Vážení a milí občané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i
Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova a Žírce.
Jaro je tady! Sice v některé
dny ještě rozespalé, opatrné a
v našich nadmořských výškách
občas po ránu i bílé, ale zato
nezadržitelné. Nejen pro nás
dříve narozené je to radost. Letošní zima, a to zejména od
prvních lednových dnů, byla
zase po letech opravdovou
zimou s dostatkem sněhu i
množstvím mrazivých dnů –
k velké spokojenosti Zadovských, Churáňovských nebo
Kvildských (přejme jim to),
zato k menší spokojenosti naší
obecní pokladny, která se musela vyrovnat s častějším úklidem i posypem. Chlapi nemohli být hned všude, takže jste
mi to občas dali rázně vědět,
ale vcelku jsme si tu poradili
možná líp než ve vnitrozemí.
Pro vodní poměry ale byla
zima požehnáním. Podzemní
voda se lepší, snad se během
jara dostane po letech i
k normálu. Voda je základ
spokojenosti v obci a vedení
obce se proto snaží předcházet
nemilým výkyvům. Na vodním
zdroji ve Zdíkově už je
moderní hlásič, který umí sám
poslat SMS v případě poruchy
např. čerpadla nebo jističe – tak
abyste Vy poruchu vůbec
nezaznamenali. Obdobné zařízení chystáme v nejbližších
dnech pořídit i do Nového
Dvora. Banální porucha tam
způsobila, že celé sobotní
dopoledne 4. března byli
Novodvorští bez vody. Moderní část vodovodní
sítě
(přes dva a půl kilometru

potrubí, uzávěrů atd.)“ je ve
Zdíkově taky hodně znát, ale
nechci to zakřiknout.
Moc se mi letos líbil Masopust. Ve Zdíkově 51, ve Lhotě
přes dvacet a ve Zdíkovci taky
přes dvacet masek, neopakovatelná atmosféra, lidová muzika a hlavně – přátelská setkání sousedů se sousedy, milé
povídání, legrace. Hasičům
moc děkuju, není to až tak
jednoduchá organizace – a
návrat tradic už tady znovu
krásně vykvetl. Máme být na
co pyšní, někteří přespolní ani
věřit nechtějí.
Nesmím zapomenout ani na
svátek všech Ámosů a Ámosek
- 28. březen, Den narození
Jana Ámose Komenského, Den
učitelů.…Chtěl bych celému
týmu ZŠ a MŠ Zdíkov znovu
moc poděkovat za všechno, co
pro budoucí generace v naší
obci dělá. Zaslouží si uznání,
obdiv, úctu nás všech. Je jasné,
že ZŠ s více než 180 žáky i
MŠ se sedmi desítkami dětí
potřebují stálou péči a taky
stálý přísun obecních prostředků. Ale přátelé, tohle jsou ty
nejlepší investice, které může
vedení obce někam nasměrovat. Nejde všechno najednou,
ale i tak. Letos ZŠ plánuje
generální rekonstrukci šaten
(pozn. Slouží beze změn od
r. 1975) a v září
by měla
začít
fungovat
i
nová
počítačová učebna s 20 PC a
učitelským serverem (chcete-li
centrálním počítačem). Počítačová gramotnost je dnes
základním
stavebním
kamenem vzdělání a pomalu se
řadí stejně vysoko jako psaní,
čtení a matematika.
K dalším investicím: rýsuje se

dotace na opravu místní
komunikace Pod Kostelem
(pozn. jiná MK se bohužel
nevešla do přísných podmínek), rádi bychom letos
opravili i cesty v Drvištích,
kde vyrůstá 11 malých dětí a
jezdí tam na tříkolkách v blátě.
V souvislosti s opravou mostu
u areálu zemědělského družstva na silnici II/145 (financuje
a opravuje Jč. kraj) se možná
povede oprava cesty ze Zdíkovce nad hřbitovem do Masákovy Lhoty - sloužila by jako
nouzová jednosměrná obtížďka pro místní provoz osobních aut, pokud by při
rekonstrukci mostu po půlkách
(jízda na semafory) došlo
k havárii. Stavbaři se totiž bojí,
že až odkryjí polovinu klenby
mostu, druhá spadne sama.
Jinak kraj chystá i celkovou
rekonstrukci povrchů silnic
druhých tříd od Nicova až po
Husinec (zatím bez průtahů
obcemi – to bude druhá etapa),
takže větší peníze kraje i státu
do oprav silnic pocítíme i tady.
V obci budeme pokračovat letos taky v doplnění částí kanalizace a napojení na novou
ČOV (Hadrmon a Zapotok).
Dotaci skoro 2,5 milionu jsme
dostali i na rekonstrukci lesní

cesty z Branišova do Putkova,
oprava bude probíhat v létě.
Snad se povede letos navázat i
na loňskou první etapu oprav
chodníků a uděláme letos kus
dalších – samozřejmě už budou vycházet z celkové obnovy centra. Úvodní studie je
po mnoha loňských diskusích
hotová. V únoru jsme podali
žádost o dotaci na obnovu
osmi desítek těles veřejného
osvětlení (velkých i malých
stožárů), protože už je nejvyšší
čas přejít na úsporné LED
osvětlení, včetně možnosti
regulace a výrazných úspor za
energii (umožňuje mj. snížení
intenzity světla, např. od
půlnoci do čtyř – ale nebojte,
tma tady v noci nebude).
Základním požadavkem obce
je ale minimálně stejná nebo
lepší svítivost nových světel
než u těch starých stávajících.
Ale nejen prací živ je člověk.
Přeji Vám i Vašim blízkým:
prožijte klidné a spokojené
Velikonoce 2017, mějte se
moc rádi a hlavně - buďte
hodně, hodně zdrávi, vážení a
milí spoluobčané.
Srdečně vás všechny zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce.

Blíží se Velikonoce, největší
křesťanské svátky. Co a proč
vlastně slavíme. Mají pro nás
Velikonoce nějaký odkaz a
smysl. Připomínka ukřižování,
smrti a pohřbení Ježíše Krista,
ale také oslava jeho zmrtvýchvstání, jak o tom vydali
svědectví apoštolové, není jen
historickou událostí, náboženskou vzpomínkou. To je
událost,
na
které
stojí
křesťanská víra a má formovat
život křesťana i dnes.
Často se Velikonoce nazývají svátky jara. A v našich
krajinách to má svůj význam.
Po zimě se příroda opět probouzí k životu. A nedá se zadržet. Ptáčkové začínají zpívat
tak nějak veseleji, objevují se
první zelené lístečky a květy
sněženek. Také den je již delší.
I když zima má také své
kouzlo, a zvláště letos jsme si
mohli
užívat
zimních
radovánek, na jaro se těšíme
snad všichni. Je to tím, že
všichni v sobě nosíme touhu po
životě. Máme to prostě v sobě.
Všichni věříme, že život musí
být víc než smrt. A to i přes to,
že víme, že smrti se nikdo z nás
nevyhne. A to je právě
křesťanská víra. Smrt nemá
poslední slovo. Ježíš Kristus
zemřel, byl pohřben, ale třetího
dne vstal opět k životu. Ne
takovému, jak ho žijeme zde na
zemi, ale proměněnému. O
Velikonocích si tuto událost
připomínáme. Ale tím hlavním
je obnova našeho křtu. Křest je
naše spojení s Kristem a nové
narození
v duchovním
rozměru. Proto se na tuto
událost připravujeme čtyřicet
dní
postní
doby,
která
předchází slavení Velikonoc.
Učíme se napodobovat Ježíšův
životní styl. Samozřejmě to
nejde ve všech detailech, vždyť
žijeme v jiné době a kultuře,
ale jde o podstatu. Co je cílem
mého života a určujícím
faktorem životních hodnot a
jednání? Máme se snažit o

očištění a prohloubení svého
životního úsilí. Opět nám může
pomoci přirovnání k jaru.
Každý zahrádkář to zná. Je
třeba připravit půdu, zbavit jí
plevele a zasít semínka, či
zasadit sadbu. A kolik to dá
ještě práce, než přijde sklizeň.
I my se v životě musíme snažit
zbavit
všeho
nedobrého,
v náboženství to nazýváme
hřích. Sv. Pavel píše v listu
Galaťanům:
„K
jakým
skutkům
vede
tělo,
je
všeobecně známo. Je to:
smilstvo, nečistota, chlípnost,
modloslužba,
čarodějnictví,
nepřátelství, sváry, žárlivost,
hněv, ctižádost, nesvornost,
stranictví, závist, opilství,
hýření a jiné takové věci.“
Pavel
vyzývá,
abychom
nejednali „podle těla“, ale
nechali se vést duchem, myslí
tím jednat podle Krista.
„Ovocem Ducha je láska,
radost, pokoj, shovívavost,
vlídnost, dobrota, věrnost,
tichost, zdrženlivost.“ Věříme,
že kdo se snaží Krista
napodobovat a podle jeho
učení žít, dojde s Ním nejen ke
smrti a do hrobu, ale vstane
s ním k novému, proměněnému životu. Jak? Nevíme,
nemáme osobní zkušenost. Ale
to je právě víra.
Někdy se dětem říká toto
přirovnání: Potkaly se dvě
housenky. Letěl okolo nich
motýl. Jedna z housenek povídá: „Slyšela jsem, že i z nás
budou motýli.“ Ta druhá říká:
„To je ale pěkná hloupost, jak
bychom asi mohly létat? A
cítím, že umírám.“ A pomalu
se z housenky stává kukla,
která se schovává v zemi. Ale
za nějaký čas kukla praskla a
k nebi vzlétl krásný motýl.
A tak si i já mohu položit
otázku: „Stačí mi zůstat
housenkou, nebo chci být
motýlem?“
Mgr. Jaromír Stehlík,
římskokatolický kněz
ve Vimperku.

Tak jako každý rok bychom
Vás chtěli informovat o
průběhu Tříkrálové sbírky
pořádané na Vimpersku a v
okolních obcích. Letošní Tříkrálová sbírka byla výjimečná
mrazivým počasím a množstvím sněhové nadílky. Malí
koledníčci museli čelit bílé tmě
a mrazům, teplotám mnohde
dosahujícím -10°C. Na průběh „tříkrálovky“ to ale
nemělo vůbec žádný vliv, spíše
naopak. Příroda zapadaná
sněhem jak na obrázku Josefa
Lady skrývala v sobě velké
kouzlo a koledníčci si koledování v takové atmosféře
patřičně užívali. Jim a vedoucím skupinek samozřejmě patří
veliké díky. Nebýt jich, nebylo
by možno obsáhnout takové
velké území, kam nesli
požehnání a koledu.

Upřímné poděkování chceme tímto vyjádřit všem
dárcům, výtěžek sbírky činí
229.471 Kč. Velice si Vašich
darů vážíme. Víme, že mnozí
sami nemají nazbyt, a přesto
přispějí na pomoc druhým.
Letošní výtěžek bude věnován
na
dofinancování
našich
sociálních služeb, které jsou
určeny seniorům, osobám
v krizi a rodinám s dětmi.
Tříkrálové sbírky se zúčastnilo 36 skupinek a bylo
zapečetěno celkem 64 kasiček.
Pokud se koledníci nedostali
k někomu, kdo na nás čekal, je
nám to líto, ale bylo to
způsobeno tím, že nemáme
dostatek koledníků a někteří
bohužel onemocněli.
Všem moc děkujeme 
Jana Brabcová,
koordinátorka TS

Příspěvek by chtěl čtenáře
upozornit nejen na osobnost
prachatického rodáka, ale (a
možná především) na skutečnost, že problémy spojené
s migrací obyvatel existovali i
v 19. stol. (Např. počátkem
třicátých let 19. století přerostlo
evropské vystěhovalectví do
Ameriky v dlouhodobou masovou migraci. Některé odhady
počítají s celkovým počtem 5560 milionů Evropanů, kteří
v letech 1820-1930 přepluli
Atlantik západním směrem).
Problémy byly jiné, ale
byly…a český národ v nich
rozhodně nehrál jenom negativní roli. Konečně životní
cesta Jana Nepomuka, jeho
mezinárodní věhlas a celoživotní odkaz mnohé vypovídá.
Životní cesta:
Psal se 28. březen r. 1811 Velký pátek před velikonočními svátky. V česko-německé
rodině prachatického mistra
punčocháře Philippa Neumanna se jeho druhé ženě Agnes,
roz. Lebisch, narodilo dítě. Byl
to syn a při křtu dostal jméno
Johan Nepomuk. Johan, česky
Jan, bylo jméno po kmotrovi,
prachatickém starostovi Johanu
Markovi. Druhé jméno pak
bylo na počest a připomínku
slavného českého patrona české
země.
Po šestileté školní výuce
v prachatické měšťanské škole
začal
Jan
studovat
na
piaristickém gymnáziu v Českých Budějovicích. Rozhodl se

pro povolání kněze a začal
studiem bohoslovectví v semináři. Nejprve v českoudějovickém, posléze v pražském
Klementinu. Skutečnost, že
tenkrát byl počet zájemců o
kněžské povolání větší, než
byla poptávka v diecézi, přivedla Jana na myšlenku stát se
misionářem v zámoří.
Částečně pěšky, částečně
dostavníkem a zaoceánským
parníkem se Jan vypravil a r.
1836 zdárně docestoval do
New Yorku. Záhy přijal kněžské svěcení a postupně působil
v několika
farnostech
u
Niagarských vodopádů. Zde se
poprvé setkal s indiány, kterým
říkal „chudé děti přírody“.
Práce ve farnostech bylo tolik,
že se Jan pod jejím návalem
téměř zhroutil. Na doporučení
svých přátel vstoupil (r.1840)
do řádu redemptoristů v Pittsburghu, kde posléze působil
jako představený řádu. V den
svých 41. narozenin (r. 1852)
přijal Jan biskupské svěcení a
jmenování sídelním biskupem
ve Filadelfii, hlavním městě
státu Pensylvánie, které mělo
tehdy na 410 tisíc obyvatel.
Neúnavná práce, nedostatek
spánku a časté cestování
v různých klimatických podmínkách přispěly k tomu, že
Janovo zdraví rychle sláblo.
Dne 5. ledna 1860 při chůzi na
ulici Filadelfie mu selhalo
srdce a Jan se skácel mrtev.
Bylo mu 48 let a 9 měsíců. 19.
června 1977 byl prachatický
rodák česko-německého původu Jan Nepomuk Neumanna
svatořečen papežem Pavlem
VI. Stal se tak prvním
svatořečeným biskupem USA,
jedním
z prvních
světců
Spojených států amerických, a
zároveň dalším patronem ve
spektru „Bohemia sancta“ .
Přínos a odkaz:
První republika osobnost
Jana Nepomuka Neumanna
nijak zvlášť nevyzdvihovala a
v období komunistické totality
bylo připomínání tohoto slavného rodáka - jako katolického
biskupa a navíc Němce (!) –

vysloveně nežádoucí. ( Malý
příklad za všechny: v den jeho
svatořečení (Řím 19. června
1977) se sešlo v chrámu sv. Jakuba v Prachaticích na slavnostní
bohoslužbě
podle
odhadu církevního tajemníka
„pouze 800 osob“. Spolu
s nimi i biskup z GalvestonHouston a tehdejší velvyslanec
USA. Město bylo ze všech
stran hlídáno příslušníky Státní
bezpečnosti, pro školní mládež
byl zorganizován pobyt v přírodě, aby se nevyptávala na
slavnost. Tehdejší prachatický
kaplan P. Jan Hanžl nechal
zhotovit do kostelů v Prachaticích a okolí několik obrazů
sv. Jana Neumanna, avšak ty
musely být na zásah komunistů
odstraněny.) Za svého působení nechal Jan Nepomuk
Neumann postavit na 100 škol
pro děti z emigrantských rodin;
převážně německé, ale též
francouzské, irské a české. Pro
výuku náboženství, tehdy
povinnou, vypracoval učebnici
„Kleiner Katechismus“ (Malý
katechismus, vydaný v němčině roku 1853 v Baltimoru).
Zcela právem proto patří mezi
zakladatele amerického školství.
V Americe jsou s osobností
Jana Nepomuka Neumanna
spojena především tři města:
New York - stará katedrála sv.
Patrika, ve které je pamětní
deska s nápisem: „Zde byl vysvěcen
Jan
Nepomuk
Neumann“;
Washington – bazilika Neposkvrněného
početí
Panny
Marie, kde je připomínán
v galerii celoamerických světců a jeho socha je umístěna
v česko-moravské kapli Panny
Marie Hostýnské;
Filadelfia - tělo zemřelého
biskupa Jana, podle starého
křesťanského zvyku zalité do
vosku, je uloženo ve skleněné
rakvi v kryptě kostela sv.
Petra.
Významné památky Jana
Nepomuka Neumanna v Čechách:

Rodný dům v Prachaticích - r.
1992 zde byla umístěna
pamětní deska s jeho jménem a
24. října 2005 zde byl otevřen
HOSPIC sv. Jana Nepomuka
Neumanna;
Hrob rodičů sv. Jana a jeho
babičky – kolem r. 1980 byl
péčí řádových sester boromejek opatřen obrazem „Sv. Jan
se loučí s Prachaticemi“, malovaným na plechu prachatickým
restaurátorem Hynkem Mertem;
Kaple sv. Jana Neumanna – v
kostele sv. Jakuba v Prachaticích - v kapli je původní
gotická křtitelnice, v níž byl
Jan dne 28. března 1811
pokřtěn.
Nelze opominout, že krátce
po svatořečení biskupa Jana,
začátkem 80. let, postavili
německy hovořící krajané na
bavorské straně vrcholu hory
Třístoličník (Hochstein) kapli
Jana Nepomuka Neumanna pouhých pár desítek metrů od
tehdy neprostupné hranice s
ČSSR.
Co napsat závěrem… jakou
výzvou je pro nás osobnost
Jana Nepomuka Neumanna,
který zemřel před více než 150
lety? Třeba takovou, že nestačí
jenom proklamovat plané
ideje, názory a programy té či
oné politické strany nebo
církve. Když se ke slovům
nepřidá i Janovo obrovské
nasazení pro zlepšení životních
podmínek domácích obyvatel i
přistěhovalců, jeho ochota žít
v nejprostších podmínkách a
netoužit po uznání a vysokých
postech, je to jako „mlácení
prázdné slámy“ – jak výstižně
říkávali naši předci.
Odkaz na stránky projektu
„40. výročí svatořečení Jana
Nepomuka Neumanna“ najdete
zde:
http://www.farnostprachatice.c
z/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=716:proj
ekt-jnn40&catid=36:prachatice&Itemi
d=98
Alena Urbanová – Č.B.

Koupíme zahradu ve Zdíkově.

Tel: 777 096 369

Sběrný den
28.4.2017 pátek
29.4.2017 sobota

od 14 do 18 hodin
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, jako každoročně, v prostoru před
garážemi u čp.148 (bývalý pivovar)

Ovzduší ve Zdíkově
Poloha Zdíkova, nacházejícího se na hranici CHKO Šumava,
by měla předurčovat velmi dobrou kvalitu ovzduší v naší obci.
Bohužel tento předpoklad se rozpouští v zimním období v
komínovém kouři, který často prostupuje celým Zdíkovem.
Chtěl bych tímto požádat spoluobčany, kteří se podílejí na
zamořování obce o ohleduplnost a respekt ke svým sousedům,
přírodě a v neposlední řadě také ke svému vlastnímu zdraví!
Věřím a doufám v nápravu pro příští topnou sezónu.
Jan Doule, Zdíkov 230

Vážení čtenáři Zdíkovska,
rádi bychom vás v následujících řádcích informovali o
školních aktivitách, úspěšné
účasti žáků školy v různých
soutěžích a olympiádách, o
připravovaných novinkách - ale
i o problémech, které musíme
každodenně řešit.
5. dubna proběhl zápis nových žáků do 1. třídy. Bohužel
v současné době začínají do
školy nastupovat početně slabší
ročníky, a tak nás výhledově
čeká pravděpodobně mírný
pokles počtu žáků ve škole, ale
i dětí v mateřské školce. Velké
procento dětí je navíc před
nástupem do školy šetřeno
v poradnách a u řady z nich je
doporučen odklad školní docházky. Příkladem je i letošní
rok, kdy nám odchází silná
devátá třída s 26 žáky a v září
nastoupí do 1. třídy okolo 12
dětí. Tento trend se samozřejmě týká většiny škol.
Některé tak již nyní fungují na
tzv. výjimku. Naše škola - i
přes současný trend - patří
počtem žáků stále k největším
v oblasti.
Deváťáci absolvovali přijímací testy na střední školy.
Věříme, že i díky důkladné
přípravě se splní jejich představy a budou na jimi vybranou
školu přijati. Rádi konstatujeme, že třída stávajících
deváťáků je skupinou žáků,
která dlouhodobě zaznamenává
úspěch na poli znalostních,
sportovních i dovednostních
aktivit. Je zde několik velmi

nadaných a talentovaných
žáků, poděkování však patří
celé třídě. Po celou dobu
školní docházky se tito žáci
zapojovali do nejrůznějších
aktivit a vždy jsme se mohli
spolehnout na jejich pomoc
např. při realizaci školních
plesů a akademií.
Současné období přináší
velké množství změn. Novinky
jsou v systému zápisů do
školky i do školy, poprvé je
jednotná přijímací zkouška
podmínkou přijetí na střední
školy s maturitou, přibývá
žáků s nejrůznějšími poruchami učení i s dalšími problémy,
jsme „zavaleni“ zprávami
z poraden, doporučeními, vypracováváme individuální plány, plány pedagogické podpory, učitelé pracují s dětmi
v rámci
tzv.
pedagogické
intervence… V tomto školním
roce působí ve škole již pět
asistentů, kteří se věnují osmi
dětem. Jejich práce je velmi
přínosná a pomáhá dětem lépe
zvládnout jak učivo, tak i např.
jejich fungování v dětském
kolektivu.
V zimním období jsme řešili opakované problémy s vytápěním školní tělocvičny.
Odborné firmy hledaly řešení
technických problémů ve snaze
zajistit i v období silných mrazů vytopení rozsáhlých školních budov a zároveň tělocvičny. Letošní mrazivá zima
ukázala akutní potřebu modernizace objektu – vyzdění stávajících prosklených stěn a

zateplení stropu. Tepelné ztráty jsou zde v současné době
velmi vysoké a vytápění je
značně neekonomické. Věříme, že se zřizovateli - Obci
Zdíkov - podaří v následujícím období tento problém
řešit. Jedná se však o nemalé
finanční prostředky…
O našich úspěších, problémech i event. požadavcích
informuje vedení školy na
jednání rady obce, kam je nově
pravidelně zváno. Právě díky
pochopení a vstřícnosti členů
rady byly uvolněny finanční
prostředky
na
kompletní
modernizaci vybavení počítačové učebny. Stávající, již
zastaralé počítače, nahradí
nové notebooky s výukovým
softwarem a také potřebný
server. Pokračujeme v přípra-

vách modernizace vnitřních
prostor školy, kterou představují nové žákovské šatny.
Budou odstraněny drátěné
boxy, položena nová dlažba a
zakoupeny šatnové komplety.
Každý žák tak bude mít vlastní
uzamykatelnou skříňku ovládanou čipem, který dnes žáci
používají pro vstup do školní
budovy.
Snažíme se, aby i okolí
školy bylo hezké. Je potřeba
průběžně prořezávat dřeviny
v parku před školou či nahradit
již odrostlé stromy novými, i
když se názory na takové
úpravy různí... Jsme přesvědčeni, že právě prostor před
školou je ozdobou nejen
našeho areálu, ale také celé
obce. Proto o něj chceme i
nadále pečovat a zkrášlovat ho.

Úspěchy žáků
David Jaromír Šebánek,
žák deváté třídy, se stal druhým
nejúspěšnějším řešitelem SCIO
testů v českém jazyce v rámci
Jihočeského kraje.
Jana Kolafová, žákyně
deváté třídy, obsadila v okresním kole olympiády v českém
jazyce krásné třetí místo –
s postupem do kola krajského.
Školu úspěšně reprezentovali
také mladí snowboardisté.
V celorepublikovém finále základních a středních škol obsadila Josefína Karvanová 2.
místo, Pavlína Malíkova 3.
místo a družstvo 8. a 9. třídy 2.
místo.

2. místo vybojovalo družstvo ve složení Vojtěch Hladík,
Radim Beneš a Jana Kolafová
v matematicko – fyzikální
soutěži pořádané Gymnáziem
Vimperk a firmou Rohde &
Schwarz.
Díky svým znalostem uspěl
David Jaromír Šebánek i v
okresním kole olympiády
v anglickém jazyce, kde v silné
konkurenci zvítězil.
Poděkování patří všem
žákům i učitelům za jejich
přípravu.
Za vedení ZŠ a MŠ Zdíkov
Mgr. Václav Kyznar
Mgr. Zdeněk Kluibr
Osada leží uprostřed lesního terénu Pošumaví asi 6
kilometrů severozápadně od
Vimperka. Poprvé je písemně
doložena kolem roku 1400.
V lesíku Háje - přibližně
0,3 km východně od obce – lze
nalézt pozůstatky malého
tvrziště, které mělo nejspíš
kultovní funkci.
Podle několika drobných
archeologických nálezů, jež
zde byly na počátku 19.století
objeveny, se doba jeho vzniku
odhadovala na 12.století. Tato
domněnka je pravděpodobně
nesprávná, protože to nepotvrzují věrohodné prameny.
Obec Putkov (německý název Putkau) byla v minulosti
též označována jako Budkov.
Patřila k okresu Vimperk.
Z prvních zpráv o založení
obce se zároveň dovídáme, že
náležela k panství Volyně, jež
patřilo pražskému proboštství.
Po roce 1848, kdy bylo zrušeno poddanství, se obce stávají
nezávislými samosprávnými úřady. Roku 1850 se pak Putkov
stal samostatnou obcí okresu
Volyně, v letech 1869-1930 byl
osadou obce Račov (Radešov)
v okresu Prachatice. 19491960 se obec začlenila do znovuobnoveného okresu Vimperk. Od roku 1961 je částí
obce Zdíkov.
Nebezpečí hrozilo Putkovu,
Branišovu, Velkému Zdíkovu a
dalším vsím v roce 1467 v
době sváru mezi pány Strakonické jednoty a králem Jiříkem, kdy jim Petr Kaplíř ze

Sulejovic hrozil vypálením,
pokud by se nevyplatily.
V historii Putkova nelze
neuvést událost, která je zaznamenána dokonce v deskách
zemských (tj. doklad o vlastnictví půdy a jiných nemovitostí). Konvent strakonických johanitů se soudil v roce
1539 s Petrem Malovcem na
Vimberce o hranice vsí Žírce a
Račova. Výsledek soudního
řízení se nezachoval, ale jsou
známi svědkové soudní pře,
mj. Matouš Had a Mikuláš
Míka z Putkova.
Ze všech proboštských vesnic plynuly do Volyně k ruce
purkrabího pravidelné roční
platy. Putkov platí ze 3 ½ lánů
a k tomu odevzdává množství
sena. Každý povinný odvádí
28 grošů dvakrát ročně (na sv.
Havla a na sv. Jiří) a stanovené
množství obilí.
Nejstarší záznamy o obyvatelstvu najdeme v berní rule
z roku 1654. Krátce po skončení třicetileté války žijí v
Putkově tři rolníci mající
qualitates osedlého: Martin
Franta (největší), Jan Had, Matěj Vachl a chalupník Kryštof
Rod.
Farností náležela vesnice do
Bohumilic, později do Vacova
a nakonec do Zdíkovce.
Z nejstarších matričních zápisů se mj. dozvíme příjmení
tehdejších obyvatel Putkova.
1.6. 1656 bylo pokřtěno v
Bohumilicích dítě Vít otce
Martina Franty a matky KatePokračování na str.8

řiny. 13.6.1657 Anna otce
Jiříka Hršty a matky Marie. Ve
Vacově
byla
19.8.1684
pokřtěna Alžběta otce Jana
Krčmáře a Marie. Dále se
objevují příjmení Martínek,
Heřta,
Vozandych,
Jána,
Škopek, Hádek, Kovář a další,
která většinou zůstala do
dnešní doby zachována jen tzv.
po chalupě.
Počet obyvatel se během
času měnil. V roce 1785 zde
žije 49 obyvatel ve 14 domech,
v roce 1850 už 167 a v roce
1880 208 obyvatel v 28 domech. V roce 1900 čítá vesnice
31 domů, v nichž žije 208 lidí
(z toho 69 dětí do 15 let).
Nejčastější příjmení je v této
době Škopek (44), Had (25) a
Staněk (23). Počet trvale
žijících obyvatel je nejvyšší v
roce 1910 (257) a potom
postupně klesá. Dnešní vesnice
má méně než 50 obyvatel
žijících v 48 domech.
Množství stavení postupně
narůstalo. K nejstarším patří ta,
která lemují silnici po obou
stranách. Pozornost si zaslouží
dům č. 12 (Herštovský grunt) a
Martínkův grunt (č.13).
Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Tere-

zie v roce 1770 a ve většině
obcí proběhlo od podzimu
1770 do roku 1771. Číslování
prováděli vojáci. U obcí ležících podél silnice začínali obvykle číslovat prvním domem
vpravo ze strany, kterou přijíždí vrchnost, opačným směrem se pak vraceli. Od té doby
již číslování nebylo měněno.
Úroveň bydlení se od konce
18.století zvedala jen pozvolna. Ve zvlášť špatných
bytových podmínkách žila
vesnická chudina, místy chalupníci, ba i sedláci. Vojenští
důstojníci, kteří se účastnili
číslování domů a soupisu obyvatel, byli překvapeni zaostalým zemědělským prostředím a špatnou hygienou.
Život obyvatel Putkova
ovlivnily i válečné události. Na
bojištích 1.světové války padlo
sedm mužů, jejichž jména
čteme na pomníku padlým v
Račově.
Klidná vesnička uprostřed
lesů s úhlednou kapličkou na
návsi přesto zůstává příjemným místem k trvalému bydlení i víkendovému odpočinku.

POHÁDKA
Patří do života dítěte a
v mateřské škole má své místo!
Svoje dnešní povídání bych
zahájila otázkou: Nejsou už
dnes „papírové“ knihy pro děti
přežitkem? V době mobilů,
tabletů a domácích kin by se
mohlo zdát, že knihy už neplní
svou funkci. Ale osobně jsem
přesvědčena, že knihy nahradit
nelze. Nejen proto, že pomocí
knih si děti rozvíjejí komunikační schopnosti, rozšiřují
slovní
zásobu,
prohlubují
znalosti o světě, který je

obklopuje, procvičují paměť a
tříbí logické uvažování, což
jsou samé důležité věci pro
vstup do základní školy. Ale
zejména je nelze nahradit pro
ten pocit sounáležitosti, který
vzniká mezi tím, kdo knížku
čte a tím, kdo poslouchá. Nebo
pro pohodu, která začíná třeba
tím, že si dítě přinese knížku a
usadí se mamince na klíně. Pro
děti je poslech „dárkem“, který
přijímá od svých blízkých, je
to čas, který rodič věnuje jen
jim. Intimita chvíle, kdy
dospělý čte jen a jen dítěti, se

Mgr. Věra Štěpánková
Foto: Lorenc Harenčák

nesmazatelně vrývá do paměti
a má vliv na další vzájemné
vztahy i na rozvoj poznávacích
schopností dítěte.
A co se týče pohádek, jejich
výchovný význam je neoddikutovatelný! Bylo, nebylo ...
Ale bylo a vždy bude.
Pohádka bude mít vždy své
velké a pevné místo v předškolním vzdělávání. Je pro děti
naprosto nezbytnou součástí
jejich života. Je to kouzelný
zdroj informací, které vedou
k poznání skutečnosti a života.
Poukazují na problémy, kterým mohou děti čelit a nabízejí
možná řešení. Zdůrazňují nejen dobro a zlo, ale i velké
kontrasty- velký/malý, bohatý/chudý,
vznešený/prostý...
Učí děti spravedlivosti, čestnosti a životním hodnotám.
Chování pohádkových postav
mnohdy určuje i model pro
jejich chování ve skutečném
životě. Proto celý náš školní
vzdělávací program je postavený na pohádkovém světě a
většinou týdenní témata jsou
vždy motivována pohádkami či
pohádkovými příběhy.
(např. Bob a Bobek chtějí
být sportovci, Ledové království, Krakonoš a zvířátka,
Ve světě malé čarodejnice masopust.....)
Pohádka nabízí dětem svět
fantazie, který ke svému životu
potřebují.
A že děti mají fantazii na
rozdávání! My bychom se od
nich mohli učit a děti by se
zase mohly, spíše měly učit od
nás
správnou výslovnost.
Správná výslovnost se v poslední době stává velkým
kamenem úrazu u předškoláků!
Stále přibývá dětí se špatnou

výslovností.
I u nás v mateřské škole
tento problém každoročně řešíme. Několik let spoluhracujeme s klinickou logopedkou
Mudr. Hrubou a třetím rokem
máme vlastní logopedickou
asistentku Bc. Vozandychovou. Její velmi dobrá a
svědomitá práce ve spolupráci
s rodiči přináší výsledky. Ale
ani my učitelky neleníme a
snažíme se právě pohádek
využít i k rozvoji dětské řeči.
Už samotný poslech pohádky
příznivě přispívá k rozvoji
slovní zásoby a vyjadřovacích
schopností. Díky pohádkám a
příběhům se děti učí nová slova, imituji rozhovory postavdramatizují. Dokážou převyprávět úsek pohádky, vžít se a
komunikovat v „roli“, upravit
si konec a vložit vlastní
myšlenky.
Děti si také rády nosí svoje
knihy. Vzájemně si je prohlížejí, hledají v nich zadané
úkoly a při odpoledním odpočinku si z nich společně čteme.
Vedeme děti i ke správnému
zacházení s knihou, neboť kniha je poklad a velmi důležitý
kamarád!
Na to jsme mysleli, když
jsme vyhlašovali akci „Daruj
školce knihu“
Máte doma knihu, kterou už
Vaše děti nečtou? Není již
vhodná pro jejich věk? Máte
dvě knihy stejné?
Věnujte tuto knihu nám –
dětem z mateřské školy ve
Zdíkově.
A moc děkujeme všem za
krásné knihy!!!
A jelikož měsíc březen je
měsíc knihy, naplánovali jsme
ještě jednu akci. Vlastně dvě!

BABIČKO, DĚDEČKU, PŘEČTI NÁM POHÁDKU!“
V rámci akce „Daruj školce knihu“ a
„Březen měsíc knihy“
zveme babičky a dědečky na „poobědní čtení pohádek“ k nám
do MŠ!!
„Babi, i když jsi to slíbila,
dlouho jsi tu nebyla!!!“
„Mám rád dědu, dědouška,
šeptám ti to do ouška!!!“
Babi, dědo, mám tě rád,
jsi můj velký kamarád.
Přijď do školky k nám,
já ti pusu dám!
zároveň
30. březen vyhlašujeme
„DNEM BABIČEK A DĚDEČKŮ“
a zveme vás v tento den na
přátelské posezení se vašimi vnoučaty k nám do MŠ
Program: 1. Vyhodnocení: „Babičko, dědečku, přečti mi
pohádku“
2. Vystoupení dětí + malý dáreček
3. kávička + (malé pohoštění od babiček
vítáno!)
Všichni se těšíme, jak všechno dopadne!
Zimní měsíce utekly. Sněhu
jsme si opravdu užili a ve
školce i na zahradě bylo stále
veselo! Nejveselejší byl však
pohádkový týden od 20. února.
To nám maminky připravily
masky a celý týden byla u nás
masopustní veselice. Je vidět,
že fantazii nemají jen děti.
Děkujeme!
Užili jsme si to, masky byly
opravdu nádherné, vtipné, nápadité. Maminky jste skvělé!!!
Masopustní veselí jsme zákončili po jarních prázdninách

6.března - Maškarním bálem
v Sokolovně.
Děti si zatancovaly, zacvičily, zasoutěžily a nikdo neodešel domů s prázdnou!
Teď nás čeká 5.dubna
zápis do 1.třídy ZŠ a pak
svátky jara – Velikonoce!
Na obojí se těšíme!
A jak jinak uzavřít tento
článek než pohádkově. Zazvonil zvonec a článku je konec.
Krásné prožití svátků jara
přejí děti i kolektiv mateřské
školy.
Míčková Zdena

Jednoho dne rodina z velkého města uviděla v novinách
článek o kouzelné kapličce,
která se nachází v malebné
vesničce Zdíkov.
V článku se psalo o vzácné
vodě nacházející se ve studánce vedle kapličky. Když se
jí někdo napil, zlepšil se mu
zrak a viděl jako rys.
V rodině byla holčička Sofinka, která měla zajímavé
schopnosti. Nevěděla, jak je
správně používat, protože neměla u sebe nikoho, kdo by ji
to naučil, a navíc měla vadu
zraku.
V létě jela s rodiči na dovolenou na Šumavu. Bydlela ve
městě, a tak se chtěli všichni
podívat na hory a nadýchat
trochu čistého vzduchu.
Rodiče vymysleli zajímavou
pěší túru v okolí Zdíkova.
Chtěli, aby jejich dcera dobře
viděla, a proto se snažili najít
kouzelnou kapličku. Brzy ráno
vyrazili na zajímavý a naučný
pochod. Přišli na rozcestí a rodiče řekli dcerce, aby šla jiným
směrem než oni, že se za chvíli
sejdou a řeknou si, co
zajímavého viděli.
Sofinka se vydala do dlouhého táhlého kopce. V půlce
kopce prosvítala mezi stromy
zajímavá bílá stavba. Byla to
kaplička, která Sofinku naprosto uchvátila. Jakmile k ní
došla, čekal na Sofinku trpaslík
v děravém kloboučku. Když ho
Sofinka spatřila, velice se lekla
a vykřikla, výkřik slyšeli i její
rodiče a ihned běželi za
Sofinkou. Mezitím se Sofinka
přestala trpaslíka bát. Trpaslík
vysvětloval Sofince, proč se jí
vlastně zjevil.
Říkal jí, že jí může pomoci
ke správnému ovládání nadpřirozených schopností. Sofinka nastavila ruku. Najednou jí
začal na ní vyrůstat květ
pampelišky. Trpaslík to spatřil
a upřeně se díval na Sofinku s
otevřenou pusou. Na světě je
totiž pouze jeden člověk, který
umí vykouzlit květ pampelišky, a trpaslík ho konečně
našel. Trpaslík chodíval hledat
kouzelníky již dříve. Našel tři

děvčata Alžbětku, Štěpánku a
Gerdu. Alžbětka uměla vyčarovat květ sedmikrásky, Gerdě
naopak na ruce svítil květ prvosenky, Štěpánka mohla
vyčarovat včelku, která květiny opyluje. V trpasličím světe
vládne předlouhá zima. Jen
tyto čtyři dívky mohou vrátit
trpaslíkům jaro, léto a podzim.
Trpaslík vysvětlil Sofince,
jak by mohla zachránit trpasličí svět. Sofinka souhlasila a
nechala se od trpaslíka přenést
do trpasličího světa. Jakmile
Sofinka s trpaslíkem zmizeli,
přišli ke kapličce rodiče a po
Sofince nikde ani stopa.
Opravdu se o Sofinku báli.
Vstoupili do kapličky a modlili
se za Sofinku, aby se jim
vrátila, protože to byla jejich
jediná dcera, a žádným slovem
nejde vyjádřit, jak obrovská
byla jejich láska k ní.
Sofinka přicestovala s trpaslíkem do trpasličího světa do
vesnice Trpaslíkov nad Trpaslíkovem. Vtom Sofinka uviděla svět ostře a zjistila, že svět
vlastně vůbec není rozmazaný
jako jeden velký kruh, ale je
uspořádaný. Sofinka si užívala,
že poprvé v životě vidí vše tak,
jak to doopravdy vypadá. Od
té doby již Sofinka se zrakem
potíže neměla. Sofinka se seznámila s dívkami, které měly
také nadpřirozené schopnosti a
pomalu se domlouvaly, jakým
způsobem vlastně zachránit
trpasličí svět od nekonečné
zimy. Jako první vyčarovala
Gerda prvosenku, poté měla
vyčarovat pampelišku Sofinka.
Nastavila ruku, ale najednou se
nic nestalo. Ostatní děvčata na
ni koukala jako na podvodnici
a trpaslík se bál, že snad viděl
špatně. Všechno to byla daň za
to, že Sofinka neuměla používat správně kouzla. Jen
náhodně pampelišku vyčarovala. V Trpaslíkově nad Trpaslíkovem se Sofinka učila používat správně kouzla. Ostatní
dívky jí radily, aby myslela na
jasnou oblohu, na níž se
třepotají paprsky sluníčka,
létají ptáčci a u nohou jí bzučí
Pokračování na str.10

včeličky, které opylují pampelišky. Dny plynuly a Sofince se
kouzla vedla už mnohem lépe.
Ale její rodiče si mysleli, že se
Sofinka ztratila někde v lese a
už ji nikdy neuvidí. V té době
ještě nebyly žádné mobilní
telefony, aby mohli Sofince
zavolat.
Dívky zkusily znovu probudit jaro v trpasličím světě.
Gerda vyčarovala prvosenku,
která probouzí jaro, hned po ní
vyčarovala pampelišku Sofinka, aby přitáhla svou barvou
pozornost včelky. Štěpánka
vyčarovala včelku a všechna
děvčata čekala, co se stane.
Včelka uviděla sytou barvu
pampelišky, která ji přivábila,
aby přilétla i k prvosence.
Prvosenka naopak více voněla
a včelka opylovala jako první
prvosenku, to znamenalo, že se
jaro probudilo. Pod prvosenkou
tál sníh a objevovala se tráva.
Tráva byla krásně zelená a
vedle prvosenky začaly vyrůstat další a další nové
prvosenky. Sníh tál i pod
pampeliškou, na kterou včelka
přilétla, a opylovala i ji.
Květinky se množily, sníh
rychle tál a Štěpánka musela
včelce vytvářet pomocnice, aby
včelky stíhaly všechno opylovat. Přišla na řadu i Alžbětka.
Vyčarovala sedmikrásku a
trpasličí svět se proměnil do

bílo zelených barev.
Dívky zajímalo, odkud každá z nich přišla. První promluvila Alžbětka a z její výpovědi
vyplynulo, že potkala trpaslíka
u stejné kapličky jako všechny
ostatní dívky. Trpasličí svět
byl díky milým dívkám
zachráněn. Dívky se mohly
vrátit na místo, na kterém si je
trpaslík vyzvedl. Sofinka se
vrátila do domečku, ve kterém
byli její rodiče ubytováni po
dobu
dovolené.
Sofinka
otevřela dveře a viděla rodiče
plakat. Jakmile rodiče uviděli
Sofinku, začali plakat ještě
více, ale tentokrát štěstím.
Sofinka jim vysvětlovala, co se
jí vlastně přihodilo. Druhý den
rodiče dovedla ke kapličce. U
kapličky stála cedule, která
tam dříve nestála a Sofinka
byla zvědavá, co je na
ní napsáno. Cedule byla od
trpaslíka a bylo na ní poděkování za pomoc s fotkou
trpaslíků pod rozkvetlou třešní.
Sofinka byla nadšená, že mohla někomu, jako jsou trpaslíci
pomoci. Sofinka s rodiči se
musela vrátit zpátky do města,
protože končily prázdniny. Na
trpaslíky nemohla zapomenout
a vždy, když měli trpaslíci
problémy, přišla jim na pomoc
i s dalšími třemi dívkami.
Radim Beneš, žák 9.třídy

Úvodem bych chtěla jménem
sboru SDH Zdíkov poděkovat
všem sponzorům za jejich
hmotné i finanční dary za rok
2016.
Ještě pár slov k loňskému
roku. V prosinci se sešlo na
Valné hromadě asi přes 50%
členů sboru. Zúčastnili se také
zástupci z HZS Prachatice a
němečtí kolegové hasiči. Dětské družstvo na začátku zazpívalo pěkné písničky s
vánoční tématikou. Celý rok
byl zhodnocen úspěšně jak od
starosty a velitele sboru, tak od
starosty obce. Mezi sborem a
Obecním úřadem panuje dobrá
spolupráce, za což děkujeme.
Letos v lednu proběhla
Valná hromada okrsku. Sešli
se zástupci všech sborů Zdíkov, Zdíkovec, Račov, Putkov,
M.Lhota, N.Dvůr a B.Lada.
Probírala se vzájemná spolupráce a plánovali společné
akce v nadcházejícím roce. Mimo jiné se domlouvala Okrsková soutěž, která pravděpodobně bude na Borové Ladě.
V lednu
měli
hasiči
výjezd. Zdíkovská zásahová

jednotka byla povolána na
pomoc k požáru na Boubské.
Zde celkem rozsáhle hořela
truhlárna. Byl to náročný zásah
jak pro profesionální hasiče,
tak pro naše chlapy ze
zásahovky. Za tuto pomoc
dostala zásahová jednotka
SDH
Zdíkov
písemné
poděkování od Ing.Milana
Rabyředitele
Územního
odboru Prachatice.
Veselejší akce proběhla
poslední únorový víkend, kdy
šel obcí masopustní průvod.
Tradice se v naší obci stále
dodržuje, důkazem toho je
hojný počet ,,trdlujících postaviček" v ulicích. Někoho z nás
to pobaví, jiné popudí, ale tak
tomu vždy bylo a doufejme, že
tradice nevymřou.
S přicházejícím jarem nás
čekají velikonoční svátky.
Možná některé zklamu, ale letos nebude velikonoční zábava.
Všem spoluobčanům přeji
za SDH Zdíkov pěkné jaro,
veselé a barevné Velikonoce a
příjemně strávené léto.
Za SDH Zdíkov
Jaroslava Králová

Fotbalová sezóna vstoupí do
Zdíkova první dubnový víkend.
Tým mužů čeká výzva. Udržet
první místo v pře-boru...a na
konci sezóny slavit přeborníka
okresu. I z tohoto důvodu
odehráli
muži
několik
přátelských utkání s těžkými
soupeři (z 1.B i 1.A). V únoru
jsme sehráli: Čkyně -Zdíkov 53 (2-0) hráno v PT UMT a
Vacov - Zdíkov 10-1 (4-0)
hráno ve Velkých Hydčicích. V

březnu Záblatí -Zdíkov 3-3
hráno v Záblatí a Stachy Zdíkov 5-4 (4-2) hráno v
Hrádku u Sušice. V jarní části
sezóny se mohou fanoušci těšit
na některé nové tváře na hřišti
a možná též budou někoho
postrádat. Více prozrazovat
netřeba. Přijďte se podívat a
podpořit náš tým na první jarní
domácí utkání - 8. dubna 2017
od 16:30 proti Zbytinám.
Mgr. Roman Šebánek

Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem
křesťanské církve, je spojený s památkou umučení
a vzkříšení Krista. Velikonoce se však slavily ještě
v době předkřesťanské. Zřejmě navazovaly na
svátek židovský – pesach – památka vysvobození
Židů z egyptského zajetí a později také oslavovali
příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a začátek
zemědělských prací.
*************
Na velikonoce se křesťané připravují 40ti denním
obdobím nazývaným postní doba, která začíná
Popeleční středou. Je to původně doba, kdy lidé
toužící přijmout křest zintenzivnili svoji přípravu.
Ostatní křesťané se brzy připojili, aby si tak sami
svou víru oživili. Po velikonocích nastává
velikonoční doba, která trvá 50 dní, do svátků
„Seslání Ducha svatého“, kdy se připomíná další
událost – Velikonocemi totiž nic neskončilo.
Apoštolové se v dalších 40 ti dnech setkávali se
vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim
Kristus řekl, že již ho neuvidí, ale dostane se jim
posily Ducha svatého, což se stalo
za dalších 10 dní.
*********

Velikonoční zvyky
Na škaredou středu se nesmíte mračit, jinak se
budete mračit každou středu v roce.
Na zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se
rosou – nebudete nemocní.
Hospodyně musí zamést dům ještě před východem
slunce a smetí odnést na križovatku – nebudete
mít v domě blechy. V Orlických horách se házel
do studny chléb s medem – aby v ní byla voda
po celý rok. Také jidáše s medem zaručovali
zdraví.
Na velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby
se jim vyhýbaly choroby. Textilníci předli pašijové
nitě, těmi udělali několik stehů, které pak rodinu
chránily před uhranutím a zlými duchy .
Na bílou sobotu se z ohořelých dřívek udělal
křížek a ten se donesl na pole, aby bylo úrodné.
Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a
beránci, pletly pomlázky a zdobila vajíčka.
Na boží hod velikonoční dostala každá návštěva
kousek posvěceného jídla, trochu se ho dalo na
pole, do studny a na zahradu – aby byla úroda,
voda a dostatek ovoce.

