a
objevení písmena „c“ v
neobvyklém textu. Doprovod
se rovněž aktivně zapojil do
kuželek, petangu, rozpoznání
stop zvířat a skládání vlaštovky ze sirek.
A závěrečné vyhodnocení?
Kůsov obsadil první místo,
Chvalkov druhé, třetí Kaplice.

Medaile, diplomy a balíčky s
dobrotami a společenskou hrou
přijali soutěžící s úsměvem na
rtech spolu s příslibem účasti
na dalších hrách.
Spolek Slunečnice představil v kůsovském domově své
aktivity prostřednictvím výstavy. Výrobu keramiky, malování na sklo, háčkování, pletení...
To vše vznikalo v rukou osob
se sníženou soběstačností z
důvodu zdravotního postižení.
Smekáme klobouk před jejich
umem. Právem si zaslouží
pochvalu. A kdo se nemohl
odpoutat od nějakého výrobku,
mohl si jej zakoupit na památku.
To není vše. Ve stejném
termínu měly domovy „otevřené dveře“ pro zájemce v
rámci Týdne sociálních služeb.
Kůsov nebyl výjimkou.
A jaké kulturní akce završí
rok 2016? Mikulášská nadílka,
vánoční koncert Základní
umělecké školy ze Stach,
pořad Ten vánoční čas od Ivy z
Českých Budějovic a Silvestr
plný zábavy a humoru.
Co závěrem? Jen popřát
pěkné prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do nového
roku všem.
Martina Mistrová DiS
sociální pracovnice

Zima už klepe na dveře,
potěšil nás už i první sníh.
Přesto se chci ohlédnout zpět k
některým akcím SDH Zdíkov.
V sobotu 7.5.2016 proběhlo
námětové cvičení. Konalo se ve
Zdíkovci v úseku od potoka
směrem k bývalému dřevopodniku.
Celý
zdíkovský
okrsek se zapojil do hašení
imitovaného požáru. Všechny
sbory
jsou
předběžně
informovány o připravované
akci. Na tomto cvičení jde o
prozkoušení všech hasičských
stříkaček a o spolupráci mezi
jednotlivými sbory. Doprava
vody
byla
dlouhá,
s
převýšením, ale vše se dobře
zvládlo.
Další květnovou akcí byla
okrsková soutěž 21.5.2016 v
Masákově Lhotě. Zde se utkala
družstva mužů, žen a dětí ze
sborů Zdíkov, Zdíkovec, M.
Lhota, N. Dvůr, B.Lada, Račov
a Putkov. Soutěžilo se v
požárním útoku a překážkovém

běhu. Voda se do kádě
doplňovala z cisterny Tatra815. Na vše dohlíželi pověření
rozhodčí.
Dětské družstvo pod vedením p.Hrdličkové se dále
zúčastňovalo soutěží Prachatické ligy. Teď na podzim byly
vyhlášeny výsledky a děti se
celkově umístnily na krásném
3.místě. Družstvo je smíšené
,,kluci a holky". Všechny to
baví a těší se na kroužek i na
soutěže. Jezdí i na různé
hasičské ukázky, např. akce
Národního parku ŠumavaBezpečná Šumava v Prášilech,
exkurze v HZS Vimperk.
Nejen soutěžemi žijí hasiči.
Také se musí udržovat hasičská technika, připravovat vozidla např. na technickou
prohlídku. Od toho jsou
proškoleni strojníci. Dále probíhají různá školení zásahové
jednotky, velitele a nositelů
dýchací techniky. Výbor se
schází jedenkrát za měsíc.

Členové výboru nezapomínají ani na ostatní členy, kteří
mají významná životní jubilea.
Vždy jim chodí pogratulovat. I
v těch smutnějších situacích
jsou hasiči přítomni poslednímu rozloučení se svým člena.
Jak se praví, hasiči jsou mezi
sebou bratři a sestry, je třeba
na to nezapomínat.
V následujícím čase připravuje výbor Valnou hromadu,
kde se přítomní dozví o
činnosti a hospodaření sboru.
Tímto zveme všechny členy
SDH
Zdíkov
na valnou
hromadu dne 10.12.2016

v restauraci U Novotných.
Přichází vánoční čas. Tradicí
sboru je pořádání vánoční
zábavy o Božím hodu. Zveme
spoluobčany na 25.12.2016 do
restaurace
U
Novotných.
Přijďte si zatančit a pobavit se
nebo něco pěkného vyhrát v
tombole.
Za celý sbor SDH Zdíkov bych
chtěla všem spoluobčanům
popřát krásné prožití vánočních svátků, klid a pohodu
nejen o Vánocích a do nového
roku 2017 pevné zdraví.
Za SDH Zdíkov
Jaroslava Králová

Minulý příspěvek do Zdíkovska jsme končili slovy o
snaze
stále
zkvalitňovat
podmínky práce jak pro žáky,
tak i pro učitele. Informovali
jsme o prázdninových novinkách – zejména nové jídelně
v základní škole a rekonstrukci
sociálního zřízení v tělocvičně.
Od počátku září se nám
podařilo uskutečnit několik
dalších představ. Jednou z nich
je výuka hudebních oborů na
naší škole. Poměrně velké
množství zdíkovských dětí
dojíždí do ZUŠ Stachy – učí se
zde hře na hudební nástroj, či
hudební
nauce.
Společně
s vedením stachovské školy se
nám podařilo otevřít pobočku
ZUŠ přímo v naší školní
budově – a tak třikrát týdně
dojíždí do Zdíkova učitelé
hudebních oborů ZUŠ. Cílem
bylo poskytnout našim žákům i
dětem z mateřské školy větší
komfort, kdy již nemusí za
svým koníčkem jezdit na
Stachy. Tuto novinku jistě
ocení i rodiče žáků, kteří menší
děti museli na výuku vozit.
V neposlední řadě doufáme
v příliv nových zájemců o
hudbu z řad zdíkovských dětí.
Další změnu zaznamenali nejen
žáci, ale také všichni zaměstnanci, rodiče, cizí strávníci a
všichni návštěvníci školy. Po
delších úvahách a přípravách
jsme zabezpečili školu novým
bezpečnostním
systémem.
Rodiče předávají své děti
učitelům s tím, že je o ně
postaráno a jsou v průběhu dne
v bezpečí. Proto jsme investorvali nemalé finanční prostředky
do dalšího posílení ochrany
vstupu do školy - každý žák,

zaměstnanec a cizí strávník má
vlastní čip, který je naprogramován na potřeby daného
jedince. V praxi to znamená,
že každý majitel čipu má
přidělen určitý časový režim,
kdy může do školy vstoupit.
Mimo tento čas je pro něj
škola uzavřena. Pro ostatní,
kteří čip nevlastní, není volný
vstup do školní budovy
umožněn. Celý systém je
možno i nadále zdokonalovat –
rádi bychom výhledově kompletně zrekonstruovali žákovské šatny, kdy by každý žák
měl svou vlastní šatní skříňku
s přístupem právě přes již
přidělený čip. V neposlední
řadě lze čipový systém využít i
v případě vstupu do školní
jídelny, resp. výdej obědů
dětem by byl regulován také
tímto systémem, čímž by
odpadl problém s chronickými
neplatiči obědů…
Ve spolupráci se zřizovatelem
připravujeme podání projektové žádosti v rámci výzvy IROP
– rekonstrukce učeben a zajištění bezbariérového přístupu
do školy, jednotlivých tříd a
učeben.
Průběžně vybavujeme potřebnými pomůckami kabinety
jednotlivých
předmětů
–
v poslední době to byl zejména
software pro výuku hudební
výchovy, tretry, míče a další
pomůcky na výuku tělesné
výchovy, knihy do žákovské
knihovny, nářadí do školní
dílny… O Vánocích dostanou
děti ve všech odděleních
školních družin nové hry a
stavebnice, chceme postupně
vybavit
družinu
novým
nábytkem.

V současné
době
finišují
deváťáci v přípravě na úspěšné
absolvování příjímacích testů
na střední školy - v letošním
roce musí na všechny maturitní
obory úspěšně složit test
z českého jazyka a matematiky. Snažíme se běžnou výuku
žáků obohatit a učinit ji tak
zajímavější /opět budeme realizovat týdenní kurz výuky
angličtiny s rodilým mluvčím,
připravujeme projektové dny,
žáci mají možnost v odpoledních hodinách navštěvovat
dvacet zájmových útvarů –
pohybové hry, košíkovou,
florbal, keramiku, vyšívání,
divadelní a hudební kroužek,
programování, pomáháme dětem s logopedickými vadami i
s reedukací učiva…/.
Jako každý rok, tak i letos
v závěru kalendářního roku
obohatí škola program adventních oslav, které každoročně
organizuje naše obec. Při roz-

svícení stromu vystoupí mladí
zpěváci a herci z řad dětí
mateřské a základní školy.
Rádi bychom závěrem připomněli několik důležitých
změn tohoto školního roku:
pro deváťáky a jejich rodiče
jsou důležitá nová pravidla i
termíny v přijímacím řízení na
střední školy, zápis dětí do 1.
třídy je legislativně nově stanoven na duben 2017, novinky
se týkají též odkladů povinné
školní docházky.
Veškeré
změny, novinky, ale i aktivity
a úspěchy žáků pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách www.zszdikov.cz
Závěrem nám dovolte popřát všem čtenářům Zdíkovska
pohodový závěr letošního roku
a především dobré zdraví a
spokojenost v roce novém.
Za vedení ZŠ a MŠ Zdíkov
Mgr. Václav Kyznar,
Mgr. Zdeněk Kluibr

získalo osobní samostatnost a
schopnost projevovat se jako
samostatná osobnost. Aby si
uvědomovaly, co je správné a
co špatné nejen v současnosti,
ale i v budoucnosti.
Tam, kde se mají všichni rádi,
je veselo. A u nás je veselo
„Kdo jsou kamarádi?
„Naše děti mají ručičky – a ty
musejí stále něco dělat. Naše
děti mají nožičky – a ty chvilku
nepostojí.
A kromě tělíček mají naše
děti také hlavičky, které myslí,
povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět.“ To nejsou moje slova, to napsal
Karel Čapek.
A jaký je ten dnešní svět? Je
plný počítačů, mobilů, elektroniky a hlavně spěchu! Snažme
se prosím o to, aby se děti společně s námi dokázaly zastavit
a žasnout nad malými i velkými zázraky světa. Nešetřete
upřímným zájmem a pozorností! Dejte najevo lásku k dítěti,
aby vědělo, že ho máte rádi, i
když někdy hodně zlobí.
Zajímejte se o vše, co vaše dítě
dělalo, co se mu podařilo, co se
mu líbí či nelíbí, z čeho mělo
radost, čeho se leklo nebo proč
se zlobí. Síla takového zájmu
může být mnohem větší než
nepromyšlená chvála nebo
dokonce výprask. Dejte mu
najevo, že ve vás bude mít
vždy oporu, a že rozumíte jeho
problémům.
Laskavý přístup k dítěti by
měl být v rovnováze s dodržováním určitého řádu. Dítě by
se mělo naučit, že své osobní
zájmy a potřeby musí sladit a
někdy i podřídit potřebám a
nárokům ostatních. Že jsou
určité „mantinely“, které by se
neměly překračovat, a pokud
budou překročeny, bude něco
následovat. Dodržování pravidel neznamená omezování svobody dítěte – snažíme se, aby
se s nimi dítě ztotožnilo, přijalo
je za své. A k tomu pomáhá i
to, že se dítě na jejich tvorbě
samo aktivně podílí.
Právě taková pravidla jsme
si společně ve školce vytvořili.
Každé pravidlo má jednoduchý
jednoslovný název a pro dobré
zapamatování i obrázek. Malé
děti mají pravidla jednodušší a

starší jich mají více.
Ale je až s podivem, jak
rychle se všichni s pravidly
sžili. Na slovíčka –„huš“, „šup
ven“, „pššt“, „kamera“, „oči“,
„nožičky“, „stoleček“, „kapička“ ....děti okamžitě reagují a
samy je i používají.
Velmi důležitou výchovnou
zásadou je však důslednost.
Pravidla, která si společně
stanovíme, je potřeba také
společně dodržovat a mnohdy
nenápadně, taktním způsobem
kontrolovat. Rozhodně se
vyplatí postupovat laskavě a
trpělivě, neboť náš klidný
přístup je nejpřesvědčivějším
příkladem pro dítě, jak se má
samo v podobných situacích
zachovat.
Já vím, že nikdo není dokonalý
a snadno se to říká a píše. A
právě proto je potřeba se stále
snažit a učit, abychom pro své
děti byli těmi, na koho se
mohou kdykoli obrátit a
spolehnout. Tam, kde bývají
obtíže v komunikaci, dochází
nezřídka k nedorozumění a ke
zbytečným konfliktům.
Ještě
jednou
proto
připomínám, že je velmi
důležité naslouchat pocitům
dítěte, mluvit s ním co nejvíce
o tom, co cítí, jak nese
neúspěch a jak naopak úspěch.
Dítě tak získá pocit jistoty a vy
důvěru a lásku dítěte. Co více
si přát, než být se svým
dítětem kamarád!
„Kdo jsou kamarádi? Lidé, co
se mají rádi.
A pomohou si bez řečí, je to
krásná vlastnost člověčí!“
„Ve školce se máme rádi,
jsme tu všichni kamarádi“ je i
motto naší školky. A těmito
slovy
začínáme
i
náš
každodenní pozdrav. Chceme,
aby děti byly u nás v mateřské
škole šťastné, chodily sem
rády a měly na ni hezké
vzpomínky. Formou příkladu,
prožitkového učení, učení hrou
a činností chceme, aby dítě

každý den. Zpíváme, kreslíme,
dovádíme, stále něco vyrábíme. Svými obrázky chodbu
ve zdravotním středisku zdobíme a o tom ostatním se na
našich webových stránkách
dozvíte.

Zimu už za dveřmi máme,
na podzim jen vzpomínáme a chválit se za co máme.
Z lesa jsme houby i mech nanosili a zvířátka z kaštánků vyrobili.
Z jeřabin korálky a z brambor strašidýlka se nám vydařily a
zbytek brambor jsme pak uvařili!
Úkoly jsme plnili, kromě brambor jsme i zeleninu a ovoce nosili.
Když jsme se je poznat a pojmenovat naučili,
všechno jsme snědli,
abychom zdraví byli a bacili na nás neskočili.
Protože kdo je zdravý, je stále usměvavý a všechno ho baví!
Se zimou teď přicházejí opět Vánoce.
Na ty my se moc a moc těšíme, že budou krásné, věříme!
Na besídku rodiče zase pozveme a ukážeme,
co umíme a zvládneme.
Jen kolem dětských rozzářených očí se celé Vánoce točí!
13.,14. a 15. prosince srdečně
zveme všechny rodiče na
vánoční besídky, bude určitě
veselo! Nemusí být však každý
den slavnostní a veselý. Přeji

všem v tomto starém roce, ale
zejména v tom novém roce
2017 co nejvíce dnů plných
pohody, štěstí a lásky!
Míčková Zdena

V prvním listopadovém víkendu skončila podzimní část
fotbalové sezony. Velmi příjemný je pohled na tabulku OP
mužů, neboť Zdíkov je na 1.
místě a může slavit fotbalového
půlmistra. Každopádně sezona
nekončí! Jsme teprve v půli.
1. Zdíkov
2. Lhenice B
3. Šumavské Hoštice
4. Husinec
6. Nebahovy
5. Dub
7. Vitějovice
8. Svatá Maří
9. Zbytiny
10. Borová Lada
11. Volary
12. Horní Vltavice

902
803
623
614
515
515
434
416
416
326
317
218

Nyní nás čeká zimní příprava.
V tomto období se ukáže, zda
to tým myslí s postupem
vážně, neboť pokud se zanedbá
zimní příprava, jarní část bývá
těžká. Nehledě na to, že
případný postup do 1.B třídy,
to je velký výkonnostní skok.
51:11
39:19
31:28
33:19
38:21
25:24
23:25
20:27
22:37
22:29
18:47
12:47

27
24
20
19
16
16
15
13
13
11
10
7

Zdroj: http://prachaticky.denik.cz/fotbal_region/v-polocase-vede-tabulkuokresniho-preboru-celek-sokola-zdikov-20161108.html

Zcela opačné problémy mělo
družstvo dorostenců složené
z mládežníků Zdíkova a Stach.
Po sezoně jsme přišli o šest
hráčů, takže jsme museli
budovat zcela nový tým.
Podařilo se nám zapojit tři
hráče z Kašperských Hor a
doplnit tým mladšími hráči.
Začátky bývají vždy těžké a to
platilo i o našem týmu. První
vítězství přišlo až v pátém kole.
Do té doby si hráči museli
prožít
několik
vysokých
proher. Ovšem závěr podzimu
ukázal, že to přeci jen půjde.
Poslední dvě utkání (na půdě
Volyně a doma s Vlachovým
Březím) jsme dokázali vyhrát
bez obdržené branky.
Dorostenecká zimní pauza a

následná příprava na jaro bude
daleko intenzivnější. Tým se
bude stmelovat a sehrávat.
Pokud kluci přistoupí k zimní
přípravě zodpovědně, věřím,
že budeme v tabulce ještě
stoupat.
Tabulku najdete na:
https://souteze.fotbal.cz/turnaje
/table/58be8064-94db-4e39834d-ea15fe00634f
A nakonec….
11. listopadu jsme uspořádali pro naši mládež zájezd
na kvalifikační utkání Česká
republika – Norsko. I díky
zdíkovským a stachovským
fanouškům naši reprezentanti
vstřelili v kvalifikaci na MS
první
branku
a
hlavně
zvítězili!!!
Mgr. Roman Šebánek

Fotbalová mládež Zdíkov/
Stachy ukončila podzimní část
sezony. Rádi bychom našim
příznivcům, ale i všem ostatním přiblížili činnost našich
mládežnických týmů.
Mladší
přípravka
pod
vedením trenéra Michala Vondráčka obsadila v OP minipřípravek 6. místo. Tréninky
probíhají 1x týdně a u těchto
nejmladších nám jde především o to, abychom měli co
nejširší základnu, se kterou v
budoucnu budeme moci pravidelně a systematicky pracovat. Toto se nám zatím daří jen
částečně. Máme v plánu
vyrazit do škol a školek a
získat pro fotbal další zájemce
do našich řad. V této kategorii
ještě stojí za zmínku úspěch v
individuálních
statistikách.
Vojtěch Vondráček nastřílel za
podzim krásných 45 branek a
stal se tak třetím nejlepším
střelcem
okresu
minipřípravek.
Starší přípravku vedli na
podzim trenéři Karel Nový,
Michal Vondráček a Roman
Blaško. V tabulce OP se st.
přípravka umístila na 8. místě.
Začátek sezony se tomuto
týmu úplně výsledkově nevydařil, ale vzhledem k dobré
účasti na trénincích, které
probíhaly již 2x v týdnu, se
výkonnost postupně zlepšovala, což se projevilo i
výsledkově. Ve střeleckých
statistikách se výrazněji prosadil jen Petr Krejza, který s 23
góly obsadil 6. místo mezi
nejlepšími střeleci této kategorie. Dále bychom rádi vyzvedli
nominaci Zdeňka Martana do
týmu výběru okresu U11 (děti
roč. nar 2006).
Mladší žáci (trenéři Karel
Nový a Roman Blaško) dosáhli
výsledkově největšího uspěchu, když figurují po podzimu
na krásném 2. místě OP mladších žáků. Tato parta je
pohromadě v podstatě od minipřípravky a zde máme asi
nejsilnější ročníky naší fotbalové mládeže. Kluci trénují
2x – 3x týdně, a pokud se
sejdou kompletní, jsou schopni
předvádět velice pěkné výkony. Tento tým zaslouží
pochvalu jako celek, ale i zde

musíme pochválit ještě zvlášť
dva hráče, kteří svými
individuálními
dovednostmi
převyšují ostatní, a dokonce
patří mezi nejlepší hráče
celého okresu. Jiří Vozandych
získal pomyslný titul krále
střelců, když nastřílel celkem
26 gólů, a Filip Voldřich, který
odehrál skoro celý podzim na
postu stopera, je mezi střelci
okresu s devíti brankami na 10.
místě.
Tito
hráči
mají
výkonnost na vyšší fotbalovou
úroveň a my si vážíme toho, že
i přes zájem klubů hrajících
vyšší soutěže zůstali v našem
týmu a odvádí zde velice
dobrou práci. Dalším individuálním
úspěchem
je
nominace Matěje Voldřicha do
týmu výběru okresu U12
(ročníky 2005).
Kategorie starších žáků je
pro nás v současné době
nejproblematičtější.
Trenér
Vladislav Voldřich zde řešil
celou sezonu problémy s
malým počtem hráčů. V týmu
máme jen dva hráče nejstarších
ročníků 2002, dále zde máme
tři děvčata a hráči ročníku
2003 jsou také jen tři.
Vypomáhat zde museli hráči
ročníků 2004 a 2005, za což
jim i rodičům děkujeme,
protože zatím patří věkově do
kategorie mladších žáků. Logicky tak nepřekvapí, že tým
skončil v OP na posledním 6.
místě. Závěrečné zápasy podzimu však ukázaly, že pokud
se tým sejde v dostatečném
počtu, je schopen odehrát se
soupeři poměrně vyrovnaná
utkání, ale na body to zatím
nestačilo.
Přes zimu budou týmy dál
trénovat v tělocvičnách ve Zdíkově i ve Stachách a budou se
snažit připravit se na fotbalové
jaro tak, aby nám všem mohli
ukázat, že fotbalová mládež
Zdíkov/Stachy
se
vydala
správnou cestou.
Za kolektiv trenérů
Mgr. Karel Nový

Ani nám to nepřijde, ale
v příštím školním roce budeme
slavit první gymnastické kulatiny. Proto si dovolujeme
malé ohlédnutí za činností
našeho kroužku sportovní gymnastiky při ZŠ a MŠ Zdíkov.
Začínali jsme v roce 2008/
2009 s 25 dětmi. V posledních
čtyřech letech bylo přihlášeno
průměrně 50 dětí, tedy zhruba
třetina žáků základní školy.
V průběhu uplynulých osmi let
s námi cvičilo okolo 120 dětí,
především děvčat, předškolního
a školního věku.
Tréninky se konají třikrát
týdně – pondělí, středa, pátek,

v rozsahu hodiny a půl. Cílem
cvičení není dělat z dětí vrcholové sportovce, ale naučit
je pracovat se svým tělem,
pomoci
rozvíjet
jejich
dovednosti a vést je k získání
základní gymnastické průpravy
a obratnosti.
Některé z dětí mají možnost
poměřit své síly v oblastních
závodech v rámci Jihočeského
kraje
(Vimperk,
Písek,
Strunkovice nad Blanicí). Pro
všechny pak organizujeme
předvánoční závody ve Zdíkově, testy fyzické zdatnosti a
obratnosti a máme za sebou i
tři letní soustředění. S dětmi se

účastníme dalších akcí, např.
Comenius Regio, 100. výročí
TJ Sokol a tradicí se stalo
vystoupení dětí na Akademii
školy.
Chceme touto cestou poděkovat všem příznivcům tohoto
krásného sportu. Maminkám,
které
nám pomáhaly a
pomáhají při trénincích, pánům
servismanům Jindřichu Vítovcovi a Jiřímu Vašíčkovi za výrobu a následnou údržbu pojízdných vozíků k nářadí, všem
sponzorům, i budoucím , ať už
za finanční částky k pořízení
nového nářadí nebo za ceny
pro naše děti na závody.
V neposlední řadě děkujeme
vedení ZŠ a MŠ Zdíkov a vedení obce Zdíkov za trvalou
podporu!

Mile nás překvapil finanční
dar od TJ Zdíkov, který jsme
obdrželi v září tohoto roku
z výnosu Arabela show. Všem
organizátorům akce za něj děkujeme! Peníze budou využity
k zakoupení nových duchen
pod kladinu.
Na závěr bychom vás chtěli
pozvat na předvánoční závody,
které se uskuteční v sobotu 17.
12. 2016 od 9:00 hod. v tělocvičně školy. Přijďte nasát
předvánoční atmosféru a odpočinout si od adventního shonu.
Do nového roku vám všem
přejeme hodně zdraví a
gymnastům a gymnastkám
elán do cvičení!
Veronika Vašíčková,
Marie Kolafová,
Hana Zádková

Revize kotlů na tuhá paliva
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat revizi kotlů na pevná paliva,
přičemž první kontrolu je nutné provést nejpozději do 31. prosince 2016.
Kde je stanovena povinnost provést revizi kotle?
Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016, stanoví § 41 odst. 15 výše uvedeného zákona.
Po tomto datu by měl být každý provozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento doklad
předložit. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písmene h) zákona o ochraně ovzduší je povinen každý provozovatel stacionárního
spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a technického stavu tohoto
zdroje.

Kdo může provést povinnou revizi kotle?
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění k
instalaci, provozu a údržbě kotle. Seznam těchto osob naleznete většinou na internetových stránkách jednotlivých výrobců.
Seznam osob řazený podle výrobců kotlů je též dostupný na: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?
Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle jeho účinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním
štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti naleznete v návodu ke kotli.

Oznamujeme občanům, že v letošním roce vychází kalendář na příští rok 2017, který
připravila obec Zdíkov. Tématem kalendáře je tentokrát „Zdíkov a okolí na historických
fotografiích“.
Kalendáře jsou již v prodeji v trafice ve Zdíkově.

Kulturní kalendář Advent a Vánoce 2016
25. 11. – 17:00 h rozsvícení vánočního stromu Masákova Lhota - hasiči
26. 11. – výstava betlémů Zdíkov - farníci
26. 11. – 17:00 h rozsvícení vánočního stromu Zdíkovec - hasiči
26. 11. – 17:30 h rozsvícení vánočního stromu Nový Dvůr - hasiči
27. 11. – 16:00 h rozsvícení vánočního stromu Zdíkov – obecní úřad
2. 12. – 17:00 h Čertovská pohádka – kino – divadelní spolek Bouček
3. 12. -

8:00 h volejbalový turnaj žen – TJ Sokol Zdíkov – volejbal ženy

3. 12. – 15:00 h Čertovský rej s Mikulášskou nadílkou - tělocvična
12. 12. – 17:00 h obchůzka Lucií ve Zdíkovci
13. 12. – 18:00 h předvánoční posezení se seniory restaurace U Novotných
14. 12. – 18:00 h před obecním úřadem - Česko zpívá koledy
25. 12. – taneční zábava rest. U Novotných – hasiči Zdíkov
27. 12. – 18:00 h vánoční koncert Chrámový sbor Vimperk – kostel sv. Ludmily

Upozornění pro občany,
kteří nemají dosud
uhrazenou fakturu za
vodné a stočné.

Římskokatolická farnost Zdíkovec

Do konce listopadu budou
zaslány upomínky plateb za
vodné a stočné.
Pokud jste odběratelem,
který neuhradil fakturu za
fakturační období 2015/16,
žádáme vás o urychlenou
platbu.

(výhradně z přírodních materiálů)

Pokud vám nebyla faktura
doručena, prosím oznamte to
na OÚ Zdíkov, nebo přímo
na tel: 721 943 587.

Vás srdečně zve

v sobotu 26. 11. 2016
od 9 do 12 h a od 13 do 16 h

Výstavu betlémů p. Jany Pulcové

Výstava se koná v Domu služeb ve Zdíkově,
v zasedačce proti knihovně, v 1. patře.
Betlémy i jednotlivé figurkybude možné zakoupit.
***************
Výstava bude zahájena adventními zpěvy

