Vážení a milí občané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova a Žírce.
O zimě už zase můžeme
psát v čase minulém a příroda
se znovu nadechuje k jarnímu
vzedmutí života. Ta letošní
zima byla znovu jaksepatří a
silné mrazy v druhé polovině
února a ještě na počátku března
nás nutily přihazovat další a
další polínka do kotlů i kamen.
Dlouhá a vydařená zimní
sezóna pomohla všem blízkým
i vzdálenějším lyžařským a-

reálům, což je dobrá zpráva
pro celý region, který rozhodně
nechudne. I podzemní voda
se lepší, plní se i přehradní
nádrže. To jsou taky dobré
zprávy pro nás všechny, protože voda se stává strategickou
vzácností. A přestože jsou před
námi půvabné svátky jara,
vrátil bych se alespoň pár
slovy ještě k masopustu. Velký
dík za něj znovu patří
hasičským sborům ze Zdíkova,
Zdíkovce i Masákovy Lhoty.
Není to pokaždé úplně
jednoduchá organizace, ale ta
milá zimní setkání sousedů,

s dobrým jídlem, pitím i
s muzikou, a taky se spoustou
neodmyslitelné legrace, u nás
patří každoročně k nejlepším
akcím zimy.
Letos si obec připomíná
krásně kulaté 700. výročí od
první zmínky z roku 1318 – o
chystané knize „Zdíkovsko
sobě“ i programu hlavního dne
oslav (sobota 23. 6. 2018) jsme
vás už informovali samostatným mimořádným vydáním
našeho občasníku, dodejme, že
druhým vrcholem připomínání
tohoto výročí budou pak v září
už tradiční a oblíbené Zdíkovské středověké slavnosti na
Ostrově a zdíkovská pouť.
Neznamená to ale, že budeme
letos jen slavit, rada i

zastupitelstvo chtějí i v tomto
roce pokročit hlavně v opravách a investicích do inženýrských sítí. Obec už má
schválenou dotaci od Jihočeského kraje ve výši bezmála
jeden milion korun na generální opravu povrchu alespoň
části místní komunikace z Masákovy Lhoty do Zdíkovce a
čekáme na rozhodnutí z ministerstva pro místní rozvoj o
naší žádosti na dotaci k opravě
první části komunikace do
Baurů Dvora. V létě chceme
pokračovat s opravou kanalizace a vodovodu v části Zapotok
směrem na Branišov - zbývá
nám tam úsek několika stovek
metrů, včetně nového asfaltu –
Pokračování na str.2

a konečně se dostane řada i na
dokončení sítí i v Hadrmonu.
Musíme si taky poradit s opravou kanalizace a vodovodního
řadu v hlavní silnici II/145 od
parkoviště před obecním úřadem směrem k bývalému pivovaru. Jihočeský kraj chystá
letos celkovou rekonstrukci
povrchů silnic druhých tříd od
Nicova až po Husinec (letos
mimo obce a města) příští rok
pak nové průtahy obcemi, takže
musíme být na rok 2019
připraveni tak, aby si výkopy
dostatečně přes příští zimu
„sedly“. Pokračovat budou i
„drobnější“ akce: k nadcházejícímu 140. výročí založení
zdíkovského sboru dobrovolných hasičů (oslava v sobotu
26. května 2018) dostane nový
kabát po výměně oken, dveří i
vjezdových vrat zdíkovská
hasičská zbrojnice. Požádali
jsme taky o dotaci na nový
chodník u rodinných domů
proti základní škole a v této
souvislosti by se tento příjezd
do obce měl dočkat i nového
veřejného osvětlení. Nové výsadby zeleně a celkové parkové úpravy se dočká rozlehlá
zahrada u nového domu seniorů…Jak vidíte, je toho pořád
dost a dost.

Těsně před Velikonocemi, ve
středu 28. března, si připomeneme i narození Jana Ámose Komenského, Den učitelů.…Je opravdu, opravdu na
místě poděkovat celému týmu
ZŠ a MŠ Zdíkov za všechno,
co pro děti v naší obci dělá.
Kdo z vás byl na školním
plese, ve zcela zaplněném KD
Cihelna ve Vimperku (jinam se
v okolí těch cca 550 zdíkovských najednou nevejde),
určitě musel ocenit vysokou
úroveň a kouzelnou atmosféru
dětského plesání. A přiznám
se, že ze spolupráce obce a
školy mi plesá srdíčko stále –
věřte, není to zrovna samozřejmost pro každé město či
obec…. Takže, milé Ámosky a
milí Ámosové – i všichni
ostatní, kteří se nám o děti ve
zdíkovské škole staráte, velký
dík a pevné nervy.
A vám všem, milí čtenáři
Zdíkovska:
Přeji Vám i Vašim blízkým:
prožijte klidné a spokojené Velikonoce 2018, mějte se moc
rádi a hlavně - buďte hodně,
hodně zdrávi, vážení a milí
spoluobčané.
Srdečně vás všechny zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík,
starosta obce.

Velikonoční bohoslužby 2018
Květná neděle
25. 3.
Zelený čtvrtek:
29. 3.
Velký pátek:
30. 3.
Křížová cesta
Bílá sobota:
31. 3.
Vigilie Slavnosti zmrtvýchvstání
Boží hod velik.
1. 4.
Velikonoční pondělí
2. 4.

Zdíkovec 9,00 h
Stachy 18,00 h
Stachy 18,00 h
Stachy

20,00 h

Zdíkovec 9,00 h
Zdíkov
9,00 h

Poutní bohoslužby 2018
Branišov - Kaple sv. Jáchyma a Anny
neděle 29. 7. - 10,30 hod.
Putkov - Kaple sv. Anny
sobota 28. 07. - 10.00 hod.
Zdíkov - Kaple Narození Panny Marie U Lizu
neděle 9. 9. - 10.00 hod.
Zdíkov Kostel sv. Ludmily
neděle 16. 9. - 9.00 hod.
Zdíkovec - Kostel sv. Petra a Pavla - neděle 1. 7. 2018
Zdíkovec - Kostel sv. Petra a Pavla (svatováclavská pouť)
30. 9. - 9,00 hod.

Velikonoční zamyšlení.
Do Čech přišlo jaro a
dokonce i drsná šumavská
příroda se radostně probouzí
k životu. Tak to chodí, všichni
to známe a asi se nenajde
člověk, který by se z toho
neradoval. Vždyť člověk touží
po životě a po radosti. Na jaře
slavíme Velikonoce, největší
křesťanské svátky. Ale co
vlastně dnešní člověk ví o
křesťanství a k čemu je dobré
náboženství? Letos jsme si
připomínali
70
let
od
„Vítězného února 1948“, kdy
se u nás oficiálně začalo hlásat,
že náboženství je opium
lidstva a moderní člověk
v Boha nevěří a nepotřebuje
ho, protože si vystačí sám.
Vybudujeme si sami svůj ráj a
smyslem života je práce pro
společné dobro. Postupem času
a změnou režimu se idea ráje
proměnila, bohem se pro
člověka svává bohatství a
blahobyt, smyslem života často
bývá hromadění věcí a zážitků.
Ale někde hluboko v nás se
ozývá hlas, že to ke štěstí a
naplnění smyslu života nestačí.
A najednou si člověk klade
otázku, co tedy vlastně tím
smyslem mého bytí, mého
života, je? Zvláště mladý
člověk je dnes často hledající.
Možná někdy hledají na
nesprávných a nebezpečných
cestách, ale touží najít nějaký
hlubší smysl svého života. Jak
příznačná je i dnes postava
svatého Augustina, který žil již
koncem 4. století. I on usilovně
hledal smysl svého života a
prošel si různými etapami. Od
nevázané

bujarosti, hledání úspěchu a
slávy, až po studium různých
filozofických směrů. Nakonec
se stal křesťanem, dokonce
biskupem
a
ve
svém
„Vyznání“
napsal onu známou větu: „Nepokojné je srdce
člověka, Bože, dokud nespočine v Tobě.“ A to se opět
vracíme k podstatě křesťanství
a
poselství
Velikonoc.
Připomínáme si, Ježíš Kristus
přišel, aby nám ukázal cestu
k naplnění života, a že On sám
je tou cestou. Když říká svým
učedníkům a všem, kteří
v něho věří: „Učte se ode mne.
Dávám vám příklad, jak máte
jednat i vy. Smyslem života je
láska k Bohu a k člověku.
Nikdo nemá větší lásku, než
kdo za své přátele položí svůj
život. Vy jste moji přátelé.
Kdo ve mě věří, bude žít, i
kdyby zemřel.“ A tak si o
Velikonocích připomínáme, že
Ježíš skutečně zemřel za nás,
své přátele, když na kříž bere
všechnu
lidskou
zlobu,
nespravedlnost, násilí, ale také
lidské utrpení, bolest, opuštěnost a umírání. Na kříži
zemřel, jeho učedníci ho
pohřbili, ale on třetího dne
vstal k novému životu. Ukázal
se svým blízkým a oni toto
svědectví předávají dál. I dnes
křesťané žijí z této události.
Připomínáme si to každou
neděli a v tom máme zdroj síly
a naděje pro náš život a jeho
smysl. Ale také velký odkaz a
úkol, jednat a žít podle
Ježíšova příkladu. Jak napsal
jeho apoštol sv. Jakub: „Víra
bez skutků by byla mrtvá.“
Opravdová víra se vždy musí
projevovat
skutky
lásky
k Bohu a bližním, jak nás to
Ježíš učil a sám dal příklad. A
Ježíš také řekl: „Cokoli jste
udělali pro svého bližního, pro
mne jste udělali.“ Konat dobro
se vyplácí, i když někdo
zastává přesvědčení, že v Boha
nevěří.
Přeji vám všem krásné jaro
a požehnané Velikonoce.
P. Jaromír Stehlík

Z knihovny
Loňský ročník tradičních
Zdíkovských
středověkých
slavností pořádaných SHŠ
Fechtýři a obcí Zdíkov se dle
názoru návštěvníků a obyvatel
obce i přes mírnou nepřízeň
počasí opět velice podařil. Již
opakovaně se tyto slavnosti
staly akcí mezinárodní díky
účinkujícím nejenom z České
republiky, ale i ze Slovenska a
Německa. Podařilo se nám
získat
prostředky
z fondů
Evropské unie, a tak obec
musela vynaložit jen minimum
finančních
prostředků
na
organizaci.
S německými partnery jsme
podepsali dohodu o spolupráci
při organizování kulturních
akcí na naší i německé straně
Šumavy. Dohoda byla podmínkou přidělení dotace a
zavazuje nás k účasti na
kulturních akcích v Německu.
Je to také začátek jistě
oboustranně zajímavé spolupráce s našimi přeshraničními
sousedy. Díky tomuto partnerství můžeme i v budoucnosti
ušetřit nemalou část finančních
prostředků vynakládaných na
organizaci kulturních akcí
v naší obci. Nejenom dotace,
ale i trvalá přízeň sponzorů
nám dovoluje slavnosti za
přispění obce pořádat v rozsahu

téměř dvanácti hodinového
bohatého programu. Snažíme
se každý rok přijít s něčím
novým a tím podpořit a
obohatit kulturní dění v obci.
V letošním roce obec
Zdíkov oslaví již 700 let od
první písemné zmínky, která je
dokladem o existenci lidského
sídla na místě dnešního
Zdíkova a pochází z roku
1318. Uvádí se v ní, že Vilém
Bavor ze Strakonic daroval
strakonickému
konventu
maltézských rytířů - Johanitů
Velký Zdíkov, Malý Zdíkov,
Branišov a Lhotu s farním
podacím právem, lesy, mlýny,
rostlinami, pastvinami, vrchy a
pozemky. Toto významné
výročí je letos hlavním
tématem kulturních akcí naší
obce, a proto také zářijové
středověké slavnosti budou
uspořádány v tomto duchu a
budou provázány s počátky
naší obce. Kolotoč příprav
devátých
Zdíkovských
středověkých slavností se již
rozeběhl, a proto doufám, že
nám i letos zachováte svou
přízeň.
S pozdravem a přáním
hezkého dne předseda SHŠ
Fechtýří a zastupitel obce
Zdíkov
Bc. Michal Štoural.

Z nových knih:
Jiřík Václav (16.11.1944, Stachy – červen 2017, Stachy,
středoškolský pedagog, spisovatel, historik) - Šumavská
odysea, Kupředu levá, Na opačném břehu (knihy věnovala do
knihovny jeho mladší dcera Šárka)
Martan Petr - Lesy českého státu (jména a příběhy lesníků a
lesních zaměstnanců, kteří trpěli a položili život za vlast)
Štifter Jan - Kathy (osud česno-německého manželství na
konci války)
Váňová Magda - Já hlupák (román pro ženy)
Jakoubková Alena - Ideální manžel z nebe nespadne (román
pro ženy)
Janouchová Kateřina - Hra na schovávanou (společenský
román pro ženy)
Niedl František - Království meče (historický román)
Körnerová Hana Marie - Pán hor I. a II. (historické romány)
Viewegh Michal - Nové pohádky pro unavené rodiče
Landsman Dominik - Lapuťák a kapitán Adorabl
(dobrodružná knížka plná humoru pro děti a jejich rodiče)
Laňka David - Průšvihy Billa Madlafouska (další příběhy s
Billem Madlafouskem)
Něžné pohlazení jara a krásné velikonoční svátky všem
čtenářům (i nečtenářům) Zdíkovska přeje
M. Kubišová

„Teprve až pokácíte poslední
strom,
až otrávíte poslední řeku,
až ulovíte poslední rybu,
přijdete na to, že se peníze
nedají jíst.
(proroctví indiánského kmene
Cree)“
Myšlenku napsat tento
článek jsem dostal stepuje po
chodníku mezi psími výkaly a
zajíkaje se kouřem vycházejícím za setmění z komínů “tajemných“ občanů
v centru Zdíkova…
Ano, i to je jedna z tváří
našeho Zdíkova! Obec, to jsme
MY OBČANÉ! Nikdo jiný!
Starosta, rada, zastupitelstvo, to
jsou jen vyslanci nás, občanů!
Žádný, ani sebelepší zástupce
obce nesebere všechna ta psí
„hovna“ z chodníku a nedokáže
hlídat všechny kotle, kotelníky
a komíny! Je jen na nás všech,
v jakém prostředí žijeme a
budeme žít! Člověk, kterému
není lhostejné, že musí dýchat
jedy vycházející z komínů,
nebo upozorní na nedodržování
práv, je nazýván práskačem,
bonzákem a udavačem. Zatímco, ten, kdo nám ostatním
„otravuje“ život je považován
za oběť a chudáka.
Žijeme na hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava,
což
je
někdy
poměrně
omezující, ale na druhou stranu
v místech, kam jezdí obdivovat
krajinu tisíce turistů ročně.

Mnozí
z nás
jsou
na
turistickém ruchu přímo i
nepřímo závislí – obchodníci,
majitelé penzionů, poskytovatelé ubytování v soukromí,
řemeslníci a další. Myslíte si,
že se k nám lidé budou vracet a
obdivovat špinavé a pokálené
chodníky,
trávníky
plné
odpadků, zakouřené prostředí a
veřejný prostor zastavěný
desítkami
pojízdných
i
nepojízdných aut? A co my
místní? Vadí nám to?
Jedním ze způsobů boje
proti kouři a smogu je veřejná
zeleň. Vzrostlé stromy, městské parky, otevřené zahrady!
Bohužel i tento fenomén
z českých měst a vesnic mizí!
Protože bych to nenapsal lépe,
dovolím si citovat pana
Radomíra Švece:
„Poslední dobou sleduji, jak
mizí stromy v našich městech a
vesnicích. Snad jako bychom
na ně měli alergii. Ve vesnici,
kde jsem vyrůstal, vidím při
pohledu z okna, již jen smutné
střechy domů místo dříve
zelených přírodních stěn. Kde
je úcta, kterou měli naši předci,
kteří zasazovali aleje, sady
….a věděli, jak dlouho trvá,
než ze semínka vyroste
strom?? Mezi našimi dávnými
mýtickými předky – Kelty –
byl za pokácení dubu dokonce
trest smrti. Vždyť jestli je něco
v
našich
nevzhledných
městech opravdu hezkého,

životadárného, osvěžujícího,
tak jsou to právě vzrostlé
stromy. Poskytují úlevný stín,
ochranu před větrem, jsou
domovem pro ptáky, jsou to
zvukové bariéry …. a jsou
často jedinou opravdovou
živou krásou mezi našimi
vesměs hnusnými domy a auty,
na které jsme tak směšně
pyšní. „Zkuste mi někdo
trošičku odřít lak na mém autě
– a budu vraždit!!“ Ale
lehkovážně skácený strom?
„Zaplaťpánbůh, že je to dole,
dělalo to tady jen bordel!“ ….
Ztratili jsme lidský pohled na
přírodu a svět vidíme jen
optikou svého ega. Nevidíme,
že není smutnějšího prázdného
prostoru než po skáceném
stromu v prostoru, kde žijeme.
Proto si i necháváme „reptalizovat“ naše parky různými
firmami ve spolupráci s městy
tím způsobem, že zcela
vykácíme „staré nebezpečné a
shnilé stromy“, které jsou často
naprosto zdravé …. a zasadíme
tam mladé houžvičky. Cožpak
si nikdo neuvědomí, že než z té
houžvičky vyroste něco, co
připomíná strom, tak to trvá
minimálně jednu generaci??
Jsme takoví idioti, že se
zbavujeme těchto bezbranných
kmetů jen kvůli tomu, že z
nich padá listí na náš pozemek
či chodník, že snad svými
větvemi ohrožují naše životy??
Pojďme tedy rovnou zakázat

automobilový provoz, který
ročně usmrtí stovky lidí jen v
naší zemi! Naši předci by zcela
jistě nad námi hořce zaplakali.
Kozina, který dle pověstí na
život a na smrt bránil starou
lípu před dráby, by ji dnes,
reinkarnovaný, možná sám
skácel, protože by mu třeba
stínila wi-fi signálu nebo by se
bál, že si o ní odře své široké
Lamborghini. A proto píšu tento příspěvek. Abychom začali
více vnímat a bránit ticho
stromů jako láskyplnou pravdu, před nenávistnou křiklavou
lží motorových pil. A jestliže
věříme v efekt motýlích křídel,
tak pouhou změnou této
myšlenky
v sobě,
možná
můžeme zachránit více, než se
zdá …..
Největší úbytek stromů
nastal v poslední době v parku
u bývalé mateřské školky.
Jednak vlivem stavby domu
pro seniory a minulé léto vlivem napadení stromů lýkožroutem smrkovým a severním. Příjemná rána, kdy jsme
se probouzeli za zpěvu ptáků,
hnízdících na stromech ve výše
zmíněném parku, jsou tatam.
Letos zde proběhne obnova
zeleně a revitalizace parku, na
kterou obec získala finanční
podporu 200 tis Kč. Věřme
tedy, že se obnova parku
vydaří a zpěv se pod okna
vrátí!
Mgr. Roman Šebánek

Z dějin zločinu a trestu na
Šumavě a v Pošumaví.
Hrůzná vražda slovutného rytíře Ludvíka Loreckého
ze Lkouše a jeho dvou synů
Adama a Zdeňka na Šamonicích tvrzi léta Páně 1571 a
zasloužený trest pro jeho
vrahy na blatenském popravišti
V předchozím příspěvku
jsme se podívali do Kašperských hor. Nyní svou
pozornost otočíme na severozápad od Zdíkova, do města
Blatná a okolí. Kdo cestuje
směrem na Prahu přes známou
křižovatku u Nové Hospody,
snad ani netuší, že se pohybuje
v místech brutální události,
která na dlouhou dobu vzrušila
jižní Čechy a nejen ty. Co nám
o tomto skutku vypovídají
historické i moderní prameny:
Nástin doby.
V roce 1571 sedí na českém
trůnu Habsburk Maxmilián II.
Jako císař nebyl příliš úspěšný
ani ve vnitřní ani v evropské
politice. České země vlastně
také mnoho nenavštěvoval. Ve
svých
rozhodnutích
byl
nakloněn
ústupkům
a
kompromisům.

Obrázek 1 - rodový erb Loreckých

Osobnost rytíře Ludvíka
Loreckého ze Lkouše.
Ludvík Lorecký se narodil
na Kutnohorsku někdy kolem
roku 1520 jako jedno ze 13
dětí. Příjmení si vybral podle
jména tvrze Lorec, přízvisko

"ze
Lkouše"
se
zatím
nepodařilo jednoznačně vysvětlit. Jeho manželka Kateřina
pocházela z Obytec na Klatovsku a spolu měli dva syny,
Adama a Zdeňka. Těm bylo
podle původního dobrozdání
antropologů v době smrti asi
20 – 25 let (Pamětní kniha
Blatné z roku 1834 naproti
tomu uvádí, že v době vraždy
bylo Adamovi 12 let a Zdeňkovi 10 roků. Tomu by sice
odpovídalo vyobrazení zavražděných na náhrobku v Čížové,
ale náhrobek byl pojat spíše
výtvarně, vyobrazení „dětí“
jako obětí bestiální vraždy je
také mnohem působivější.
V době vraždy byli mladíci
zřejmě tedy podstatně starší).
Ve
vojenských
službách
Ludvík bojoval v Uhrách jako
statečný rytíř, oddaný svému
císaři. Upadl tam do tureckého
zajetí, ve kterém strávil údajně
12 let. Po složení výkupného
se vrátil roku 1548 zpět na svá
panství – jeho manželka byla
již nějakou dobu po smrti, o
nezletilé syny se v té době
starala rodina šamonického
rychtáře Dulíka. Rytíř Lorecký
byl proslulý údajnou tvrdostí
ke svým podaným. To mělo
být také hlavní příčinou jeho
smrti i smrti synů Adama a
Zdeňka. Pokračování rodu
Loreckých potom tedy měli ve
svých rukou početní rytířovi
sourozenci. Ti jsou také ještě
několik desetiletí připomínáni,
ale zhruba po roce 1600 se o
tomto, kdysi slavném rodu,
nenachází v literatuře již žádná
zmínka.
Šamonická
tvrz,
její
historie a současnost.
Šamonice je dnes malá a
klidná obec v okrese Písek v
Jihočeském kraji. Je součástí
střediskové obce Předotice a v
dnešní době zde žije jen
několik desítek stálých obyvatel. Zástavbu dnes tvoří převážně rekonstruované rodinné
domky, rekreační chalupy a
hospodářská stavení. V 16.
století zde však stávala

nepřehlédnutelná tvrz. Její
identifikace, bohužel, není
zcela jednoduchá, protože
popis dvorce či tvrze se kvůli
požáru a ztrátě zemských desk
nedochoval. K roku 1548 se
připomíná jakýsi Dobeš ze
Šamonic a v roce 1542 údajně
došlo k vkladu Šamonic do
Desk zemských píseckou obcí.
Kvůli požáru se však vklady
nedochovaly a též nelze
dohledat ani osobu pana
Dobeše. Podobu tvrze nám
však přibližuje nedatovaný
plán přestavby dvorce. Podrobná prohlídka současných
objektů v prostoru bývalé tvrze
odhalí dochované pozůstatky
mohutné stavby. Zejména
stodola se sklepními prostorami tesanými do podložní
skály
vykazuje
bohatou
historii. Kamenné schodiště a
dochovaná ostění v úrovni
patra pak ukazují na honosnost
původní stavby. Ta zřejmě
měla více než jedno patro a
svou výstavností svědčila o
bohatství svého majitele. O
velikosti tvrze nepřímo hovoří
zpráva
kněze
Mikuláše
Dvorského, který zmiňuje, že
pokoje Ludvíka Loreckého se
nacházely v 1. patře. Zde byl
rytíř též zavražděn a byly
dokázány i další pokoje na této
úrovni. Z tohoto podlaží byly
poté také snášeny mrtvoly
nešťastníků dolů.
Pachatelé zločinu.
Rychtář Petr Dulík (požíval
téměř bezmeznou důvěru
svého pána), Dulík Václav či
Vacek (syn rychtáře, byl
popraven jako poslední a tak
zblízka viděl hrůznou smrt
svých druhů), sedlák Matěj
Maroušek, Zikmund čili
Zíka Maroušek (sedlákův
bratr), šafářka Voršila (bližší
podrobnosti o této osobě
nejsou známé. Aktivně se
podílela na vraždě rytíře
Loreckého. Nožem pobodala a
snažila se usmrtit i jeho syna
Zdeňka), děvečka Důra či
Dorota
(osobně
podřízla
svému pánovi hrdlo. Přestože
přímo
vraždila,
vyvázla
s nejmírnějším trestem – hned
po mučení byla sťata),

kuchařka Maruška (pravděpodobně přímo nevraždila, ale
zločinu se účastnila a svítila při
něm. Byla upálena, zřejmě bez
zostřujících trestů).
Průběh vraždy.
K popisované vraždě došlo v
noci z 24. na 25. srpna 1571,
tedy v památný den sv.
Bartoloměje. Rytíř Lorecký se
tehdy vcelku nespokojený
vrátil z jakési celodenní cesty.
V podvečer se pod mohutným
jasanem před šamonickým
dvorcem sešel šamonický
rychtář Petr Dulík se svými
pomocníky a plánovali, jak
nejlépe vraždu svého pána a
jeho synů provést. Přizvali k
sobě i tři pomocnice, bez nichž
by zřejmě tento čin nebyli
schopni provést. Večer se
všechno osazenstvo dvorce
sešlo a společně se svým
pánem, jak bývalo zvykem, se
modlilo a zpívalo nábožné
písně. Poté se opět rozešli po
své práci nebo se uložili k
odpočinku. Rytíř Lorecký se
odebral do své ložnice v patře
a jeho synové se bavili ve
spodní
světnici.
Matěj
Maroušek, Zíka Maroušek,
Vacek Dulíků a všechny tři
ženy vyběhli do pánovy
ložnice. Kuchařka Maruška
svítila. Když viděli, že pán spí,
pustili se do vražedného
běsnění. Zíka Maroušek udeřil
spícího rytíře krojidlem od
pluhu na levé oko. Po této ráně
se rytíř probudil a chtěl vstát a
bránit se. Vrhla se na něj ale
děvečka Důra a podřízla mu
hrdlo. Potom se přidali i
ostatní a vraždu dokonali.
Svou pozornost pak obrátili k
synům rytíře Loreckého. Oba
Marouškové a Vacek Dulík
zůstali v ložnici a schovali se
do šatní almary. Petr Dulík se
odebral k mladým pánům a
nějaký čas se s nimi bavil. Po
chvíli za nimi přišla šafářka a
pobízela je ke spánku. Pod
záminkou, aby nevzbudili
spícího otce, je poslala do
ložnice potmě. Ti se uložili na
jedno lůžko. Jakmile usnuli, z
almary
vylezli
schovaní
spiklenci a z chodby dovnitř
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pustili ostatní. Dulík chtěl
udeřit Zdeňka do hlavy, trefil
se však jen do ramene, a
Zdeněk se probral ze spánku.
Přes prosby o slitování jej
šafářka bodala nožem a Vacek
mu kordem prořízl hrdlo a
způsobil
i
velkou
ránu
uprostřed čela. Obdobným
způsobem byl zabit i jeho bratr
Adam. Vraždění skončilo.
Vrazi ještě stačili zvětšit otvor
v prevétu nad příkopem, aby
vzbudili zdání, že pachatel je
kdosi z venku, poté se odešli
převléknout do čistých šatů.
Zanedlouho děvečka Důra
spustila pokřik a běžela
rychtáři Dulíkovi oznámit
novinu,
že
páni
jsou
zmordováni. Po počátečním
zděšení se pak již rozeběhlo
vyšetřování, jehož detaily
dodnes nejsou uspokojivě
všechny vysvětleny.

Obrázek 2 - Náhrobní deska
zavražděných

Vyšetřování.
Po rozhlášení zprávy, že
byli pánové Lorečtí během
páteční noci povražděni, nastal
zřejmě zmatek, který úmyslně
šířili i pachatelé zločinu.
Rychtář Dulík vzbouřil tou
novinou sedláky ve vsi a
odebral se s nimi do dvorce a
v ložnici brzy „objevili“ zavražděné pány. Dulík se poté
rozjel za panem Zdeňkem ze
Šternberka na Blatnou. Bylo
také posláno pro pana Václava
Loreckého na Strážovice. Do
Šamonic se sjelo mnoho
okolních pánů. Všechny blízké

hospody byly prohledány se
snahou odhalit pachatele mezi
tuláky. Bylo zjištěno, že u
Matěje Marouška se zastavili
dva neznámí muži. Protože
dotyčný měnil svoje výpovědi,
byl zajištěn. V maštali, kde
pracoval jako čeledín Zíka
Maroušek, byly nalezeny klíče
od panských pokojů. I Zíka byl
tedy arestován. V neděli 26. 8.
1571 byli zavraždění uloženi
do rakví a na pondělí byl
připravován pohřeb. Před
odjezdem na obřad byl
uskutečněn ještě zvláštní boží
soud či ordál, kdy všichni
sedláci s čeledí i panští
pacholci museli obejít mrtvá
těla, přiložit na ně prsty a
odříkat přísahu. Komu by se na
ruce objevila krev, to měl být
pachatel vražd. Po této zkoušce
byl arestován jakýsi ovčák ze
Šamonic – později byl ale
propuštěn. Pohřební pobožnost
se kvůli zápachu z mrtvých těl
odehrávala před kostelem. Už
zde na sebe rychtář Petr Dulík
upozornil neadekvátním hořekováním pro mrtvé. Zajímavostí potom byl určitý
protivampýrský zásah, kdy
sám rychtář Dulík dal každému
mrtvému do ruky čepel a rytíři
Ludvíku Loreckému na palec
pravé ruky uzamkl zámek. Pak
byl pohřeb dokončen. Zhruba
následující měsíc úřední osoby
ve vyšetřování zřejmě tápali.
Ve vězení zatím seděli
Marouškové a šamonický
ovčák. Z nejasných důvodů
byla pak 21. 9. 1571
arestována i Voršila šafářka.
Na 2. října pan Zdeněk ze
Šternberka svolal na Blatnou
všechny sedláky ze Šamonic i
s Petrem Dulíkem. Byli celý
den vyslýcháni. Později bylo
posláno i pro děvečku Důru a
věci se daly do pohybu. Důra
byla uvězněna, neboť se při
výslechu údajně podřekla, po
ní byli do vězení dopraveni i
sedláci s Dulíkem. Další den
byla přivezena i kuchařka
Maruška a Dulíkův syn Vacek
a zřejmě bylo posláno i pro
kata Jíru do Tábora k provádění výslechů v mučírně.
Útrpné právo začalo úřadovat a

na žebříku a při pálení se
postupně jednotliví pachatelé
k vraždám doznávali.
Rozsudky a popravy.
Jako
první
ze
skupiny
pachatelů byla potrestána
děvečka Důra. Přesto, že se při
zločinu chovala velmi brutálně, tak byla vyslýchána a
trápena poměrně krátkou dobu,
a po ukončení mučení na
žebříku byla hned ten den
popravena stětím – tedy vcelku
nejpřijatelněji. Mnohem hůře
dopadla šafářka Voršila. Potom, co přestála nemilosrdné
útrpné právo a k činu se
přiznala,
byla
zmučená
v popravní den vezena na
katovské káře. Na rynku jí
byly rozpálenými kleštěmi
trhány nehty a články prstů u
rukou a na noze. Od trhání
zubů bylo na poslední chvíli
upuštěno, aby mohla mluvit a
modlit se. Když jí přivezli na
místo popravy, srazili ji na
široké prkno a ještě jí
prováděli šnyty po knechtsku –
trhání řemenů kůže z holých
zad. Poté ji odvedli k nedaleké
připravené hranici, kde ji
zaživa upálili. Společně s ní
byla upálena i kuchařka
Maruška, nic jí nepomohly
mnohé prosby přihlížejících o
milosrdnou smrt.
Den poté, v úterý kolem
osmnácté hodiny, byli na smrt
vedeni oba Dulíci a Marouškové. Matěj Maroušek byl
trestán jako první z nich.
Katovští holomci ho položili

na prkno, kde dříve byla
trápena Voršila, a kat do něho
vrazil rožeň. Jeho trápení
zřejmě dlouho pak netrvalo.
Petr Dulík šel na popravu po
něm. Pomocníci ho svlékli a
jen s rouškou kolem boků ho
několika
řetězy
přivázali
k rumpálu a začali ho pomalu
opékat nad ohněm. Kat Jíra ho
poléval vařící smolou a
vznikající puchýře mu seškraboval dlouhým struhákem.
Když to trápení trvalo už přes
půl hodiny, přikázala vrchnost
ho ukončit. Nahrnuli pod
dosud živého, ale mlčícího
Dulíka slámu a on se pak
udusil.
Zíka Maroušek byl podle
rozsudku potrestán lámáním
kolem. Po vykonání trestu byl
do kola vpleten a spolu
s mrtvolou bratra vystaven u
šibenice. Co si musel vytrpět
poslední z vrahů, když sledoval konec svých kompliců, to
si lze jen těžko představit.
Vacek Dulík, který se bez
přestání modlil, byl zaživa
rozčtvrcen a části jeho těla
byly vhozeny do ohně. Trest
na pachatelích, který svou
krutostí zřejmě předčil průběh
zločinu, byl vykonán.
Důvody zločinu.
O důvodech zločinu bylo
v dostupné literatuře sepsáno
několik teorií i dohadů.
Příčinou, která se nejčastěji
prezentuje, byla nesmírná
krutost rytíře Loreckého ke
svým poddaným. Převážnou
Pokračování na straně 7

Obrázek 3 - bývalé popraviště u Blatné

část dne museli tvrdě pracovat
pro svého pána a zvelebovat
jeho majetky, pouze přes noc,
dovolil-li pán, mohli pracovat
na svém. K takovému chování
údajně vedl i své syny, proto
nenávist postihla i je. Nic
nepomáhaly prosebné listy ani
přímluvy
místního
faráře.
Pověstnou poslední kapkou pak
mohly být rytířovy výtky
k sedláku Matěji Marouškovi.
Zarážející na tomto případu je
také účast tří žen. I když ženy
ze spodních vrstev v té době asi
útlocitné nebývaly, brutální
vražda
je
něco
jiného.
Navozuje to určitou myšlenku,
zda nebyly ženy na Loreckého
panství využívány i jinak než
na práci. Lorecký byl drsný
muž, navíc bez manželky, a tak
si on i jeho minimálně jeden
starší syn mohli k uspokojování
svých „potřeb“ na ženy na
panství troufnout. Jsou to
nepodložené spekulace, ale
mohlo zde hrát svou roli i tzv.
právo první noci. Co se dosud
asi nezmiňovalo, je majetkový
prospěch ze zločinu. Panství
zřejmě Loreckým dosti vynášelo, tvrz byla asi na svou dobu
celkem výstavná, a tak
představa, že v komnatách
pánů jsou truhly s bohatstvím,
nemusela být tak nemožná.
Pravdou je, že po smrti pánů se
žádný majetek nikde nenašel.
Je možné, že by rytíř uschoval
svou hotovost mimo tvrz?
Pokud ano, tak ještě někde
v okolí Šamonic čeká na odhalení poklad rytíře Loreckého.
Novodobé výzkumy.
Oběti zločinu Ludvík, Adam a
Zdeněk byli pohřbeni do
rodinné hrobky v kostele u
obce Čížová asi 5 km od
Šamonic. Později byly všechny
ostatky z hrobky přeneseny do
výklenku v předsíni kostela,
kde byly nepietně uloženy v
dřevěném truhlíku v neuspořádaném stavu. V roce 1987
bylo provedeno antropologické
zkoumání ostatků s cílem určit
tělesnou charakteristiku pohřbených, případně i potvrdit
násilnou smrt některých jedinců. Rozbor zjistil, že ostatky

patří nejméně třinácti osobám,
z toho devíti dospělým,
jednomu osmiletému dítěti a
třem dětem do dvou let stáří.
Podle literárních podkladů lze
předpokládat,
že
ostatky
zavražděných byly správně
určeny. Rytíř Ludvík Lorecký
byl střední postavy, robustní a
svalnatý. Zemřel ve věku asi
padesáti let, příčinou smrti
bylo proražení lebky v týlní
oblasti. Starší syn Ludvíka
(zřejmě Adam) měl v době
smrti asi 25 let a byl menší
robustní postavy. Možnou
příčinou smrti bylo ubití údery
tupého předmětu do obličeje a
na pravou mozkovnu. Mladší
syn Loreckého (snad Zdeněk)
zemřel pravděpodobně ve věku
7 - 8 roků.
Závěr.
Zločin a trest může mít
mnoho podob. V tomto případě
po krvavé vraždě přišla neméně krvavá odplata. Zdánlivě
jasný příběh však zřejmě
skrývá mnoho otazníků. Jaký
byl skutečný důvod vraždy?
Proč nejbrutálnější pachatelka
byla rychle popravena bez
dalších
výslechů?
Nebyl
zájem, aby více mluvila? Některé časové údaje na sebe
logicky nenavazují. Bylo Adamovi a Zdeňkovi opravdu kolem 25 let? To jim ještě
šafářka nařizovala, kdy a jak
mají jít spát? A proč se chovali
tak naivně? A proč se intenzívněji nebránili? A pokud
naopak bylo Zdeňkovi jen osm
roků, kdy byl vlastně počat?
Vždyť po návratu Ludvíka
z dvanáctiletého zajetí byla již
jeho manželka po smrti!
Tyto a další řada otázek
ještě čekají na své odpovědi,
které se snad ještě skrývají
v archivech. Přesto je tento příběh zajímavou ukázkou života
na malém dvorci v raném
novověku a přibližuje nám stav
tehdejšího soudnictví i výkonu
trestu.
Pro případné zájemce o
tuto problematiku jsou u autora
k dispozici podrobnější texty a
ilustrace
Ing. Ivan Vokáč

Vážení čtenáři Zdíkovska,
rádi bychom i v tomto
vydání prezentovali naši školu,
aktivity, které realizujeme, a
především úspěchy našich
žáků. Více než dlouhý text Vás
jistě zaujmou fotografie z realizovaných akcí. Přesto mi
dovolte některé úspěchy zmínit
konkrétněji.
V průběhu zimních měsíců
se žáci školy zúčastnili
tradičních soutěží a olympiád.
Opět jsme přivezli ta nejvyšší

umístění z olympiády v anglickém jazyce a matematice,
zvítězili jsme v matematicko –
fyzikální soutěži, naši žáci
výrazně uspěli na Olympiádě
dětí a mládeže v lyžařských
sportech a na Mistrovství
České republiky v biatlonu.
Za vzornou reprezentaci
školy bych chtěl poděkovat
nejen našim žákům, ale i mým
kolegům, učitelům.
Mgr. Kluibr Zdeněk

XVI. dětský školní ples ZŠ a MŠ Zdíkov a šerpování žáků
deváté třídy

Lyžařský výcvik 2018 - Letos panovaly v průběhu celého týdne drsné podmínky. Lyžařský areál na Zadově sevřel mráz.
Přesto si žáci lyžovačku užili.

Zdíkovský zimní tábor 2018 - V době jarních prázdnin se účastníci tábora věnovali nejrůznějším aktivitám. Navštívili
bazény v Sušici a Soběšicích, bruslili na stadionu ve Vimperku, podnikli výlety do okolí, hráli hry, tvořili a především
využili dobrých sněhových podmínek k nejrůznějším zimním radovánkám.

Ve dnech, kdy tyto řádky
píši, máme stále zimu a velké
mrazy. Letos jsme si zimy
opravdu užili! Stavěli jsme
sněhuláky, ledová království,
bobovali a dokonce i lyžovali.
Ve spolupráci s lyžařskou
školou Zadov si 40 dětí užívalo
celý týden lyžování a her se
sněhem, přímo na Zadově. Moc
se nám to líbilo a někteří rodiče
využili této akce k další
individuální spolupráci s lyžařskou školou.
Nějak nám ta zima ale
neutíká. Již i děti se ji takzvaně
„přejedly.“
Vítáme proto s radostí
každý sluneční paprsek.
Ne že by u nás nebylo
„teplo a veselo!“ Tak jako
každým rokem jsme si užili
masopustní veselí. Pohádkový
svět je dětem nejbližší a tak
celý týden tančily a soutěžily
v maskách a dobrá nálada

vyvrcholila v sokolovně na
maškarním bále. Přesto, že nás
letos tolik nebylo, o to více
jsme si to užili!
Až budete tyto řádky číst,
věřím, že pohádková zima je
již na konci, ale pohádka bude
mít ve školce vždy své pevné
místo. Je pro děti naprosto
nezbytnou
součástí jejich
života
a
s její
pomocí
dokážeme děti hodně naučit.
Na pohádkových postavách
děti rychle pochopí co je
dobro, spravedlnost a slušné
chování. Mnozí dospělí, by si
měli občas nějaké pohádky
znovu přečíst. Vím, že každý
má občas nárok na špatnou
náladu, ale slušnost je slušnost.
A tak nejen pohádky, ale
zejména
příklady
nás
dospělých, dokážou ovlivnit
slušné chování dětí i po celé
generace.
Když například potkáme

paní, která nám neodpoví na
pozdrav, neměli bychom se
rozčilovat, ale je lepší dítěti
vysvětlit, že třeba má ta paní
špatný den. (vždyť jindy přece
zdraví)
Když se k nám hrubě
zachová prodavačka nebo řidič
autobusu,
je
na
místě
vysvětlení, že někteří lidé se
bohužel v dětství nenaučili
slušnosti, ale my to po nich
rozhodně nebudeme opakovat.
Základní pravidla slušného
chování jsou: Zdravení, prosba
a poděkování. A mají velkou
moc!
Ale i dát přednost, umět
počkat, neskákat lidem do řeči,
počkat s jídlem, až když
všichni sedí u stolu, jíst slušně,
zajímat se o druhé – cokoli
z toho se dítě naučí je skvělé!
Pokud
se
ale
rodiče
pozastavují nad tím, že jejich
dítě neumí poděkovat, když
dojí výborný oběd, nebo
neřekne „prosím“, když chce
podat skleničku s vodou, měli
by se podívat sami na sebe a
svou rodinu, protože jak
známo, děti se nejvíce učí
nápodobou. Děkujeme si doma
navzájem? Poděkujeme vždy
babičce, že nám vyzvedla dítě
ze školky a postarala se o ně,

než jsme přišli z práce? A
stejné je to samozřejmě i
s druhým
kouzelným
slovíčkem.
A tak i my pedagogové
děkujeme rodičům, že si vždy
najdou chvilku popovídat si o
svém
dítěti,
vzájemně
spolupracovat, a že si najdou
chvilku prohlédnout si práce
svého dítěte.
Chtěli
bychom
také
poděkovat
babičkám
a
dědečkům, že si našli chvilku
přijít k nám do školky a přečíst
nám pohádku.
V loňském roce jsme jako
poděkování
vyhlásili
30.
březen jako „Den babiček a
dědečků.“
Pro velký úspěch se bude
letos „Den babiček a dědečků“
slavit již 27. března.
30. března je totiž letos
Velký pátek, tak bychom si to
moc neužili.
A tak se u nás ve školičce
těšíme, nejen na jaro a na
Velikonoce, ale hlavně na
babičky a dědečky. Určitě se
všechno vydaří!
Krásné prožití svátků jara
přejí děti a kolektiv mateřské
školy.
Míčková Zdena

TISKOVÁ ZPRÁVA
Žáci 8. a 9. tříd základních
škol se utkali v matematickofyzikální soutěži RSG
Vítězný tým ZŠ ve Zdíkově
získal od Rohde & Schwarz
výlet do Světa techniky
v Ostravě
Vimperk, 28. únor 2018:
Zapojit
správně
obvody,
odpovědět na řadu záludných
otázek z matematiky a fyziky a
v neposlední řadě obstát i ve
sportovních disciplínách muselo 24 žáků osmi základních
škol Jihočeského kraje. Ve
čtvrtek 22. února 2018 se
v Městském kulturním středisku
Vimperk
uskutečnilo
finálové kolo již čtvrtého
ročníku matematicko-fyzikální
soutěže RSG. Síly změřily
tříčlenné týmy ze Základní
školy T. G. Masaryka a
Základní školy Smetanova ve
Vimperku, Základní školy
Čkyně, Zdíkov, Stachy, Šumavské Hoštice, Husinec a
Vlachovo Březí.
Soutěž, která má mezi žáky
vzbudit zájem o vědu a techniku, vyhrálo po velmi
napínavém boji družstvo ze
Základní a Mateřské školy
Zdíkov. Druhý skončil tým ze
Základní školy Smetanova Ve
Vimperku a třetí místo obsadili
žáci ze Základní a mateřské
školy Čkyně. Nejlepší řešitelkou prvního kola soutěže,
které probíhalo online, se stala
Veronika Sovová ze Základní
školy Smetanova ve Vimperku.
Vítězné družstvo se vydá se
zástupci společnosti Rohde &
Schwarz na třídenní exkurzi do
Světa Techniky v Ostravě.
„Letošní finále soutěže bylo
napínavé až do samotného
konce. Ještě nikdy se nám
nestalo, že by soutěžní týmy
měly tak vyrovnané výkony. O
vítězi se tak rozhodlo opravdu
v poslední minutě,“ uvedl
ředitel Gymnázia a Střední
odborné školy ekonomické Jan
Heřta, který soutěž spoluorganizuje.

Akci pořádá Rohde &
Schwarz závod Vimperk, s.r.o.
a Gymnázium a Střední odborná
škola
ekonomická
Vimperk. Finálové kolo moderoval Jan Hajník. „Soutěž RSG
je součástí spolupráce vimperského gymnázia a společnosti
Rohde & Schwarz závod
Vimperk. Krom této soutěže
podporujeme studenty a studentky gymnázia skrze povinně
volitelný
předmět:
Administrace průmyslových
procesů, ve kterém žákům
přednášejí vedoucí pracovníci
závodu Rohde & Schwarz,“
říká jednatel společnosti Rohde
& Schwarz Konrad Bartl.
Rohde & Schwarz závod
Vimperk, s.r.o.
Rohde & Schwarz je nadnárodní soukromá společnost
podnikající v oblastech elektronických testovacích a měřicích přístrojů, informačních
technologií a radiokomunikací.
Ve Vimperku působí od roku
2001. V současné době zaměstnává více než 700
zaměstnanců a patří tak k
největším a nejstabilnějším zaměstnavatelům regionu.
Gymnázium
a
Střední
odborná škola ekonomická
Vimperk
Historie Gymnázia a Střední
odborné školy ekonomické
Vimperk sahá do roku 1936,
kdy vzniklo jako obchodní
škola. V roce 1961 se instituce
změnila na střední všeobecnou
vzdělávací školu, ze které se v
roce 1971 stalo gymnázium.
V současnosti studuje na čtyřletém a osmiletém gymnáziu, a
také ve třídách se sportovní
specializací a specializací na
informační technologie přes
230 žáků.
Kontaktní osoba
Mgr. Lucie Laštíková
PR & HR Marketing Officer
lucie.lastikova@rohdeschwarz.com
Tel.: +420 721 746 273,
+ 420 388 425 281

Sběrný den
20.4.2018 pátek od 14 do 18 hodin
21.4.2018 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, jako každoročně, v prostoru před
garážemi u čp.148 (bývalý pivovar)

Vážení spoluobčané,
obec Zdíkov Vám nabízí jednoduchý a pohodlný způsob
získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze
zajistit dostatečnou informovanost je zajištěn provoz
SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých
informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních
telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových
situacích a o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých
haváriích a stavu jejich řešení?
• uzavírkách místních komunikací?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• termínech konání zasedání zastupitelstva obce?
• konání kulturních a společenských akcí?
• mimořádných změnách v provozní době OÚ
apod.?
Zaregistrovat
se
můžete
na
webových
stránkách www.infokanal.cz/cweb/reg/ZDIKOV, nebo na
obecním úřadě ve Zdíkově.

Hasičský sbor vznikl v roce
1878 za hraběte Thuna, který
žil zde na zámku. Tehdejší
hasiči začínali svůj boj s ohněm
s ,,technikou´´ čtyřkolová stříkačka z roku 1903. Dnes je to
nepochopitelné, když máme
v garážích hasičská vozidla
CAS20
Tatra815,
CAS32
Tatra148, doplněno vozidlem
Ford
s výbavou
dýchací
techniky a Avie. Změnilo se za
ty
léta
mnohé.Hasičská
zbrojnice postavena v roce
1968 dostává v dnešní době
nový vzhled. Díky financím a
podpoře Obecního úřadu se
pořídila již zmíněná nová
vrata,pokračuje se s výměnou
oken v nebytových prostorech,
ale i samotná budova dostane
nový žluto-šedý kabát. Renovuje se i vnitřek objektu,malba
a oprava podlah v garážích.Vše
je
samozřejmě
spojeno
s květnovými oslavami. Připo-

menu jen,že se před deseti
roky na 130. výročí světil
krásný hasičský prapor. Je na
něm vyšit sv. Florián jak
chrání naši obec Zdíkov.
Chtěla bych Vás ještě
seznámit s volbou nového
starosty SDH Zdíkov, která
proběhla na Valné hromadě
v prosinci 2017. Zde ukončil
svou funkci starosty sboru pan
Josef Žižka. Vykonával práci
dobře a svědomitě 25let, za to
mu děkujeme. Novým starostou sboru byl zvolen pan
Vladimír Harvařík. Přejeme
mu
mnoho
úspěchu
a
trpělivosti.
Za celý sbor dobrovolných
hasičů Vás spoluobčany zvu na
oslavu 140.výročí.
Přeji Vám všem krásně
rozkvetlé jaro a příjemně
prožité Velikonoce.
Za SDH Zdíkov
Jaroslava Králová

Muži zahájili zimní přípravu
20. ledna. Tréninky probíhají
2x týdně. Do přípravy se
s týmem nově zapojili zkušení
hráči Pavel Čermák a Vojta
Vačkář. Oba se po delší době
vrací do zdíkovského fotbalu.
Radek Podskalský měl přijít
z Vimperka, ale během přípravy si ho z důvodu velkého
počtu dlouhodobě zraněných
hráčů Vimperk stáhl zpět. Další
dvě plánované posily se
bohužel do přípravy nezapojily,
a tak se posílení týmu pro jaro
opět úplně nevydařilo. Ukazuje
se, že přivést do Zdíkova
kvalitního fotbalistu v perspektivním věku je v současnosti
skoro nemožné. Do jara již
zřejmě nenaskočí dlouholetá
opora týmu Roman Šebánek.
Jinak by měl tým zůstat pohro-

madě. Na postu hrajícího
trenéra zůstává Karel Nový.
V prvním přípravném zápase hraném 4. 3. v Prachaticích muži porazili Kašperské Hory 4:2. Výkon
v prvním poločase byl velice
dobrý, ale v dalších minutách
se hráči dopouštěli častých
ztrát míče a ve hře bylo z naší
strany dost nepřesností. Svou
roli sehrálo určitě to, že to byl
první zápas přípravy a dále
fakt, že v zápase bylo prostřídáno dost hráčů.
V dalším přípravném utkání nás čeká Záblatí a 24. 3.
generálka s Vimperkem. Jarní
část sezony začíná v neděli 1.
4. veledůležitým zápasem ve
Vl. Březí.
Mgr. Roman Šebánek

První turnaj nové sezóny absolvovali naši nejmenší
fotbalisté. FC Vlachovo Březí uspořádal turnaj mladších
přípravek v hale místní tělocvičny. Turnaje se zúčastnily
týmy Prachatic, Vimperka, Vlachova Březí A, Zdíkov/Stachy
a Vlachova Březí B. Po vyrovnaných zápasech skončili naši
benjamínci s dvěma výhrami a dvěma prohrami na 3. místě!
Navíc nejužitečnějším hráčem turnaje se stal Richard Kurej.
Gratulujeme!
Dne 24. 2. 2018 se uskutečnil ve Zdíkově již tradiční
nohejbalový turnaj. Hlavní organizátor, nohejbalový klub
Zdíkov, pod vedením Jiřího Peška staršího, přivítal 9
mužstev. Po krásných soubojích se vítězem stal tým ze
Strakonic, druhý skončil k velké radosti domácí A. tým a
bronzovou příčku obsadily Češtice. Další pořadí: 4. Osek, 5.
Kraselov, 6. Katovice, 7. Lukes Team, 8. Svině, 9. Zdíkov B.

Již IV. ročník turnaje „ O
pohár krále Šumavy“ se odehrál v neděli, 18. února v moderní hale v Kašperských
Horách. Organizátory byly
tradičně oddíly Stach a
Zdíkova, které tak vzdávají
hold zakladateli turnaje panu
Milanu Svobodovi ze Stach.
Mezi šesti účastníky nechyběl
domácí tým Stachy/Zdíkov,
dále pak pozvání přijali FC
Netolice, Tatran Volary, SK
Čkyně a zástupce mělo i
zahraničí, neboť obec Stachy
pozvala svou partnerskou obec
Ruderting. Němečtí hosté
přivezli týmy dva, a to „áčko“
a „béčko“.
Turnaj byl spolufinancován
Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu, který podporuje aktivity mezi Svobodným
státem Bavorsko a Euroregionem Šumava – jihozápadní
Čechy.
Turnaj zahájil hlavní organizátor Mgr. Karel Nový, dále
pak předsedové pořádajících
oddílů, Ladislav Heidenreich
ze Stach a JUDr. Jan Kačer ze
Zdíkova. Hodně štěstí ve hře
popřáli též starostové obou
obcí Ing. Petr Lampa a Mgr.
Zdeněk Kantořík. Krátké slovo
pronesl též Jiří Trněný, předseda okresního fotbalového
svazu Prachatice, který připomněl důležitost pořádání
obdobných turnajů jako motivaci dětí ke sportu a zejména k
fotbalu. Organizátoři rozdělili
účastníky do dvou tříčlenných
skupin. Skupina A zahrnovala
Ruderting A, Stachy/Zdíkov a

Čkyně ve skupině B se utkali
Ruderting B, Netolice a
Volary. Souboje ve skupinách
seřadily týmy do následujícího
pořadí. Skupina A:
1.
Ruderting
A,
2.
Stachy/Zdíkov, 3. Čkyně.
Skupina B: 1. Netolice, 2.
Ruderting B, 3. Volary
V prvním semifinále se
sešli oba německé týmy a
„áčko“ Rudertingu porazilo
své kolegy 3-0. Druhé semifinále se stalo jasnou záležitostí Netolic, když nadělilo
domácímu týmu „šestku“.
V souboji o 5. místo porazily Volary Čkyni 2-0. V utkání o bronz se prosadil domácí tým Stachy/Zdíkov a porazil
Ruderting B 3-0.
A bylo tu finále, kde se
utkaly opravdu nejlepší týmy
turnaje. Ruderting A a Netolice. Zápas byl dlouho nerozhodný, ale v závěru byli hosté
z Německa šťastnější a vstřelili
dvě branky- tím se stali vítězi
IV. ročníku poháru O krále
Šumavy.
Při závěrečném vyhodnocení obdržely všechny týmy
pohár, pamětní list, společnou
fotografii a věcné ceny. První
tři týmy navíc obdržely ještě
medaile. Na úplný závěr byla
vyhlášena ještě individuální
ocenění.
Nejlepším střelcem se stal:
Jakob Sigl (Ruderting A)
Nejlepší brankář/ka:
Jana Čondlová (Netolice)
Nejlepší hráč turnaje:
Raphael Seidler (Ruderting A)
Mgr. Roman Šebánek

Po medailových úspěších z
běžeckého lyžování na M-ČR,
se v termínu 23.-25.2. konalo
M-ČR v biatlonu.
V pátek se M-ČR zahájilo
závody štafet dvojic: Sokol
Stachy ve složení A. Tušlová +
H. Randáková obsadili krásné
3.místo, zaostaly pouze za
zkušnými biatlonovými oddíly
Krkonoše Vrchlabí a Jilemnice.
Hoši ve složení O. Šilha + D.
Eliáš po technické závadě na
zbrani obsadili 8.místo.
V sobotu se v Novém Městě
na
Moravě
jel
závod
hromadným startem- nejlépe si
vedl Jakub Bouška, který
skončil na 2.místě a stal se
vicemistrem ČR. V žácích
kategorie B obsadil 6.místo
O.Šilha a 7.místo D.Eliáš,
v žákyních B obsadila H.
Randáková 5.místo a A.
Tušlová 12.místo. N. Völflová
v kategorii žákyň C obsadila
27.místo.
Nedělní zlatý sprint : Hanka
Randáková, Jakub Bouška a
David Eliáš získali zlatou
medaily a zároveň titul Mistr
ČR v závodě sprintu !!! Tři

tituly pro Sokol Stachy je
obrovským úspěchem po 2 leté
činnosti biatlonového klubu.
Dalších krásných úspěchů
dosáhli: 4.místo A. Tušlová,
8. místo David Eliáš a 27.místo
N. Völflová.
V celkovém
hodnocení
Českého poháru žáků jsme byli
velmi úspěšní : kategorie B1:
2. místo Jakub Bouška /z 25
žáků/ , kategorie B2: 3. místo
David Eliáš, 4. místo Ondřej
Šilha / z 39.žáků /, 1.místo
Hanka Randáková, 11.místo
Agáta Tušlová / z 51 žákyň /,
kategorie C1: 26. místo Vojta
Bolda / z 34 žáků /, kategorie
C2 26.místo Natálka Völflová /
z 34 žákyň /.
Celkově se v Poháru ČR
žactva Sokol Stachy umístil na
super 9. místě ze 34. klubů,
jako nejlepší jihočeský oddíl.
Blahopřejeme k výraznému
úspěchu mezi závodníky z
tradičních biatlonových líhní .
Píle v trénincích, závodní nadšení, stejně tak jako podpora
rodičů potvrdily správnou
společnou cestu v přípravě
našich závodníků.

Vážení spoluobčané,
na konci roku 2017 jsme
prostřednictvím
občasníku
Zdíkovsko distribuovali do
vašich domácností Dotazník
k odpadovému hospodářství.
Na obecní úřad se nám
vrátilo 64 vyplněných dotazníků, což není moc, ale ani
málo. Dotazník vrátili občané,
kteří odpad třídí a z dotazníku
vyplynulo mnoho zajímavého.
Již první otázka (věkové
rozložení) ukázala, kdo se o
odpadové hospodářství zajímá
a ví. Z 64 respondentů bylo 40
starší 60 let, 14 ve věku 45-60
a 10 ve věku 30-45. Z nejmladších (do 30) let neodevzdal dotazník nikdo!
Zajímavý
je
výsledek
ohledně ročního poplatku za
odpad v obci Zdíkov. Více jak
polovině dotazovaných se zdá
poplatek adekvátní, ale také
nespravedlivý.
V otázce možnosti pořízení
kompostéru by 35 občanů přivítalo kompostér mít zapůjčený od obce. Respondenti též
uvedli, že by na Zdíkovsku
přivítali kontejner na kovy - 21
občanů, elektroodpad (26),
nebezpečný odpad (24), jedlé
oleje (17), hliník (2) a
pneumatiky (1).
Zde odpovědi na některé
otázky, které vyplynuly z dotazníku.
1) Obaly od mléka a džusů
(tzv. tetrapak) lze vhazovat do
žlutých kontejnerů na plasty.
2) Kontejner (zelená krabice)
na baterie a drobný elektroodpad je před vchodem do
obchodu Jany Krejčové a též
na obecním úřadě ve Zdíkově.

3) Velkoobjemné kontejnery
na bioodpad (trávu a listí) jsou
ve vegetačním období – jaro až
podzim – před garážemi u „starého“ pivovaru. Další kontejner je na fotbalovém hřišti na
parkovišti při vjezdu do areálu.
Velké větve a klestí lze vozit
na skládku k silnici nad
Zdíkovem po levé straně směr
Račov.
4) Kontejnery na plasty, papír
a sklo se dále třídí na třídíci
lince ve Vimperku – firma
Jihosepar.
5)
Nebezpečný
odpad,
velkoobjemný odpad a jedlé
oleje lze odvézt bezplatně do
sběrného dvora ve Vimperku,
Steinbrenerova 6.
Na závěr několik podnětů od
občanů (citace):
„V Putkově označit kontejnery,
co tam nepatří. Je tam tráva a
stará jablka.“
„Kontejner na bioodpad do
Zábroda“
„Kontrolovat obsah popelnic.“
„Kontrolovat, co přibyde ráno
v den vývozu (pytle).“
„Zavést vážení odpadu, čipový
systém, zálohování veškerých
obalů“.
„Aby odpady platili všichni
včetně zahraničních pracovníků, kteří v obci dlohodobě
pracují.“
„U školky vozí netříděný
odpad rodiče ve velkém.“
„Starosta a zastupitelé, aby
zvedli zadky a chodili po obci
a řešili problémy.“
S pozdravem a díky všem,
kteří minimalizují odpad, třídí
a tím šetří pokladnu obce a
tedy náš všech.
Mgr. Roman Šebánek

Pět titulů MČR pro SKI Sokol Stachy !!!
Lyžaři SKI Sokola Stachy se o víkendu 16.-18.2.2018 úspěšně závodili na republikovém přeboru ČR staršího žactva v Harrachově. A hned
první den se mohlo slavit. Sprint žákyň 2005 volně vyhrála a získala titul mistra ČR Hanka Randáková a vedlo i ve starších žácích 2005, kde si
pro titul mistra ČR dosprintoval David Eliáš, ve finálové jízdě byl ještě skvělým výsledkem pátý Ondra Šilha . Hanka i David byli na první
pozici i v kvalifikaci sprintu. Další pěkné výsledky: 20.místo A.Tušlová, 29.místo I.Kaiferová, 17.místo D.Červenková, 25.místo
K.Červenková, 37.místo V.Bolda. Medailové úspěchy pokračovaly i v individuálním závodě klasicky. Druhé zlato a titul mistra ČR si připsala
Hanka Randáková, ve stejném závodě děvčat 2005 do desítky ještě nakoukla A. Tušlová a další medaile cinkla mezi žáky 2005. Opět svou
druhou zlatou a titul mistra ČR si veze David Eliáš. Těsně za desítkou byl O. Šilha. Ve starší kategorii zabojovala D. Červenková, která se stala
vícemistrní ČR a veze si stříbrnou medaili. K. Červenková skončila patnáctá. Výborné výkony z individuálních závodů dávaly velkou naději i
pro štafetové závody. Stašská děvčata byla spolufavoritkami závodu žákyň a v sestavě K. Červenková – H. Randáková – D. Červenková to
potvrdila ziskem dalšího mistrovského titulu.Ve starších žácích Stašská trojice byla třináctá. Stacháci jsou v ČP družstev aktuálně čtvrtí ze 35
týmů. Hanka Randáková a David Eliáš vedou ČP a listinu bodů. „Velká spokojenost, jsou to všechno super výsledky. Pochvala patří hlavně
dětem za jejich přístup k tréninku i závodům,“ doplnila Petra Frühaufová ze SKI Sokola Stachy.

Terezie Šárka Kůsová, Emílie Nováková, Viktorie Stehlíková, Kateřina Hrachová

Matěj Krtouš, Mia Sofia Martanová, Antonín Zádka, Nela Halabrínová

