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Slovo starosty
Vážení obyvatelé Zdíkovska.
je velmi těžké psát v současné době něco
pozitivního. Jednak proto, že slovo pozitivní
získalo za poslední měsíce negativní nádech,
ale zejména je to již rok, co je naše společnost uvalena do boje s koronavirem. Je
zastavena veškerá kulturní a sportovní činnost v obci, omezené cestování i služby.
Podnikatelé v oboru služeb jsou díky vládním opatřením na prahu likvidace a hlavně
děti se již téměř rok vzdělávají distančně!
To vnímám, jako učitel a rodič zároveň, za
jeden z největších problémů. A „světlo na
konci tunelu“ není vidět…
Nemá cenu diskutovat nad tím, kdo za
to může, co udělala vláda dobře, co špatně.
Nejsem kompetentní komentovat její kroky.
Určitě se však neupínám na konspirační
teorie, které kolují internetem a na sociálních sítích. Důvěřuji lékařům a zdravotníkům, a pokud oni řeknou, že za enormní
nárůst pacientů v nemocnicích mohou nezodpovědní občané, tak jim věřím.
Nechci a nebudu psát, co všechno se
změnilo, koho tato doba omezila, poškodila
a kdo nás, bohužel, opustil. Toto vše najdete
v jednotlivých článcích uvnitř čísla. Je
krásné, jak vzpomíná paní Houdková na
„Osobnosti Zdíkova“ ve svém článku.
Mnozí z nich byli nejen moji sousedé, ale
i „studnice informací a vědomostí o Zdíkově“. Své postřehy a rady již nepředají!
Stejně jako Horní Králováci, vzpomínám na pana Ing. Josefa Vondráška, bývalého starostu naší partnerské obce Rožmitál
pod Třemšínem, neboť jeho nečekané úmrtí
v prosinci roku 2020 bylo pro nás všechny,
kdo ho znali, velkou ranou. Pan starosta
vedl město Rožmitál p. Třemšínem 22 let.
Za ty necelé dva roky, co jsem ho znal, na
mě udělal dojem skvělého člověka, člověka,
který umí naslouchat lidem, má enormní
společenské cítění a do rozvoje města
vkládal veškerý čas. Budu na něj s láskou
vzpomínat. Je veliká škoda, že se již od něj
nebudu moci učit!
Před rokem jsem psal ve Zdíkovsku
o americkém městě Gunnison v Coloradu,
kde se díky kázni tamních obyvatel nenakazil v průběhu epidemie španělské
chřipky žádný obyvatel. Docela by mě
zajímalo, jak si nyní poradili s COVID-19?!

Z obsahu
Dnes jiný příběh. Tentokrát ze středověké Anglie. Učí se o něm i naše děti
v hodinách angličtiny. Je to příběh britské
vesnice Eyam. V době Velkého londýnského
moru v 17. století se vesnice rozhodla zabránit šíření morové nákazy do okolních
měst tím, že svou obec dali na několik
měsíců do karantény. Mor se do vesnice
dostal v balíku látky, který si zakoupil
místní krejčí Alexandr Hadfield kvůli
slavnosti. V látce byly blechy, které roznesly
dýmějový mor mezi obyvatele. Jakmile se
nakazili první vesničané, začali jejich sousedé uvažovat o opuštění vesnice. Místní
pastor však přesvědčil obyvatele, aby
v souladu s křesťanskou morálkou z vesnice
neutíkali a nešířili tím mor do okolních
oblastí. Jen díky tomu, že jim okolní vesničané nosili potraviny na domluvené místo
a obyvatelé Eyemu jim zde nechávali
peníze v octu, se mor nerozšířil do okolí.
Jejich oběť byla obrovská. Z 350 obyvatel
do jednoho roku zemřelo 260.
Tak mě napadá: „Jaký jsme od 17. století
udělali pokrok? Máme sice auta, letadla,
antibiotika, počítače a mobilní telefony,
ale jestli pak by se dnes nějaká vesnice
nebo dokonce město obětovalo pro ostatní?
Občané Zdíkovska, přispějte svou morálkou ke zdárnému ukončení kovidové epidemie a brzkému návratu do běžných
životních kolejí!
Vážení obyvatelé, v jarním Zdíkovsku
se dozvíte o Sčítání domů a bytů, které
probíhá právě v těchto dnech. Výsledky
budou velmi důležité i pro veřejnou správu,
neboť z dat se bude plánovat budoucí
strategie obce. Výsledky nám pomohou
zodpovědět otázky. Jaké je složení obyvatelstva naší obce? Je nutné rozšiřovat
infrastrukturu? Máme dostatečnou kapacitu školy a školky? Měla by se podpořit
výstavba a zareagovat změnou územního
plánu? Bude nutné rozšiřovat dům pro seniory? To vše ukáží výsledky. Splňme
všichni svou povinnost a vyplňme elektronické nebo tištěné dotazníky!
Pojďme zapomenout na splíny a události posledního roku a oslavme příchod
jara a Velikonoce. Třeba vycházkou do
okolí Zdíkova, které stále nabízí nádhernou přírodu!
Roman Šebánek, starosta obce
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Informace k lesnímu hospodářství
Dovolte mi pár informací k lesnímu
hospodářství. V loňském roce bylo vytěženo 11 860 m3 dřeva. Jednalo se z 100%
o těžbu nahodilou (kůrovcová kalamita).
Bylo zalesněno 29,71 ha lesa. Jako sadební
materiál bylo použito 66 800 ks smrku,
59 425 ks buku, 12 825 ks jedle a na vlhčí
místa bylo vysazeno 600 ks olše. Z výše
uvedeného je vidět, že smrk již nebude mít
většinové zastoupení v budoucích lesích.
Zbývá zalesnit 8,25 ha. Tyto plochy budou
zalesněny převážně bukem a douglaskou.
Mezi místní občany bylo distribuováno
3 043 m3 palivového dřeva a 613 m3 bylo
seštěpkováno pro místní kotelnu. Díky
výrobě vlastní štěpky klesla cena vyrobe-

ného GJ tepla z 557,03 Kč v roce 2019
na 425,54 Kč v roce 2020.
Na závěr dobrá zpráva. Obec Zdíkov
získala dotaci na „Zmírnění kůrovcové
kalamity v lesích za rok 2019“ ve výši
2 891 181 Kč. Dále máme podané dotace
na „Obnovu a ochranu lesa“ ve výši
853 170 Kč a 226 600 Kč. Prostředky
budou použity na nákup sadebního materiálu a péči o les, neboť o zvládnutí
kalamity můžeme mluvit, až po zajištění
porostů, což je jakmile nové stromy dosáhnou stáří 5–7 let. Do té doby jsou stále
vystaveny zvěři, hlodavcům, buřeni atd.
Václav Švarc, lesní hospodář

Připomínáme chovatelům pejsků
n Povinnost uhradit poplatek za pejska. Poplatek je ve stejné výši jako v letech předešlých a činí pouhých 150 Kč/rok.
n Povinnost přihlášení psů. Těm, kteří dosud svého pejska nepřihlásili na obecním úřadě, vzniká povinnost neprodleně, vždy
nejpozději do 15 dnů od dovršení tří měsíců stáří psa, tak učinit.
n Věnujte prosím pozornost úklidu exkrementů. Bezohledné chování některých majitelů značně znepříjemňuje život ostatním
spoluobčanům.

Obecní úřad Zdíkov oznamuje držitelům pejsků
že ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb, o veterinární péči, je potřeba v letošním roce opět naočkovat
vaše pejsky. Poslední očkování bylo v obci Zdíkov provedeno v roce 2019.

ORGANIZOVANÉ OČKOVÁNÍ PEJSKŮ
bude v letošním roce v naší obci probíhat pravděpodobně v měsíci červnu, o daném termínu budete
prostřednictvím místního rozhlasu a aplikací Hlášení rozhlasu včas informováni.
Žádáme chovatele, aby přivedli k pravidelnému očkování své pejsky v doprovodu dospělé osoby.
Dodržte přesně termín a dobu, který bude stanoven pro každou osadu.
Pes musí být opatřen náhubkem a vodítkem.
Zdíkovec

8,00 h

před hasičárnou

Zdíkov

8,15 h

před obecním úřadem

Masákova Lhota

8,45 h

před pohostinstvím

Nový Dvůr

9,00 h

před hasičárnou

Branišov

9,30 h

na návsi

Žírec

9,45 h

u autobusové zastávky

Račov

10,00 h

u autobusové zastávky

Putkov

10,15 h

před pohostinstvím
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Úhrada místního poplatku za odstraňování odpadu
Místní poplatek je splatný do 31. 5. 2021 a pro letošní rok činí 700,- Kč za osobu, nebo rekreační objekt a rok,
jako tomu bylo i v roce minulém.
Prosíme občany, aby vzhledem k dané epidemiologické situaci hradili všechny poplatky pokud možno bezhotovostně
na účet Obce Zdíkov a do zprávy pro příjemce uvedli jméno, příjmení a adresu plátce.

Číslo účtu: 661 626 369/0800
V případě jakéhokoliv dotazu volejte na tel. 388 426 715.

Změny v odpadové legislativě
Na konci roku 2020 (konkrétně 23. 12.
2020) zákonodárci přijali balík nové
odpadové legislativy sestávající se z několika právních předpisů, které nabyly účinnosti již od 1. 1.2021. Kromě mnoha
dalších změn „nadělili“ obcím a městům
razantní změny, které se budou týkat
obecního systému stanovení a vybírání
poplatků za odpady. Díky přechodnému
ustanovení bude většina obcí řešit změnu
v odpadovém hospodářství a poplatek za
komunální odpad až v druhé polovině
roku 2021, nicméně je vhodné se na ně již
připravit.

Novelizace zákona o odpadech bude
pro obce znamenat mnoho nových povinností a úskalí, která budou muset řešit.
Následné prováděcí předpisy mohou znamenat v následujících letech výrazné navýšení nákladů na odpadové hospodářství,
proto je problematice nutné věnovat zvýšenou pozornost a připravit se na nové legislativní požadavky. Nový zákon vychází
z „balíčku k oběhovému hospodářství“,
který byl schválen Evropskou radou
05/2018. Prioritou je výrazné omezení
skládkování odpadů tak, aby od roku 2024
(resp. 2030) nebyl přijímán na skládku

žádný odpad vhodný k recyklaci nebo
jinému využití – zejména komunální odpad.
Co to pro obce znamená?
1) Minimalizovat směsný komunální
odpad, který bude uložen na skládku,
2) Zvýšit podíl separace (třídění) na 60 %
do roku 2025 (Zdíkov třídí nyní necelých 20%!!!),
3) Najít systém jak zapojit či evidovat
odpad od podnikatelských subjektů,
4) Evidovat množství bioodpadu – provozování komunitní kompostárny.

Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)
Dílčí základ
poplatku
Využitelný
Zbytkový
Nebezpečný

2021
800
500
2000

2022
900
500
2000

2023
1000
500
2000

Poplatkové období v roce
2024
2025
2026
2027
1250
1500
1600
1700
500
500
600
600
2000
2000
2000
2000

2028
1800
700
2000

2029
1850
700
2000

Rok
Produkce na občana

2021
0,2

2022
0,19

2023
0,18

2024
0,17

2028
0,13

2029
0,12

2025
0,16

2026
0,15

2027
0,14

2030+
1850
800
2000

Zdroj: návrh nového zákona o odpadech
Každá obec bude moci po podání
žádosti uplatnit slevu na zákonný poplatek, kdy určitá hmotnost veškerého skládkovaného odpadu bude zpoplatněna jako
odpad zbytkový. Další produkce nad stanovený limit bude podléhat výši poplatku
odpovídajícímu využitelnému odpadu.
Pro lepší pochopení si uvedeme příklad na naší obci, Zdíkovu.
V roce 2019 vyprodukovali obyvatelé
Zdíkova 536 tun komunálního odpadu
a 54 tun velkoobjemného odpadu. Celkem
tedy 590 tun odpadu, který bude zpoplatněn skládkováním. Obec Zdíkov měla
v roce 2019 1 740 obyvatel. Slevu si může
obec nárokovat na 348 tun (1740 x 0,2).
Tento odpad bude veden jako zbytkový.

Zbylých 242 tun bude účtováno jako využitelný, tedy dražší sazbou 800 Kč v roce
2021. Navýšení poplatku za skládkování
v roce 2021 oproti roku 2019 je 72 000 Kč.
Bude-li produkce konstantní a občané Zdíkova nedokáží snížit produkci komunálního odpadu, budou náklady v roce 2025
již vyšší o 310 000 Kč oproti původnímu
stavu. V roce 2029 při 1700 občanech by
se jednalo o navýšení o 489 000Kč.
Z výše uvedeného plyne pouze jediné,
a sice snížit produkci komunálního
odpadu! Chápu, že je to v dnešní konzumní společnosti velmi těžké a ani výrobci
zboží konečnému spotřebiteli nepomáhají,
jelikož každé zboží je baleno hned do
několika obalů, které se musí následně

likvidovat. Nezbývá než maximálně třídit
odpad a chovat se ekologicky již při nákupu
zboží. V tom zatím za státy Skandinávie
nebo Švýcarskem výrazně zaostáváme.
Pokud nedokážeme ve Zdíkově výrazně
snížit produkci směsného komunálního
odpadu a velkoobjemného odpadu a zároveň nebudeme efektivně třídit, musíme se připravit na výrazné zvýšení
poplatků za odpady!
Nyní několik informací o poplatcích za
odpad
Stávající právní úprava umožňuje
obcím vybírat úhradu v souvislosti s odpady
v několika různých režimech.
Pokračování na straně 4
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Změny v odpadové legislativě – pokračování ze str. 3
1. Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona 565/1990
Sb., o místních poplatcích. Poplatníkem
je pak fyzická osoba přihlášená v obci
k pobytu, nebo fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášená žádná
fyzická osoba. Tento poplatek uplatňujeme léta v naší obci.
2. Zpoplatnění odpadu v obci podle zákona o odpadech – zák. 185/2000 Sb.
V tomto režimu je poplatníkem poplatku za komunální odpad každá
fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká
odpad, plátcem je pak vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.
Většina obcí pak tento poplatek vybí-

rala v závislosti na tom, kolik a jak
velkých nádob si plátci objednali a jak
často byly tyto nádoby vyváženy
3. Smluvní režim dle § 17 odst. 6 zákona
o odpadech, který však nebyl obcemi
v takové míře využíván.
Ačkoli s novou odpadovou legislativou
se ruší možnost vybírat úhradu na základě
smlouvy, má obec v zásadě více variant,
jakým způsobem bude úhrady v souvislosti
s odpadovým hospodářstvím na jejím území
vybírat. Stranou samozřejmě zůstává možnost zapojení podnikajících fyzických
a právnických osob, které lze do obecního
systému zapojit písemnou smlouvou stejně,
jako tomu bylo doposud. Všechny možnosti
nyní nalezneme v zákoně č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích. Jedná se o:
– poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství,

Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad ve Zdíkově

– poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci.
Obec si může vybrat pouze jeden z uvedených způsobů.
Poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství do značné míry odpovídá
stávajícímu místnímu poplatku podle zákona o místních poplatcích. Tento poplatek doznal jen drobných změn, nově jsou
mezi poplatníky zařazeny i právnické osoby,
které vlastní nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášena žádná
fyzická osoba. Maximální výše poplatku se
mění oproti současné 1 000 Kč na 1 200 Kč
ročně na osobu. Obec již nemusí dělit částku
na paušální a nákladovou. Jedná se o nejjednodušší model zpoplatnění odpadového
hospodářství pro rok 2022 a následující.
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Poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci částečně vychází
z modelu, který byl doposud zakotven
v zákoně o odpadech. Poplatníkem tohoto
poplatku je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná
fyzická osoba. Bydlištěm se pro účely tohoto poplatku rozumí především faktický
stav, nikoli evidenční.
Obec, která uvažuje o zavedení tohoto
poplatku, musí současně rozhodnout,
z jakého základu poplatku bude vycházet.
Základem poplatku totiž může být:
– hmotnost odloženého odpadu
– objem odloženého odpadu
– kapacita soustřeďovacích prostředků
(nádob, pytlů apod.)
První dvě varianty vycházejí z teze, že
každý platí tolik, kolik odpadu vyprodukuje. Jde tedy o značně motivující režim
k třídění odpadů a předcházení jejich vzniku,

Z obecního úřadu | ZDÍKOVSKO
nicméně tento model vyžaduje technické
možnosti na straně svozové společnosti.
Ta by totiž musela evidovat hmotnost či
objem odpadu vyvářeného z každé jednotlivé nádoby. Dalším úskalím této varianty
je odložená splatnost. Z praktických
důvodů je totiž žádoucí nastavit splatnost
poplatku až v následujícím kalendářním
roce, tedy v okamžiku, kdy bude zřejmé,
kdo kolik odpadu vyprodukoval, což však
s sebou přináší roční výpadek příjmů z poplatku za odpady. Pokud obce nezvolí
variantu dle skutečné produkce odpadů,
mohou stanovit tento poplatek podle kapacity soustřeďovacích prostředků. – poplatek bude stanoven podle velikosti
nádoby, jejich množství a četnosti svozů.
Pro malé obce se nabízí jako nejjednodušší zvolit poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství, kde se stanoví
jednotná sazba pro všechny poplatníky.
Zákon obsahuje i několik osvobození,

obec může osvobodit i další osoby či
některým osobám poskytnout úlevu.
Výhodou poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je, že
může dobře posloužit jako motivační nástroj pro občany a další poplatníky, aby
produkovali méně odpadu, více třídili, což
ostatně navazuje i na budoucí povinnosti
obce zajistit vytřídění určitého podílu odpadu už od roku 2025, nicméně správu tohoto poplatku považuji za administrativně
i technicky náročnější. Negativem může
být i splatnost poplatku až v následujícím
kalendářním roce (platí především pro
hmotnostní a objemový základ).
S využitím článku Mgr. Bc. Tomáše
Auera, časopis OBEC a finance, 1-2021
a Analýzy a strategické návrhy odpadového
hospodářství obce Zdíkov, vypracovala firma
Obcejinak.cz (ARCH Consulting s.r.o.),
zpracoval Mgr. Roman Šebánek

Obec bude rozdávat v létě kompostéry
V loňském roce si Obecní úřad Zdíkov
díky článku ve Zdíkovsku udělal anketu
na zájemce o kompostéry. Na základě došlých žádostí obec podala žádost o dotaci
na Operační program životního prostředí.
Účelem dotace je předcházení vzniku
komunálního odpadu v Jihočeském kraji,
jinými slovy, aby se nám tráva, listí, rostlinné zbytky a bioodpad neobjevovaly
v popelnicích na komunál.
Na jaře letošního roku jsme obdrželi
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obec obdrží dotaci 718 407,25 Kč a 126 777,75 Kč
bude hradit z vlastních nákladů. Dotace se
poskytuje na 80 ks kompostéru o objemu
1 400 litrů, 10 ks kompostérů na 1 050 litrů

a 1ks kontejneru na textil. Dobrá zpráva
je, že budou uspokojeni všichni žadatelé,
kteří v minulém roce odevzdali žádost na
obecní úřad.
V minulém týdnu byla podepsána kupní
smlouva s dodavatelem a předpokládáme,
že do konce června bude zakázka dopravena
do naší obce. Jakmile budou připraveny
kompostéry a smlouvy, budou žadatelé
vyzváni k vyzvednutí kompostéru a mohou
začít přeměňovat rostlinné zbytky na kvalitní kompost.
Věříme, že tato pomoc občanům přispěje ke snižování množství komunálního
odpadu v obci.
Mgr. Roman Šebánek, starosta obce

Z knihovny

V současné době není možné si knihy a časopisy půjčovat jinak než bezkontaktně formou „výdejního
okénka“. Se všemi, kteří toužíte po novém čtení nebo jej potřebujete ke studiu (zkoušky, maturity
a přijímačky se blíží), či si již vypůjčené chcete prodloužit, je možné se předem domluvit telefonicky (388 426 788) nebo
e-mailem (knihovna.zdikov@email.cz). Na základě objednání je možné si knihy nejen půjčovat, ale i vracet, zejména ty již
delší dobu půjčené, neboť na mnohé z nich čekají další čtenáři. Výpůjční doba zůstává stejná. Dodržujete prosím bezpečnostní
opatření – nasazený respirátor, rozestupy 2 m, vstup po jednom nebo rodinní příslušníci. Děkuji za spolupráci.
Všem čtenářům Zdíkovska přeji hezké a zdravé jarní dny. Ať se vám daří! Magdalena Kubišová
Karin Krajčo
Babinská:
Hvězdy
na cestě
(román)

Jonas
Jonasson:
Sladká pomsta
(autor bestselleru
Stoletý stařík)

František
Niedl:
Cesty rytířů
(historický
román)

Marie
Kšajtová:
Cvoček a pan
Márinka
(pro děti
od 5 let)
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Zpráva o ﬁnančním hospodaření obce za rok 2020
Rozpočet na rok 2020 byl schválen dne11. 12. 2019 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši (tř. 1–4)
Financování (zapojení zůstatku z min. let)
Celkové zdroje ve výši

44 464 000 Kč
3 977 000 Kč
48 441 000 Kč

Celkové výdaje rozpočtu ve výši (tř. 5–6)
Financování (splátky úvěrů a půjčky) ve výši
Výdaje včetně financování (splátek úvěrů a půjčky)

46 317 000 Kč
2 124 000 Kč
48 441 000 Kč

Rozpočet byl schválen jako schodkový, tzn. výdaje r. 2020 převyšují příjmy r. 2020 (bez financování). Dále musela obec v r. 2020
splácet úvěry a půjčku ve výši 2 124 tis. Kč. Na financování schodku měl být zapojen přebytek hospodaření minulých let ve výši
3 977 000 Kč.
Během roku 2020 byl schválený rozpočet upraven 18 rozpočtovými opatřeními – byl navýšen o 9 930 tis. Kč v příjmech
a o 11 833 tis. Kč ve výdajích. Financování (čerpání zůstatku minulých let) bylo navýšeno o 1 902 tis. Kč (na 5 879 tis. Kč).
Skutečné příjmy k 30. 12. 2020 činily 57 037 tis. Kč, tj. plnění na 105% upraveného rozpočtu, výdaje 57 217 tis. Kč, tj. plnění
na 98 % upraveného rozpočtu. Obec hospodařila se schodkem 180 tis. Kč.
Dále byly uhrazeny splátky úvěrů a půjčky ve výši 2 123 tis. Kč. Na schodek a splátky úvěrů a půjčky byl zapojen zůstatek
finančních prostředků z minulých let ve výši 2 353 tis. Kč.
Plnění rozpočtu dle jednotlivých tříd v tis. Kč:
Příjmy

Upr. rozpočet

Skutečnost

% plnění

26 836
19 040
100
8 418
54 394

28 497
20 044
78
8 418
57 037

106,19
105,27
78,00
100,00
104,86

Tř. 5 – Provozní výdaje
Tř. 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

48 471
9 678
58 149

47 570
9 647
57 217

98,14
99,68
98,40

Financování
Zapojení zůstatku min. let
Splátky úvěrů a půjček
Vratka jistiny

5 879
-2 124
0

2 353 (sníž. zůst. na účtech)
-2 123
-50

Tř. 8 (rozdíl výdaje-příjmy)

3 755

Tř. 1 – Daňové příjmy
Tř. 2 – Nedaňové příjmy (příjmy z vl. činnosti – lesy, vodní, BK, …)
Tř. 3 – Kapitálové příjmy (prodej nemovitostí, ost. maj.)
Tř. 4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem
Výdaje

Obec obdržela v r. 2020 tyto dotace:
Na opravu místní komunikace u panelových domů
Kompenzační bonus Cov-2
Dotace na volby (SENÁT + KRAJ)
Dotace na VO – na výměnu svítidel
Příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity
Příspěvek na obnovu lesních porostů
Příspěvek na veřejně prospěšné práce
Příspěvek na výměnu vodovodního řadu v Novém Dvoře
Příspěvek na chodníky (průtah)
Příspěvek na hasiče
Příspěvek na státní správu
Celkem

180

2 436 tis. Kč
2 175 tis. Kč
235 tis. Kč
882 tis. Kč
660 tis. Kč
764 tis. Kč
156 tis. Kč
350 tis. Kč
250 tis. Kč
12 tis. Kč
498 tis. Kč
8 418 tis. Kč
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Poskytnuté dotace a dary v r. 2020 z rozpočtu obce:
3 200 tis. Kč
dotace na provoz ZŠ a MŠ Zdíkov
151 tis. Kč
dotace na činnost TJ Sokol Zdíkov
120 tis. Kč
dotace Oblastní charitě na pečovatelskou službu
50 tis. Kč
dotace na činnost Ski Sokol Stachy
30 tis. Kč
dotace na činnost Biatlon Zadov
15 tis. Kč
dotace Rybářskému svazu Vimperk na pomůcky
19 tis. Kč
SHŠ Fechtýři na úhradu nájmu a služeb v domu služeb
20 tis. Kč
dar na činnost – Kopp nakladatelství České Budějovice
20 tis. Kč
dar pro Domov pro seniory Kůsov
10 tis Kč
dar pro Hospic Prachatice
10 tis. Kč
pro Město Vimperk na autobusovou linku
20 tis. Kč
dar na činnost – Horní Králováci
20 tis. Kč
finanční dar – Diakonie Broumov
Dále byly poskytnuty drobné finanční dary neziskovým organizacím ve výši 35 tis. Kč (8 příjemců) a drobné finanční dary
občanům ve výši 45 tis. Kč (k narození dětí, příspěvky pro prvňáčky)
Porovnání výnosů a nákladů hlavní ekonomické činnosti obce (v tis. Kč)

Lesní hospodářství
Tepelné hospodářství
Vodní hospodářství

Výnosy
10 660 (bez dotací)
1 421
3 893 (bez dotací)

Náklady
10 164
1 421
8 533

Hospodářský výsledek
496
0
-4 640

Důvodem vysokého záporného výsledku u vodního hospodářství je výměna vodovodního řadu v centru obce (1 603 tis. Kč)
– průtah obcí, výměna vodovodního řadu a kanalizace v Novém Dvoře (1 127 ti. Kč), ostatní opravy vodovodu a kanalizace (před
OÚ, Ke Kurtům, u bývalého ZD, aj. – 1 511 tis. Kč), dále pak to jsou odpisy, které jsou součástí nákladů (752 tis. Kč). Odpisy jsou
součástí nákladů, nejsou však peněžním výdajem.
Stav základního běžného účtu rozpočtového hospodaření činí k 31. 12. 2020 5 377 tis. Kč a účtu fondů obce 525 tis. Kč.
Stav nesplacených stávajících úvěrů u České spořitelny je 8 739 tis. Kč (úvěr na bytový dům pro seniory, úvěr na ČOV a kanal.
Zdíkov – splaceny budou v r. 2025.
Stav nesplacené půjčky na ČOV a kanalizaci u SFŽP činí 1 610 tis. Kč – splácena bude do konce roku 2025.

Žádosti o dotace | Obec Zdíkov (říjen 2020–březen 2021)
Název akce
Výměna sloupů veřejného osvětlení ve Zdíkově
Doplnění dětského hřiště o workoutovou sestavu s fit prvky v obci Zdíkov
Výstavba víceúčelového školního hřiště ve sportovním areálu Zdíkov
Oprava místních komunikací – oprava povrchu MK ve Zdíkovci
Oprava střechy Základní školy Zdíkov
Rekonstrukce lesní cesty a oprava místní komunikace Lesní samoty
Výsadba stromů v intravilánu a extravilánu obce Zdíkov
Rošříření blokové kotelny a napojení bytových domů v sídlišti
Výměna střešní krytiny na budově sokolovny Zdíkov
Modernizace zázemí fotbalového hřiště Zdíkov
Výměna vodovodního řadu v části osady Zdíkovec
Vybavení zahrady MŠ Zdíkov hracími a tělovýchovnými prkvy
Modernizace běžecké dráhy ve sportovním areálu Zdíkov
Oprava tělocvičny ZŠ Zdíkov
Podpora knihoven, spolkové a kulturní činnosti
Kompostéry pro Zdíkov a další obce
Výměna vjezdových vrat a výplní HZ Masákova Lhota
Celkem

Celkové
náklady
706 000,00
1 035 533,00
2 713 922,00
3 700 509,00
8 797 205,00
2 393 954,30

Požadovaná
částka
300 000,00
828 420,00
2 171 137,00
2 960 407,00
7 037 764,00
1 803 954,30

Spoluúčast
obce
406 000,00
207 113,00
542 785,00
740 102,00
1 759 441,00
590 000,00

část spolufinancování bude požadována po obci Stachy
ve stádiu přípravy, rozpočet není znám

960 053,00
1 796 373,00
130 414,00
1 358 442,00
64 152,00

980 026,50
1 437 098,00
104 000,00
950 909,00
38 000,00

980 026,50
359 275,00
26 414,00
407 533,00
26 152,00

ve stadiu přípravy projektové dokumentace

30 411 781,57

20 000 000,00

10 411 781,57

ve stadiu přípravy pro ZO a vyhlášení dotačního titulu
ve stadiu přípravy pro podávání žádostí o dotaci

635 000,00
195 511,00
55 898 849,87

527 829,00
136 857,00
39 276 401,80

107 171,00
58 654,00
16 622 448,07
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Žádosti o dotace | TJ Sokol Zdíkov, z.s. (říjen 2020–březen 2021)
Název akce
Můj klub 2021 – pořízení spotřebního materiálu (míče, teplákové soupravy),
doprava na zápasy, apod. pro přípravky, žáky, dorost

Celkové
náklady
138 000,00

Požadovaná
částka
138 000,00

Spoluúčast
TJ Sokol
0,00

dotace byla schválena v požadované výši,
tj. 100 % požadovaných nákladů

Provoz TJ Sokol Zdíkov, z.s. 2021 – energie, údržba hřiště, dohody
o provedení práce, spotřební materiál, revize sportovních prvků…)

193 000,00

Letní soustředění dětí a mládeže TJ Sokol Zdíkov/Stachy

110 800,00

96 500,00

96 500,00

ve stadiu schvalování, spoluúčast bude hrazena
z poskytnuté dotace od obce Zdíkov

88 640,00

22 160,00

ve stadiu schvalování, spoluúčast bude hrazena

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ
LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst
se online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5.
2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické
situaci připravil Český statistický úřad
v součinnosti s Českou poštou a hlavní
hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých
dojde k výraznému omezení fyzických
kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto
důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se můžete obrátit na
infolinku 840 304 050. Vyplněné formuláře
bude možné odeslat v předtištěné obálce

prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních
místech České pošty (vybrané pobočky).
Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa
budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny
osoby, které mají k rozhodnému okamžiku
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad
90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá
taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní
stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete
na vybraných pobočkách České pošty
a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy,

na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Seznam kontaktních míst České
pošty, s. p. a Českého statistického úřadu
včetně aktuální otevírací doby a kontaktů
lze od 6. března 2021 zobrazit ve webové
prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceska posta. cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány
v souladu s příslušnými právními předpisy
a používány jsou maximálně zabezpečené
informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení,
rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší
dostupnosti služeb. Informace zjištěné
během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy,
podnikatelské
záměry
i směřování výzkumných či vědeckých
pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v první polovině roku oslavili
nebo ještě oslaví svá kulatá životní jubilea 70. 80. a 90. let
Horejšová Eva, Branišov
Pevná Vladimíra, Nový Dvůr
Randáková Pavla, Zdíkov
Bartůšková Milena, Zdíkovec
Kyznar Václav, Zdíkov
Šetka Václav, Zdíkov
Kuglerová Dana, Zdíkov
Vaněk Bohuslav, Nový Dvůr
Skolka Jaroslav, Zdíkov
Maránková Anna, Zdíkov
Kramlová Helena, Zdíkovec
Beneš Josef, Zdíkovec
Lavička Miroslav, Zdíkov

Daněk Zdeněk, Račov
Váchová Krista, Zdíkov
Sova Zdeněk, Masákova Lhota
Mandáková Hana, Zdíkov
Sova Josef, Branišov
Rundová Marie, Zdíkov
Ratajová Jaroslava, Zdíkov
Žižka Josef, Zdíkov
Sliacká Božena, Zdíkov
Randáková Anna, Zdíkovec
Pohanová Antonie, Zdíkovec
Boříková Marie, Hodonín

Blahopřejeme k narození
Petra Malika Voldřichová,
Nový Dvůr

Vítání občánků – prosinec 2020

inzerce

Magdalena Blahovcová, Zdíkovec
Čeněk Chroboček, Nový Dvůr
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Naděje Velikonoc
Dějiny světa, lidstva i každého z nás
se skládají z událostí všedních i mimořádných. Některé jsou však zcela zásadní, tzv.
přelomové, kdy se dějiny lidstva nebo
život jednotlivce zcela změní. Jako bývalý
železničář rád používám přirovnání k výhybce. Výhybka je zařízení, které umožňuje
nasměrovat vlak na jinou kolej. Důležitou
součástí tohoto zařízení je jazýček výhybky, který určuje směr kol vlaku, na
kterou kolej mají najet. Na začátku to je
pár centimetrů, ale pak mohou koleje vést
úplně jiným směrem. Někdy až čas a dějiny ukážou, jak důležitou některá událost
byla. Ty nedůležité a méně významné
upadnou v zapomenutí, nebo se na ně
vzpomíná jako na jednu událost z mnoha.
Již celý rok nás trápí koronavirus,
který způsobil mnoho těžkostí, utrpení
a smrt nemálo nemocným v celém světě.
Zatím boj s tímto virem stále probíhá. Jak
to nakonec všechno dopadne, v těchto
dnech ještě nevíme.

Povzbuzení a naději nám mohou
ukázat Velikonoce, které se blíží. Pro
křesťany to je připomínka ukřižování,
smrti a vzkříšení Ježíše Krista. My už
víme, jak to dopadlo, ale pro Ježíšovy
učedníky to tak snadné nebylo. V evangeliu
u svatého Lukáše /Lk 18,31-34/ se píše:
Vzal si stranou svých Dvanáct a řekl jim:
„Teď jdeme do Jeruzaléma. Tam se splní
všechno, co napsali proroci o Synu člověka. Bude totiž vydán pohanům, bude
posmíván, ztýrán a popliván, zbičují a zabijí ho, ale třetího dne vstane.“ Oni však
ničemu z toho nerozuměli. Naopak se
začali dohadovat, kdo z nich je důležitější
a jaká místa by pro sebe chtěli, až Ježíš
vyhlásí židovské království. Jaké bylo
jejich zklamání, když Ježíše v Jeruzalémě
nakonec opravdu ukřižovali. Jidáš zradil,
Petr zapřel, ostatní ve strachu utekli a schovali se. Lukáš také popisuje, jak dva
z učedníků odchází do sousední vesnice
Emauzy. Cestou rozmlouvají o všem, co

se stalo a co prožili. Když se k nim připojí
neznámý poutník, vypráví mu, že Ježíš,
velký prorok, kterého v Jeruzalémě odsoudili a ukřižovali, byl tím, o kterém doufali,
že vysvobodí Izraele. Některé ženy sice
vyprávěly, že ho potkali živého, ale kdo
by tomu věřil. Ano, je těžké tomu uvěřit,
ale nakonec i oni poznali, že ten neznámý
poutník je opravdu Ježíš, který vstal
z mrtvých. Kdyby to vše skončilo jeho
smrtí, už dávno by tato událost byla zapomenuta a pro nás by neměla žádný význam. Ježíš ale vstal z mrtvých a smrt
nemá poslední slovo. To je podstata
radostné zvěsti evangelia a naší víry. Zde
můžeme najít sílu a naději pro chvíle
utrpení a bolesti. Velikonoce nám připomínají, že v životě mohou přijít i těžké
chvíle, kterým často ani nerozumíme, ale
cílem není smrt, ale život.
Přeji nám všem velikonoční naději do
života, a to i v těchto těžkých časech.
P. Jaromír Stehlík, kněz

Když na Šumavu jaro zavítalo
Uběhl čas adventní, Vánoce, Silvestr
a za dveřmi stál nový rok 2021. Starý rok
nepatřil mezi ten, který byl takový, jak jsme
na něj byli zvyklí. Pandemie změnila celý
svět, náš každodenní život. Přinesla strach,
obavy, dokonce připravila lidi o život..
Vše bylo jiné, bez setkávání a společných oslav.
6. ledna tedy Vánoce končily, odstrojil
se stromeček, do krabic se uložila vánoční
výzdoba. Pro naše předky od 6. ledna až
do Popeleční středy bylo období masopustu. Na vsích se konaly zabíjačky, různé

zábavy, prostě hodovalo se. Období masopustu končilo Popeleční středou, která
je 40 dní před Velikonocemi. Velikonoce
jsou svátkem pohyblivým, nemají pevné
datum. K církevním svátkům patří také
Hromnice s pevně stanoveným datem,
tedy 40 dní po narození Páně 2. února.
Je to také den, kdy končí tzv. „vánoční
období“, sklízejí se vystavené betlémy.
Otevírá se tedy období roku masopustem.
Hromnice, název je spjat se strachem
našich předků z blesků a hromů. Svíčky
hromničky symbolizovaly ochranu právě

před těmito přírodními úkazy. V tuto dobu
je patrné prodloužení dne, říká se „Na
Hromnice o hodinu více.“
Přibližujeme se tedy blíže k jaru. Mezi
další známé přísloví patří právě to, že
„Na Hromnice si musí skřivánek vrznout,
i kdyby měl zmrznout.“ Ptáčci jsou právě
symbolem jara, kteří nás svým trylkováním povzbudí a zaženou z našich dnů
chmury nejen ze zimy, ale i z pandemie,
která nezvaná přišla do naší země, změnila naše zvyklosti, vede nás k obavám
a strachu.
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Období vánoční skončilo kdysi dávno,
před mnoha lety i u nás na hájovně. Stromeček byl stále pěkný, a tak jsme jej
nechávali, dokud nezačal opadávat, a to
bylo právě někdy až do Hromnic. Z vršku
stromečku děda udělal kvedlačku pro
babičku do kuchyně. Větvičky, které stále
voněly, shořely v kamnech. Betlém jsme
uložili, perníkovou chaloupku rozebrali.
Nejprve jsem my, děti, snědly bonbóny,
kafíčka a pak došlo na lámání perníčků.
Vždyť to byla perníková chaloupka, o které
jsme pohádku znaly. Perník byl tvrdý, skoro
zuby lámal. Nevadilo nám to, namáčeli
jsme jej do bílé kávy nebo ohřáté sladké
smetany, skvěle pak chutnal.
Sněhu bylo stále ještě hodně. Nechtělo
se mu pryč, i když sluneční paprsky do něj
posílaly teplo ze všech sil. Vše mělo svůj
čas. Přišlo i velké tání sněhové nadílky.
Jaro je tady.
Příroda, vše živé se začalo probouzet
rychle k novému životu. Bylo nádherné
tuto přeměnu v přírodě pozorovat. Březina
se narovnala, všechny stromy, keře začaly
rašit do pupenů. Než se naděješ i ostatní
stromy oblékly nový zelený kabát. Tráva
vytvořila zelený koberec. První rostlinka,
která vykukovala nesměle pod sněhem,
byl podběl a devětsil. I blatouch se objevil
kolem potůčku. Vody bylo dost. Rybníček
u hájenky byl naplněn vodou. A tak bylo
na chvilku po starostech s dovážením vody.
Voda se z něj brala pro domácnost, zvířátka,
ale i na praní. Na jaře se pralo ručně na
prázích podle počasí ve velkých dřevěných
neckách, na valše obyčejným mýdlem
s jelenem. Prádlo krásně vonělo. Někdy do
posledního máchání prádla, zvláště bílého
přidávala babička modřilku. Muselo se velmi opatrně. Prádlo dostalo takový zvláštní
namodralý nádech.

Z redakční pošty | ZDÍKOVSKO
Ze země v této době začalo vyvěrat
mnoho podzemních pramenů vody. To bylo
něco pro nás, děti. Vykasaly jsme rukávy,
a jak nejhlouběji to šlo, jsme pramen
ucpávaly. Studělo to, záblo do rukou, ale
to nás nedokázalo odradit od této hezké
hry. Voda se v díře nahromadila, a když
jsme ruku vytáhli, stříkala nad zem. No,
paráda! V korunách stromů švitořili ptáčkové, pomalu začali připravovat nová
hnízdečka. Z mladých proutků jívy mně
dělal děda píšťalky. Vyndal malý nožík,
uřízl vrbový proutek do patřičné délky
a začal dřívko nožíkem otloukat: „Otloukej
se píšťaličko....“ Když bylo říkadlo dokončeno, kůra z větvičky se svlékla, ještě
výřez pro pískání a už jsem mohla zvesela
pískat. Bylo to kouzelné přivolání jara.
Cesta do školy již byla bez námahy.
Pěšky se šlapalo dobře. Přiblížil se
8. březen, Den žen, a my školáci jsme se
pod vedením naší slečny učitelky Zdenky
Novotné začali připravovat na besídku.
Každý předvedl, co uměl. Připravovali
jsme také dárečky pro maminky, různé
vystřihovánky, hlavně srdíčka. Naše učitelka byla ženou velice kulturní. Zajímala
se o divadlo. Byla takový nadšenec. Nás
k tomu vedla také. Učení šlo stranou, moc
jsme se neučili. Byly jiné starosti, takové
co nás velmi zaujaly a hlavně bavily více
než učení. Hráli jsme různá divadla, většinou pohádky. Vzpomínám si na pohádku
Dvě Maryčky – o prosté dívce a o princezně. Obě si byly moc podobné. Také
o pohádkové víle. Já byla ta lesní víla.
Kostýmy nám většinou půjčovala slečna
učitelka v půjčovnách, některé šili rodiče.
Můj kostým víly byl růžový s nadýchanou
dlouhou sukýnkou na hlavě jsem měla věneček z bílých kvítků. Původně jsem jej
měla mít k prvnímu přijímání. Les byl

vytvořen z vánočních stromečků, které
jsme po Hutích posbírali. Chtěla jsem být
opravdová, krásná pohádková víla. Moji
babičku tehdy napadlo, že mé dlouhé
rovné vlasy vylepší. Šla si udělat ondulaci
k holiči, panu Šťastnému do Zdíkova. Bylo
domluveno, že mi vlasy také nakroutí.
K natáčení sloužil takový přístroj se
spoustou skřipců, do kterých šel proud,
pak se vlasy natočily, dal se tam papírek,
aby se vlasy nespálily a čekalo se, až to
bude. Také mně vlasy natočili a čekali jsme
na výsledek. Výsledek, hrůza! Konečky
vlasů byly jako koudel, ostatní délka vlasů
byla jak načepýřené ptačí hnízdo. Všichni
se strnule dívali na mé dříve krásné vlasy.
Nedalo se nic dělat než poničené vlasy
zkrátit. Co teď, co bude s vílou bez dlouhých vlasů? Celou cestu ze Zdíkova až na
hájenku k Babůrkovi jsem brečela. Babička ani nemluvila. Což potom doma
když to viděla mamka. „Co Tě to vůbec,
mami, napadlo? Takhle jí zničit vlasy!“
Babička dostala co proto, skončilo to tím,
že pak bylo kolem takové divné ticho,
nikdo nemluvil. Moje babička, mě opět
vzala pod svoji ochranu a utěšovala mě.“
Mlč! Nebreč! Vlasy narostou, i víly mají
nejprve krátké vlasy, než jim narostou,
ještě, že se nestalo nic horšího.“ Věřila
jsem jí a na besídku jsem se jako všichni
ostatní moc těšila. Tančila jsem jak opravdová víla, vznášela jsem se nad podlahou
jako jarní vánek, co na tom sejde, že vlasy
nejsou dlouhé. Připadala jsem si tehdy
stejně krásná, jako z pohádky. Vše nakonec
skončilo dobře. Lidé nám zatleskali a my
jsme rozdali maminkám svoje vlastnoručně vyrobené dárečky. Odměnou za naše
vystoupení byla maminčina náruč, něžné
pohlazení a objetí.
M. Hojdekrová

Pod sněhobílou peřinou v zemi kvítek se krčí malý poslíček jara.
Slunce své paprsky posílá k zemi a kvítek zahřívá.
Najednou kvítek za kvítkem zvedá hlavu, aby teplo slunce uvítal.
Už kvítek pod sněhem není sám, takovou sílu jaro má.
Sluníčko zem i vodu v potůčku prohřeje,
na stráni rozkvetou první sněženky
a ptáček ladí svůj hlas do sopránu.
Vše kolem voní a my zas jak vloni radujeme se zjara krás.
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Šumavská vesnička Račov
Přestože vypravit se někam není dost
dobře v této pohnuté koronavirové době
možné, vydala jsem se s kronikářem do
další malé šumavské vesničky – Račov.
Listovala jsem v obecní kronice a vypsala
jsem různé události, které by Vás, čtenáře,
mohly zaujmout. Pamětní kniha obsahuje
296 stránek ručně psaného textu. Založena
byla v Račově dne 25. 10. 1922.
V úvodu sepisování událostí kronikář
uvádí:
Usnesením obecního zastupitelstva ze
dne 26. 6. 1921 byl prvním kronikářem
zvolen řídící učitel Václav Kahovec.
Prvního září byl pan učitel přeložen do
Hoštic, a tak kroniku převzal učitel Jakub
Zajíček. Na své první učitelské místo v roce
1893 rád vzpomínal. Nadřízeným byl řídící
učitel František Moravec. Byl dobrým učitelem a znamenitým zahradníkem. Tehdy
byl starostou obce mlynář J. Martínek
z Putkova č.p. 20. Napodruhé se Jakub
Zajíček vrátil do školy v Račově v roce
1905. Tehdy byl řídícím učitelem Adolf
Mahr. Ten měl velké zásluhy, povznesl
obec račovskou. Starostou byl J. Vacík,
rolník ze Žírce č.p. 2, po něm František
Trojan rolník z Račova č.p. 10. Za tohoto
starosty byl v roce 1912 založen Sbor
dobrovolných hasičů. Stříkačka a potřebná
výzbroj pro hasiče byla zakoupena u firmy
Smekal v Praze obcí račovskou. Dobrovolnou akcí byla postavena kůlna pro
stříkačku a zřízen nový rybníček, odkud
by se brala voda v případě požáru.
Národně pošumavská jednota v obci
řádně pracovala. Zakoupila divadelní jeviště za 144 korun. V obci byla i místní
knihovna mající 200 svazků knih. Byla
hojně navštěvována.
V roce 1914 vypukla 1. světová válka
a činnost spolků byla zastavena. Většina
mužů byla povolána do války. Obživa lidí
byla skromná. Před válkou jezdili hlavně
muži za výdělkem za hranice země nebo
se lopotili na svých políčkách.
Ceny průmyslových i hospodářských
výrobků byly před válkou přiměřené
výdělkům. Je uvedeno: 9–10 vajec stálo
40 hal., 1 kg másla 2,40 K, ½ l mléka 6 hal.,
palivové dříví 4–6 K, kráva 80–160 K, šaty
20–80 K. Během války však ceny všeho
rychle stouply. Jedna kráva stála 2–3 tisíce,
pár volů 20–30 tisíc korun. Tím jak začaly
rychle růst ceny potravin, začali se objevo-

vat lidé nepoctiví, kteří prodávali zboží za
ceny lichvářské, i když rakouská vláda
určila ceny za zboží. Tyto útrapy pro lid
končily rokem 1918, památným převratem
a vyhlášením Československé republiky.
Prvním prezidentem se stal velký
vlastenec a diplomat, univerzitní profesor
T. G. Masaryk. Dne 16. 6. 1919 byly poprvé volby v obcích.
Ve zdejší obci Račov se volilo na kandidátku strany Československého venkova
(dříve Agrární strana) a na kandidátku strany
Sociálně demokratické, která získala
většinu hlasů. Starostou obce byl zvolen
Jaroslav Šimek z Račova č.p. 20. V roce
1920 drahota stoupala a hodnota peněz
klesala. Například dojná kráva už stála
8 000 K.
Neštěstí, jak je pravdou, nechodí jen po
horách, ale i po lidech. Dne 8. 9. 1921
v 8 hodin večer vypukl ve statku Aloise
Trojana č.p. 1 požár, který zničil celé stavení se zásobami i stroji. Také statek Josefa
Polaty lehl popelem.
V témže měsíci postavila obec pomník
vojínům padlým ve světové válce, který
byl slavnostně odhalen za účasti mnoha
lidí místních i z širokého okolí.
Rok 1922 přinesl velkou úrodu obilí,
brambor i ovoce. Cena všeho rázem poklesla.
Dne 5. 1. 1923 byl spáchán atentát na
ministra financí Dr. Rašína z Německého
Brodu. Celá obec tento hrůzný čin odsoudila. Od mládí byl Dr. Rašín činným
žurnalistou a psal různé literární články.
Připomenu, že se obvykle řídil heslem
„Blaho republiky, budiž nám nejvyšším
zákonem“. Jeho vlastní životní heslo znělo
„Pracovat a šetřit.“ Dobře bude národu
i státu, uchováte-li obě tyto pravdy v živé
paměti. Lidé si tato hesla připomínali
a snažili se v mezích možností i dodržovat.
Život v Račově běžel dál. Ochotnický
divadelní pošumavský spolek hrál divadlo
a tím přinášel do obce trochu kultury, obrody. Zavedeny byly nové odvody dávek.
Bylo určeno, že kdo bude chtít pást na
obecním pozemku, musí za to zaplatit. Nic
nebylo zadarmo. Lidé v obci se rodili, jiní
odcházeli z tohoto světa. V kronice je
zmínka o úmrtí paní Charlotty Garrigue
Masarykové, manželky T. G. Masaryka
i s jejím životopisem.
Dne 5. července 1923 místní Osvětový
svaz a Sbor dobrovolných hasičů pořádal

oslavy na uctění památky mučedníka mistra
Jana Husa. Oslavy byly velké, zúčastnil se
jich učitelský sbor s dětmi, občané obce
i okolí. Škola a hlavně její žáci vytvořili
bohatý, kulturní program.
Dne 29. července Sbor dobrovolných
hasičů konal veřejné cvičení za přítomnosti
sborů z okolních vesnic. Místní škola v Račově oslavila století založení.
Výnosem ministerstva vnitra v roce
1923 byla obec Račov rozdělena na dvě
obce, tedy Račov a Putkov. Byly vypsány
obecní volby. Volilo se do dvou politických
stran. Strany Republikánské a Komunistické. Za obec byl zvolen starostou občan
František Zádka, rolník z Račova č.p. 11.
Při místních volbách měla většinu hlasu
strana Komunistická. Zvolen byl za starostu obce Jan Trojan, rolník z Račova
z č.p. 1.
Měsíc prosinec se tentokráte vyznamenal. Napadalo tolik sněhu, že obce byly
zcela odříznuty od okolí. Nedalo se ničím
jet, pěšky to bylo nemožné. Nepříznivé
počasí trvalo i nadále v novém roce 1924.
Sněhu bylo kolem dvou metrů. Cesty byly
zaváté sněhovými závějemi.
Starým šumavským zvykem v obci je
od nepaměti převlékání se lidí za různé
maškary. Ty zrovna, jak dříve, tak i nyní
prováděly různé vylomeniny, hodovaly,
popíjely a vymýšlely věci, které se lidem
líbili, mohli se zasmát, mít trochu té radosti
ze života.
U statku č.p. 2 vylezly maškary na
střechu a z té skákaly dolů. Smích vystřídal
nářek. Zábava skončila tragédií. Občan
Josef Šimek, zedník z Račova č.p. 22 sjel
ze střechy a nabodl se na tyč, která trčela
ze sněhu. Ještě v noci zranění podlehl. Zanechal po sobě ženu a čtyři nezaopatřené
děti.
V Putkové i Račově onemocnělo mnoho
dětí spalničkami. Žák 2. třídy J. Kraml
na toto onemocnění zemřel. V ostatních
obcích bylo jen málo případů onemocnění.
Zima skončila, příroda se probudila
a rozkvetla. Stromy ovocné byly obaleny
květy, které navštívily včeličky. Všude byl
slyšet jejich bzukot. Vše nasvědčovalo
tomu, že bude dobrá úroda ovoce. Krásně
bylo až do srpna. Pak přišlo deštivé počasí,
obilí bylo ještě na polích. Sklizeň se hodně
opozdila díky špatnému počasí. 14. srpna
bylo úplné zatmění měsíce, ale bohužel nic
nebylo vidět, byla zatažená obloha.
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Události v obci
Vydaným zákonem ze dne 14. 4. 1920 byla obec Račov přejmenována
na Radešov. Dle nařízení se musel tento název užívat. Starosta pořídil
nová razítka, dělaly se nové orientační tabule.
I ve farnosti Zdíkovec došlo ke změně. Byl ustanoven nový kaplan
d.p. Jeroným Dominik Nakládal. Na uvolněné místo duchovního správce
ve Zdíkovci byl ustanoven d.p. P. Benda, farář z Fürstenlinku (špatně
čitelné).
Osadní starosta Jan Trojan onemocněl a funkci musel opustit. Nařízením
ministerstva financí byly zrušeny 10ti haléře. Státní obvodní lékař MUDr.
Šťastný přesídlil do obce Vacov. Ve Zdíkově byl jmenován obvodním
lékařem MUDr. Fran-tišek Hála z Českých Budějovic. Ten pak prováděl
povinné očkování dětí 14. 7. 1925.
A co hospodáři? I když byla úroda vcelku dobrá, výnosná, přesto ceny
všeho vzrostly. Poměry v obci nebyly dobré. Dá se říci, že byly neutěšené.
Obec dala přikrýt střechu hasičské kůlny eternitem. I tentokráte obec
důstojně oslavila památku upálení mistra Jana Husa. Po několika parných
dnech 11. 8. 1925 se náhle obloha zatáhla do černého mraku a přišla velká
bouře s krupobitím. Bylo napácháno mnoho škod. Léto přešlo, a byly tu
opět Vánoce. Přišly silné větry, napadlo spoustu sněhu. Krátce po Vánocích
přišla obleva, rozvodnily se potoky, voda vytékala z břehů a zatápěla pole,
louky. Voda pustošila i tuto vesničku.
11. ledna v roce 1926 byla těžce zraněna padajícím stromem Kateřina
Heplerová. K těm lepším událostem v obci patřilo dostavení domku
č.p. 31 p. Václavem Kramlem.
Z neznámého důvodu historie Račova v určitých letech v kronice
chybí. Znovu je obnoven zápis až v roce 1929. Začátkem roku byly kruté
mrazy, až -40 stupňů. Po zimě přišlo pěkné jaro. Následovalo teplé, až
příliš horké léto. Dne 4. července v půl šesté odpoledne se přihnala silná
bouře s krupobitím. Vichřice vyvracela stromy v zahradách a hlavně
v lesích. Ze stromů bylo doslova serváno jehličí a listí. Po bouřce vše
vypadalo jako v zimě, kam jen pohlédneš, byly holé stromy. Kroupy byly
velké jako slepičí vejce. Úroda byla zcela zničena. Pro občany to byla
velká zkáza. Kroupy rozbily i několik střech. Františku Škopkovi, Janu
Falářovi a Josefu Krýchovi byl zničen i krov chalup. Rokem 1929 byla
kronika Račova uzavřena.
Malá šumavská obec je dnes jiná, upravená. Lidé se mají dobře. Už
se nelopotí na svých políčkách od slunka východu po jeho západ. Památník
padlým obětem l. sv. války a škola stojí dodnes. Někteří lidé žijí na
rodných chalupách, znovu opravených k nepoznání, jiné chaloupky
zchátraly. Příroda, lesy kolem zvou k letním procházkám krajinou.
Vesnička Račov se nachází přibližně 3 km severovýchodně od obce
Zdíkov. Je zde zaevidováno 45 adres. Ke konci tohoto roku zde žije
57 občanů. Rozloha katastrálního území Račov je 2,16 km2. Najdete
zde v době letní dovolené kvalitní ubytování ve zcela nových
rekreačních objektech, ve kterých se budete zajisté cítit jako doma.
Nachází se zde camp nazvaný Kateřinský mlýn, dříve holanský Nudi
camp Matka země.
Život se zde nezastavil. Je zde také dobře zavedena soukromá firma
p. Josefa Tomáška, který zde žije se svou rodinou. Zabývá se výrobou
a prodejem lopatek, hrabel na sníh, úchytů holí smetáků a malířských
válečků. Nezapomeňte výrobnu navštívit, možná se vám jeho výrobky hodí.
Víska je malá, ale má svou historii, kterou pečlivě zapsal kdysi vážený
kronikář obce.
Šumava je krásná v každém ročním období, zrovna tak jako vesnička
Račov. Stojí za to se v tato místa zatoulat a pokochat se její krásou.
Z obecní kroniky vypsala a zpracovala
M. Hojdekrová

Bývalá obecná škola v Račově.

Památník padlým v 1. světové válce.

V Račově ja dnes mnoho rekreačních objektů.
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Vzpomínka na otce
Vážení čtenáři,
věřím, že malé připomenutí života
jednoho z občanů Zdíkova oživí vzpomínky
těch, kteří s ním psali historii naší obce,
a dá příklad těm později narozeným, kteří
ji budou psát dále.
„Protože život je poznání, loučení
a vzpomínání, měli bychom každé jeho
období žít naplno a čestně.“
30. ledna zemřel pan Stanislav Hubáček.
Můj tatínek. Dvě věty, několik slov i mnoho
zármutku a bolesti. Tatínek byl jeden z těch,
kteří zažili válku a převratné události minulého století. Často vzpomínal na osudy
lidí, se kterými se setkal. Vyprávěl a psal
poutavě, osobní svědectví je nenahraditelné. V životě vždy pracoval ve velkém
kolektivu lidí: v zemědělství, v zemědělském učilišti ve Vimperku, v prodejně
družstva Jednota, v podniku ve Zdíkově,
kde šili potahy do Škodovek. Každou práci

měl rád. I v době, která nepřála víře, si ji
zachoval. Věřil v Boha a v člověka, proto
měl čas pro každého, kdo právě potřeboval.
Služba člověku byla smyslem jeho života.
Věnoval energii a sílu práci pro ostatní.
Účastnil se kulturního, společenského i politického života v obci. Vítal laskavým
slovem občánky v kolébce, promlouval
k novomanželům, doprovázel na poslední
cestě mnoho občanů Zdíkovska a okolí.
Miloval zpěv, vedl s Františkem Přibylem
pěvecký sbor, zpíval ve sboru v místním
kostele. Po ukončení své aktivní práce si
užíval zaslouženého odpočinku. Splnilo se
mu velké přání. Jeho láskou byli koně
a mohl se věnovat chovu poníků.
Dožil se vysokého věku za dobrého
zdraví a veselé mysli. Tak si ho budu pamatovat já a lidé, kteří se s ním setkali
na jeho životní cestě.
Zdeňka Pešlová

Smutná zpráva z Rožmitálu pod Třemšínem
Vážení čtenáři Zdíkovska,
Zpráva o činnosti našeho spolku Horních Králováků pro první číslo občasníku
Zdíkovsko v roce 2021 se mi nepíše vůbec
lehce. Musím totiž vzpomenout na tragickou událost z konce loňského roku,
kdy náhle a nečekaně zemřel náš velký
kamarád, přítel a parťák, pan Ing. Josef
Vondrášek, starosta družebního města
Rožmitálu pod Třemšínem. Zasáhlo nás to
tím spíše, že jsme měli rozplánováno několik společných akcí a jen jsme čekali na
rozvolnění koronavirových opatření. Pan
Vondrášek byl vzácný člověk, s kterým
jsme si velmi rozuměli, a jen těžko jsme se
s ním v obřadní síni příbramského krematoria loučili. Čest jeho památce!

Nicméně, život jde dál, v Rožmitále
již mají starostu i místostarostu nového.
Hlavní osobou města byl zvolen Mgr.
Bártl, místostarostou pak JUDr. Kaiser.
Oběma pánům přejeme, aby město vedli
neméně dobře, jako jejich zesnulý předchůdce. Věříme – a máme již první pozitivní zprávy – že spolupráce Rožmitálu
se spolkem Horních Králováků i s obcí
Zdíkov bude pokračovat v obdobném stylu
jako doposud.
Smutně jsem začal, optimisticky skončím. Věříme, že se situace v naší zemi brzy
zlepší a my budeme moci pokračovat
a dokončit všechny naše rozpracované
a čekající akce.
Za Horní Králováky
Ivan Vokáč, únor 2021

Velikonoční pranostiky
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Déšť na Velký pátek rozmnožuje statek. Velký pátek deštivý dělá rok příznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
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Očím odešli, v myslích zůstávají...
Pan František Zádka byl dlouho předsedou MNV ve Zdíkově a ze své funkce
měl na kontě hodně svatebních obřadů, vítání dětí, rozloučení s deváťáky, předávání
občanských průkazů a mnoho dalších akcí,
které pořádal Sbor pro občanské záležitosti
při MNV Zdíkov, jehož členkou jsem byla
i já. Pan Zádka byl i členem mužského
pěveckého sboru, který zde založil p. Jan
Frühauf, ve spolupráci s panem učitelem
ve věku 78 let.
Pana Zádku v obřadní síni zastupoval
pan Miloš Chamra, který zemřel stejně
jako p. Zádka v prosinci 2020. Bylo mu
88 let. Pan Chamra byl především aktivním členem a předsedou TJ Sokol Zdíkov,
kde zajišťoval ve spolupráci s paní Jarkou
Caisovou různé sportovní akce.
Dále bych se chtěla zmínit o panu
Václavu Rundovi, který zemřel také v roce

2020 a bylo mu 81 let. V minulosti měl
velkou zásluhu na dobrém fungování Sboru
dobrovolných hasičů ve Zdíkově spolu
s panem Miloslavem Šochmanem. V minulosti měli na starost oslavy 1. máje a
účast v průvodu, na které naše generace
nemůže zapomenout.
Moje vzpomínka patří také panu Emilu
Blaškovi, který věnoval hodně času našemu
loutkovému divadlu spolu se svou ženou
Laďkou a s Mírou a Danou Tušlů. Pan
Blaško zemřel také v roce 2020 ve věku
81 let.
Nemohu zapomenout ani na pana
Františka Caise a na jeho mravenčí práci
pro loutkové divadlo v sokolské tělocvičně.
Byl to moc šikovný, ale především hodný
a obětavý člověk. Zemřel ve věku 89 roků
v minulém roce.
Dále nemohu zapomenout ani na svého

Pan František Zádka byl dlouholetým předsedou MNV ve Zdíkově
a ze své funkce vítal do života nové občánky naší obce.

spolužáka, račovského rodáka Karla
Polatu. Velmi miloval Šumavu, která mu
byla námětem pro stovky jeho obrazů.
Zemřel v prosinci 2020 v 88 letech.
Chtěla bych si také vzpomenout na
paní Helenu Müllerovou ze Zámku. Měla
jsem jí ráda a byla jsem jí vděčná za krásné
zajištění našeho posledního 22. setkání
pětaosmdesátiletých spolužáků ročníku
1932. Vydařené setkání se uskutečnilo na
Zámku 3. 6. 2017. Bohužel paní Müllerová
zemřela také v prosinci 2020, ale i nyní na
ni s díky vzpomínám.
Bohužel je mi moc smutno z této těžké
koronavirové situace, ale především je mi
líto všech, co odešli a já na všechny s úctou
vzpomínám. Kéž by to špatné období už
konečně skončilo.
Bohužel i smutné vzpomínky a loučení
patří k životu…

Vzpomínkou na aktivní činnost pana Chamry, druhý v horní řadě zleva,
je foto fotbalového oddílu mužů TJ Sokol Zdíkov z 80. let XX. století.

Uprostřed hvozdů šumavských
kde kvete nejen vřes,
tam mezi kopci v údolí,
je jedna krásná ves.

Dnes odchází a jeho odchod bolí,
už nepromluví, nevstane,
na jeho lásku, dobré srdce,
jen vzpomínka nám zůstane.

Odešel tiše, klidně,
ani rozloučit se neměl čas,
a marná byla naděje,
že probudí se zas.

Dnes tu vesničku opouští,
ten co zde šťasten byl,
měl rád své děti, vnoučata,
a moc rád tady žil.

Miloval život, měl ho rád,
a byl šťasten v obci rodné,
ve které navždy zůstane,
kus jeho práce plodné.

Už se však nikdy nevzbudí,
zázrak se, víme, nestane,
do duší padl černý stín,
však vzpomínka světlá zůstane.

Těchto několik veršů jsem vybrala
z básně, kterou jsem napsala na rozloučenou svému manželovi 5. ledna 1997. Báseň
jsem potom dala panu Stanislavu Hubáčkovi, smutečnímu řečníkovi OÚ Zdíkov.
Bohužel i pan Stanislav Hubáček zemřel
v této těžké koronavirové době ve věku
89 let. Byl členem Sboru pro občanské

záležitosti a také členem pěveckého sboru,
který vystupoval na mnoha kulturních
akcích. Vzal na sebe těžký úkol smutečního řečníka, a tak se rozloučil s každým
občanem, který naši vesničku opouštěl.
Bohužel v poslední době odešlo hodně
našich spoluobčanů, příbuzných, přátel
a známých – prostě dobrých lidí, ale bohu-

žel je zde nemohu všechny vzpomenout,
i když by si to zasloužili. Na to by nestačily
ani dvě stránky zdíkovského občasníku.
Nakonec jsem se rozhodla vzpomenout
jmenovitě alespoň ty, se kterými jsem
v minulosti spolupracovala, které jsem
dobře znala a kteří odešli v poslední době.
Božena Houdková
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Mateřská škola v době uzavření...
S novým rokem jsme všichni doufali,
že se vše otočí k lepšímu a konečně budeme moci začít přemýšlet o všech aktivitách, které velmi rádi ve školce pořádáme.
Bohužel se toto nestalo a naopak jsme se
dostali do situace, kdy byly všechny mateřské školy uzavřeny.
Rozhodli jsme se však nezahálet a této
doby využít na zkrášlování naší školky.
Tentokrát rekonstruujeme v budově ve
středisku, kde mají třídu naši nejmenší.
Ještě před uzavřením se zde začalo s rekonstrukcí kuchyně, a tak byly děti na
nějakou dobu spojeny s dětmi v hlavní
budově.
Bohužel od 1. 3. přišlo již zmíněné
uzavření. Tuto dobu jsme se rozhodli, po
domluvě se ZŠ, využít k vymalování třídy
a šatny ve středisku, k položení nových
koberců a linolea. Tak se začalo vyklízet,
zakrývat a domlouvat, jak vše v následujících třech týdnech zvládnout. Věříme, že
vše včas stihneme, a že se dětem bude
naše „malá“ třída v novém kabátě líbit.
Toto však není jediné, co v době uzavření probíhá.
Za pomoci obce jsme podali žádost do
dotačního programu Jihočeského kraje
„Podpora školství“ a rádi bychom pořídili
novou sestavu a houpačku na školkovou
zahradu. Doufejme, že bude naše žádost
úspěšná.
Jednou z důležitějších aktivit všech
mateřských škol je nyní distanční vzdělá-

vání. Týká se dětí, které budou následující
rok nastupovat do školy, tedy dětí předškolních.
Distanční výuka se stala součástí školského zákona i v mateřských školách.
Jedná se o způsob výuky, který probíhá na
dálku v době, kdy jsou jiné formy výuky
znemožněny nebo omezeny. Momentálně
je naše každodenní osobní výuka přerušena z důvodu epidemie. Distanční výuka
je pro předškolní děti povinná a musí se jí
účastnit.
Víme, že v současnosti je pro mnohé
rodiče, zvláště pro ty, kteří se učí ještě
s mladšími školními dětmi, tento způsob
vzdělávání velmi náročný. Proto se snažíme vybírat takové aktivity a činnosti,
aby děti bavily, byly pro ně zajímavé a vycházející i z činností běžného dne. Každé
pondělí zasíláme rodičům e-mail, kde jsou
všechny úkoly na daný týden. Zároveň vše
zveřejňujeme i na webu školy, kde si mohou
vybrat z činností i rodiče mladších dětí.
I při distančním vzdělávání musíme
mít na paměti základní principy předškolního vzdělávání. Děti by neměly být
přetěžovány, ale je důležité mít na paměti
jejich celkový rozvoj, tzn. posilovat a udržovat rozvoj dítěte v oblastech, ve kterých
dosahuje úspěchu a využívat ho pro motivaci k činnostem, které jsou pro ně obtížnější.
Moc děkujeme rodičům za zpětnou
vazbu, kterou od nich máme. Je povzbudivé

vidět, že ač doba není příznivá a mnozí
z nich to mají velmi těžké, tak se svými
dětmi pracují, věnují se jim, užívají si
společné chvíle a hledají to hezké.

„Děti jsou naší budoucností, věnujme se jim...“
Co bychom chtěli doporučit nejen rodičům dětí předškolních...

•
•
•
•
•
•
•
•

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost.
Povídejte si s dítětem, vyprávějte si.
Každý den si najděte chvíli na čtení.
Důvěřujte svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost.
Zapojujte dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.
Hrajte s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).
Dopřejte dítěti dostatek různorodého pohybu.
Učte dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

Závěrem bych chtěla všem popřát za celý kolektiv MŠ hezké svátky jara a především pevné zdraví.
Za kolektiv MŠ Zdíkov Mgr. Jana Rysová
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Škola funguje ve „zvláštním“ režimu
Vážení čtenáři Zdíkovska,
již poněkolikáté začínám psát příspěvek
v době, kdy škola funguje ve „zvláštním“
režimu. Jsme šťastni za to, když máme ve
škole alespoň „pár dětí“. Většinou prvňáky
a druháky. V těchto dnech je ale škola
i pro tyto nejmladší žáky místo zcela zapovězené a my pokračujeme v systému
distančního vzdělávání. O tomto způsobu
výuky bylo řečeno a napsáno již dost
a dost. Vím, že některé děti byly zpočátku
nadšeny. Nemusely do školy, seděly doma
u počítačů. Toto nadšení u velké části z nich
ale postupně opadlo. Nedivím se. My, kdo
máme doma žáky či studenty, víme, že je
tento způsob výuky pro všechny zainteresované velmi náročný. Rodiče – většinou
asi maminky – musí dětem navařit, pak
většinou po nich i uklidit. „Já teď zrovna
nemám čas, musím se učit“, je nejčastější
odpověď, kterou slyšíte, když po dětech
něco chcete. :-) Děti upadají do nezdravého stereotypu. Ráno vstanou, dopoledne
sedí na online hodinách, odpoledne si dělají úkoly. Ven moc nechodí, tedy zbytek
dne tráví opět u počítače, televize nebo
s mobilem v ruce. Spát chodí déle a ráno
opět mžourají na své monitory. Úplnou
katastrofou je omezení sociálních kontaktů
dětí, zejména pak se svými vrstevníky.
Hodně se mluví o tom, jak se většina žáků

do školy těší. Věřím. Problémem je ale to,
že ne všichni jsou v době přítomnosti ve
škole v dětském kolektivu středem dění
a pozornosti. A tak se nechá předpokládat,
že právě tyto děti jsou doma spokojeny
a návrat do školy a jejich znovuzačlenění
do kolektivu po tak dlouhé době pro ně
může být noční můrou.
Píši text ve dnech, kdy, bohužel, nic
konkrétního ohledně návratu žáků do škol
nevíme. Jsme připraveni zajistit testování
dětí i zaměstnanců, většina pedagogických
a nepedagogických pracovníků se zaregistrovala na očkování, čímž snad také přispějeme k návratu dětí a k jejich „normálnímu“ vzdělávání ve školním prostředí.
Rozhodli jsme se využít „klidu“ ve
škole a školce k opravám a rekonstrukcím.
Ve škole mateřské, ve „středisku“, probíhá
rozsáhlá rekonstrukce. Nová kuchyňská
linka, dlažba, PVC v šatně, koberce ve
třídě a oddělení pro hru a odpočinek dětí,
stropní osvětlení a bílení všech prostor. Ve
škole modernizujeme zázemí školní kuchyně – šatny a sociální zařízení. Ve dvou
třídách horního stupně budeme pokládat
podlahovou krytinu, chceme pořídit nové
židle do jazykové učebny, zakoupili jsme
několik notebooků, dětem budou sloužit
dvě 3D tiskárny. O letních prázdninách
nás čeká další modernizace školní jídelny:

budou odstraněny dřevěné obklady, stěny
budou vymalovány a vyměníme osvětlení.
V zimě jsme řešili problém s unikající
vodou z topné soustavy v prostoru chodby
u ředitelny. Po odkrytí byl konstatován havarijní stav potrubí, a proto bude celá
chodba „rozkutána“ s následnou výměnou
vedení vody a položením nové dlažby.
Pokračujeme také v úpravách venkovního prostoru. Rozhodli jsme se zrušit
záhony a na tomto místě vybudovat výchovně vzdělávací prostor pro žáky a učitele. Plánujeme položení zámkové dlažby,
z projektových financí jsme zakoupili
stoly a lavice a také vyvýšené záhony.
Děti tedy o pěstitelské práce nepřijdou, jen
se jim budou věnovat jinak, moderněji.
Závěrem bych rád poděkoval kolegům
pedagogům a provozním zaměstnancům
základní i mateřské školy za jejich činnost.
Za náklonnost škole děkuji vedení obce,
radě obce i všem zastupitelům –velkou
část výše uvedených aktivit můžeme realizovat díky obecní dotaci. Děkuji zaměstnancům obce za jejich ochotu nám
kdykoli pomoci.
Velký dík patří také většině rodičů za
jejich pomoc při vzdělávání dětí v době
distanční výuky.
Mgr. Zdeněk Kluibr

Zápis k povinné školní docházce
pro školní rok 2021/2022
Na základě pokynu MŠMT bude probíhat zápis ke školní docházce bez přítomnosti dětí ve škole.
Zákonní zástupci zašlou dokumenty v listinné podobě na adresu ZŠ a MŠ Zdíkov, Zdíkov 250.
Potřebné formuláře a pokyny k organizaci zápisu jsou k dispozici na www.zszdikov.cz
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Ve Zdíkově proběhlo měření kvality ovzduší
Kvůli obavám z možného překračování limitů znečištění vzduchu za topné sezony, a i na základě
podnětů od občanů, si obec objednala profesionální zhodnocení situace spojené s následnou
veřejnou diskusí na toto téma.
Akce je realizována projektem „CONSPIRO – Breathing Together for Cleaner Air“, což je
společný projekt Univerzity Karlovy (Laboratoř pro studium kvality ovzduší PřF UK) a SCIENCE IN, zaměřený na zjišťování rozsahu a důsledků znečištění vzduchu domácím vytápěním
v různých zemích Evropy.
Co se doposud dělo a jaká jsou zatím
hlavní zjištění?
Možná jste si počátkem ledna všimli
takových šedých skříněk s anténou, instalovaných u budov Obecního úřadu, zdravotního střediska a hřiště. To byly přístroje
DUSTTRACK DRX 8533, které ve dnech
9.–12. 1. sbíraly přesná data o koncentraci
prachových částic ve vzduchu. První dva
jsme umístili právě do částí obce, kde
jsme předpokládali největší znečištění, ten
na hřišti měl sloužit jako tzv. „pozaďový“,
sledující víceméně čistý vzduch pro možnost porovnání.
Kromě toho se po obci a po okolní krajině pohybovali fotografové, dokumentující konkrétní zdroje znečištění (jednotlivé
kouřící komíny), a během večera 11. 1.
jsme provedli i pochozí měření napříč
obcí. Doplňující informace o počasí po
celou dobu zaznamenávala mobilní meteostanice, umístěná rovněž v centru obce.
Výsledky měření původní obavy více
než potvrdily, míra znečištění ovzduší
byla po sledovanou dobu až alarmující.
Situaci dobře dokládají už samotné fotografie – kouř z jednotlivých komínů se „slévá“
do jednolitého dýmu, který, zejména za

inverzních podmínek naplňuje celé mělké
údolí se zástavbou (a s obyvateli).
K intenzitě znečištění přispívají výrazné stabilní emise ze zhruba deseti hlavních zdrojů – komínů většinou rodinných
a bytových domů, které jsme identifikovali jako hlavní znečišťovatele (rozhodně
se nejednalo pouze o stav při zatápění,
mohutný kouř z řady komínů přetrvával
i několik hodin). Zejména tyto zdroje pak
zapříčiňují znečištění i mimo inverzní
situaci, kouřová vlečka z nich i při mírném
větru dosahovala až stovky metrů daleko
a ovlivňovala tak ovzduší u desítek dalších
nemovitostí.
Průběh znečištění v čase výborně
vidíme na přiloženém grafu – jde o dvoudenní záznam koncentrací PM2,5 na oněch
třech sledovaných místech – červeně
v centru obce, zeleně u zdravotního střediska a modře u budovy Sokola na hřišti.
Černou linkou v dolní části grafu je vyznačen dvacetičtyřhodinový limit povolené
expozice (ten je pro PM2,5 zákonem
stanoven na 0,035 mg/m3). V grafu je dobře
znatelný vliv ranního a zejména odpoledního topení, vysoké koncentrace pak přetrvávají až do zhruba druhé hodiny ranní.

A co to znamená? Pro život v obci,
pro obyvatele?
Zaznamenaná míra znečištění je nebezpečná, a měla by se řešit. Částice
PM2,5 (tedy aerosolové částice menší než
2,5 µm) jsou tak malé, že při dýchání
procházejí plicními sklípky přímo do krve
a s ní jsou roznášeny do celého těla a jeho
orgánů (pro zajímavost – jsou cca 4x menší
než samotné červené krvinky). Tyto částice,
pokud pocházejí z nekvalitního spalování
uhlí, dřeva, nebo nedejbože odpadků, mají
na sobě navázány nebezpečné škodliviny,
mj. ze skupiny extrémně karcinogenních
polycyklických uhlovodíků.
Důsledkem dlouhodobého vdechování
takto znečištěného vzduchu proto nejsou
jenom dýchací problémy (astma, chronická
plicní choroba) jak se často myslí, ale
i závažné systémové poruchy, různé druhy
rakoviny, genetické mutace nebo poškození plodu v těhotenství. Hodně citlivé
na tento druh škodlivin jsou malé děti,
probíhá u nich totiž vývoj mozku a dalších
orgánů.
Tyto informace uvádíme, abychom si
byli vědomi důležitosti čistého vzduchu
pro kvalitní život. Člověk za den prodýchá
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kolem 20 kg (!) vzduchu, i z tohoto důvodu
je jeho čistota pro lidské zdraví zásadní.
A co se dá dělat?
V prvé řadě si problém znečistění
ovzduší neustále uvědomovat. Kouř z našeho komínu není něco, co nad střechou
zmizí do ztracena, je zdrojem obtíží
a zdravotních rizik pro ostatní obyvatele
obce. I pro nás samotné.
Řešením nemusí být vždycky nutně
jen nákup nového kotle, někdy stačí dbát
na to, aby kotel pracoval na vyšší teplotě
a palivo řádně spaloval, aby nedoutnal.
Pokud topíme dřevem, je důležité ho mít
řádně vysušené, i spalováním dřeva –
pokud je čerstvé nebo mokré, či ho
spalujeme za nízké teploty – vzniká silně
mutagenní a karcinogenní benzo[a]pyren.

Ekologie | ZDÍKOVSKO

A pokud víme o někom, kdo ovzduší
silně znečišťuje? Tady není chvíle na ohleduplnost či sousedskou velkorysost. Kouř
ve vzduchu, který dýcháme, nám prokazatelně zkracuje délku života, až o několik
let, a nekompromisně zadělává na fatální
zdravotní komplikace. A přitom třeba stačí,
aby si soused problém uvědomil a dbal na
řádnou teplotu při topení (stanovena vždy
jako provozní teplota kotle).
Další kroky
Jakmile koronavirová situace dovolí,
uspořádáme pro občany veřejnou diskusi,
kde podrobněji představíme naměřená data,
vysvětlíme rizika znečištění a společně
probereme různé možnosti řešení.
Budeme kontaktovat hlavní identifikované znečišťovatele a pokusíme se jim

vysvětlit důsledky jejich počínání pro
ostatní obyvatele obce. A uspořádáme program pro děti ve škole, kde se skrze téma
znečištění vzduchu dotkneme hned několika výukových předmětů. A dost možná,
že to budou nakonec právě děti, kdo o čistotu vzduchu v obci bude dbát nejvíce.
Aktivity projektu CONSPIRO ve Zdíkově
můžete průběžně sledovat na facebookové
stránce https://www.facebook.com/conspirozdikov
Petr Mareš a Jan Hovorka

Akce je kofinancována projektem H2020
Open Science Hub Network:
Empowering Citizens through STEAM
Education with Open Schooling
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Podzim a jaro v kroužku mladých rybářů

Máme tu první březnové dny. Je tomu
už rok od počátku anabáze s Covid19. Jak
pravidelní čtenáři Zdíkovska ví, i naše
rozjeté sportovní rybářky a rybáře první
vlna Covid 19 úplně zastavila. Stop tak
dostaly závodní i osobní úspěchy v rybářském sportu na lokálních i celosvazových
závodech.
Přesto jsme nezaháleli. Stále máme co
na práci i v čem se zdokonalovat. Veškerá nařízení i 3R striktně dodržujeme. Volíme alternativní způsoby, jsme stále ve spojení, řešíme
distanční výuku nových členů i školení členů stávajících. Klubovnu nemáme, a tak vše musíme řešit distančně nebo venku v přírodě.
Víme, že všichni společně to zvládneme!
Na podzim loňského roku jsme přivítali dalších 7 nových členů našeho kroužku. Lauru P., Annu K., Tomáše R., Šimova V.,
Luboše R., Jirku V. a Prokopa F. Noví členové jsou ze Zdíkovska, Stašska, Nových Hutí a Štítkova. Všichni se urputně pustili na
svou první cestu vedoucí k vydání osvědčení a rybářského lístku.
Náš kroužek má 31 dětí ve věku od 7 do 15 let. Z toho je 7 holek a 24 kluků. Rybářů a rybářek ve věku od 16 do 18 let včetně
pod Místní skupinou Zdíkov je celkem 27.
Stávající rybáři a rybářky ke konci roku hodnotili své osobní rybářské úspěchy z revírů jak místních, tak jihočeských. Pár jich
rozhodně stojí za zmínku.
Jakub Bedlivý
Adéla Bedlivá
Vašek Carda
Jan Horejš

sumec velký
kapr obecný
štika obecná
amur bílý

délka 150 cm
délka 60 cm
délka 100 cm
délka 98 cm

váha 22,3 kg
váha 4,0 kg
váha 7,5 kg
váha 10,4 kg

Rozhodně také stojí za zmínku, že Adéla s Jakubem jsou nejen sourozenci, ale při
rybaření jsou pro ostatní perfektní parťáci. Humor, láska k rybaření, cit pro detail na
jejich umělých muškách, to k nim prostě patří.

Naše rybaříky nezastavil sníh ani mráz. Stále si najdou čas na svůj koníček. Třeba i při
lovu na dírkách na vyhrazených revírech jako Vašek Carda.

Jakub Bedlivý se svým kapitálním úlovkem –
150 cm dlouhým sumcem
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Díky aktivní sportovní činnosti holek a kluků z našeho
kroužku jsme obdrželi od naší Místní organizace ve Vimperku
rybářské vybavení v několikatisícové hodnotě. To poslouží
dětem pro různé způsoby lovu ryb i pro závody.
Z vlastních finančních prostředků, jsme před Vánoci
zakoupili 13 m dlouhou grafitovou děličku firmy Colmic
i s doplňky a závodní plavačkovou bednu firmy Milo Brno.
Firma Hanák Competition nás v novém roce předzásobila více
než 3000 ks rybářských háčků, oblíbených typů a velikostí.
Náš kroužek se nachází v katastru se dvěma rybníky. Ty
jsou rybářskými mimopstruhovými revíry. Nejoblíbenějším
revírem je rybník ve Zdíkovci. Na tomto revíru některé z nás
od jara do zimy rozhodně potkáte i s respirátory. Proč tomu
tak je se dozvíte v dalším článku.
Poděkování za podporu v pokračování rybářské sportovní
činnosti našeho kroužku rozhodně patří:
n vedení Místní organizace ČRS Vimperk,
n vedení Města Vimperk,
n Milanovi Sojkovi,
n zastupitelům i zastupitelkám Obce Zdíkov,
n členům SHŠ Fechtýři Zdíkov.
Maminkám i tatínkům rybářek a rybářů děkuji, že je v jejich rybářském sportu podporují, i když je to mnohdy odvádí
od školních povinností a distanční výuky.
Přeji Vám všem štěstí, zdraví a veselé Velikonoce plné
jarní pohody.
Vilém Klapsia st. – vedoucí rybářského kroužku

Rybník ve Zdíkovci
Nejoblíbenějším revírem pro rybáře i rybaříky je rybník ve
Zdíkovci. Rybník má označení Biologická nádrž. Má rozlohu 4,0 ha
a v rybářském soupisu revírů je označen 421083 Volyňka 3B. Zdíkovecký rybník patří mezi jedny z nejlépe zarybněných a obhospodařovaných rybníků pod správou Místní organizace ČRS Vimperk. Jeho
dno je místy písčité s jílovými prohlubněmi. Místy je dno kamenité
a pro rybářské začátečníky neobsahuje tolik potopených nepotřebných
předmětů, odpadků i částí stromů. Díky pravidelné údržbě rybáři Místní
skupiny a technickému vybavení, není rybník zanesen splavem hlíny
z přilehlého potoka jako sousední městský rybník ve Zdíkově.
Často se nás, rybářů, ptají, co že tam v té vodě je a co chytáme.
Každý rybář zde může chytit minimálně 19 druhů ryb. Malých
i trofejních. Rybí obsádku tvoří: sumec velký, kapr obecný, lín obecný,
cejn velký, cejnek malý, jelec tloušť, okoun říční, štika obecná, candát
obecný, úhoř říční, pstruh duhový, siven americký, bolen dravý, amur
bílý, karas stříbřitý, karas obecný, plotice obecná, perlín ostrobřichý,
hrouzek obecný i ježdík obecný.
Provedení a přístup k rybníku umožňuje nejen přírodní letní koupání, ale i zimní vyžití. Při správné ladovské zimě, jako byla ta letošní,
jsme tu s kamarády z rybářského kroužku bruslili. Většinou se začíná
na ledové ploše, pod kterou je malá hloubka od 0,5 do 1,2 m. Lokalitě
říkáme „U kamene“. Po obvodu rybníku jsme i v letošním roce běhaly
na lyžích v běžkařské stopě. Při sněhové nadílce, je zde „vyšlápnutá“
trasa pro běžkaře. Nezkrácená trasa po hrázi, má délku 1 km a obtížností patří mezi ty lehké. To nám dětem úplně vyhovuje.
Tereza Klapsiová, Zdíkovec
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MČR pro SKI Sokol Stachy ve znamení zlatých titulů
Hana Randáková – trojnásobná mistryně ČR,
David Eliáš – dvojnásobný mistr ČR
Ve dnech 22.–24. ledna se v Novém
Městě na Moravě konalo Mistrovství
České republiky v běhu na lyžích. Kam
se vypravila skupina 7 závodníků s doprovodem trenérky Mgr. Petry Frühafové
a servisem. Závod byl mezinárodní, pod
hlavičkou FIS a byla na něj udělena
výjimka od MZČR.
V pátek byl na programu sprint klasickou technikou, nejlépe se dařilo Haně
Randákové a Davidovi Eliášovi, kteří se
stali Mistry ČR. Davida na stupních doplnil ještě Ondřej Šilha, který skončil na
skvělém 3. místě. V této kategorii bojoval
ještě Matěj Kyrál, který skončil 20.
V kategorii mladších dorostenek se do
finále dostala ještě Agáta Tušlová, která
dojela na skvělém 5. místě. Těsně pod
podiem se v této kategorii umístila Iva
Kaiferová na krásné 8. příčce, 21. místo
obsadila Natálie Völflová, která závodila
v kategorii starších dorostenek v konkurenci 40 závodnic.
Sobota byla ve znamení závodů klasickou technikou. Mladší dorostenci absolvovali trať dlouhou 5 km a nejlépe se opět
dařilo D. Eliášovi, který získal bronzovou

medaili, O. Šilha dokončil závod na krásném 5. místě a M. Kyrál na 20. místě.
Kategorii mladších dorostenek čekala trať
o délce 4 km, kde svou formu opět ukázala
Hanka Randáková a připsala si další 1.
místo. Skvěle závodila i I. Kaiferová,

která skončila 8. místě a A.Tušlová, která
byla jen o příčku pod ní. Výborně závodila
N. Völflová, která si na trati dlouhé 5 km
dojela pro 15. místo.
V neděli na závodníky čekal start
s hromadným startem, tentokrát volnou
technikou. H. Randáková opět nechala
všechny své soupeřky za zády a povedl se
jí tak zlatý hatrik. Skvělou formu ukázala
znovu A. Tušlová, která dojela na 5. místě
a I. Kaiferová jen s malým odstupem
závod dokončila na 8. místě.
N. Volflová na trati dlouhé 7,5 km bojovala ze všech sil a bylo z toho 17. místo.
V kategorii mladších dorostenců svou
sílu znovu ukázal David Eliáš, který si
dojel pro druhý mistrovský titul. Do první
desítky se dostal i O. Šilha svým 9. místem a M. Kyrál ukázal opravu vyrovnané
výsledky za celý víkend a znovu dojel 20.
Všem našim závodníkům gratulujeme
a děkujeme všem pořadatelům za zorganizování závodů i se všemi nařízeními v této
nelehké době.
Za SKI Sokol Stachy
Petra Frühaufová

Zdíkovsko_jaro2021_Sestava 1 29.03.2021 8:39 Stránka 23

strana 23 | jaro 2021

Parkování v obci | ZDÍKOVSKO

Ulice není parkoviště!

Letošní zima nám snad řekla konečně
sbohem, přesto se vrátím k situacím,
které v zimě nastávají a trápí. Při úklidu
sněhu, svozu odpadu nebo dopravě techniky se setkáváme s vozidly stojícími na
komunikaci. Některá vozidla stojí relativně bezpečně, ale kolem některých projet
je komplikované. Tak mě vlastně napadlo.
Je parkování na ulici přípustné?
Otázka možného parkování na pozemcích obce obecně souvisí s právním charakterem daného pozemku, tj. zda příslušný pozemek je pozemní komunikací
ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), či nikoli.
Obecní pozemek jako komunikace
Pokud daný pozemek spadá do kategorie místních komunikací či veřejně
přístupných účelových komunikací,
bude se na něj vztahovat zákon č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů.
K záležitosti parkování vozidel na
místních a účelových komunikacích, lze
uvést, že povinnosti, které jsou spojeny
se zastavením a stáním, jsou upraveny
v § 25 až § 27 zákona o silničním provozu.
V dané souvislosti je třeba odkázat na
§ 25 odst. 3 zákona o silničním provozu,
podle něhož při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba
směry jízdy.
Pokud tedy po stání vozidla nezůstane na příslušné pozemní komunikaci
(místní či účelové), která je obousměrná,
dopravní prostor široký nejméně 6 metrů
(tj. nejméně 3 metry pro každý směr
jízdy), pak mimo výjimek stanovených
místní úpravou silničního provozu (např.
parkoviště) nesmí na této pozemní komunikaci vozidlo stát.

Jestliže řidič vozidla poruší výše uvedené zákonné pravidlo, tak se uvedeným
jednáním dopouští přestupku ve smyslu
§ 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním
provozu.
Přestupek může projednat na místě
Policie ČR, která vykonává dohled nad
bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Přestupky podle
zákona o silničním provozu projednává
obecní úřad s rozšířenou působností na
podnět Policie ČR.
Obecní úřad si je vědom, že mnohé
z komunikací byly stavěny v období, kdy
nebyl tak hustý provoz a domácnosti
neměly dvě až tři auta. Na druhou stranu
je třeba říci, že každý občan by měl ctít
pravidla a zákony a zabezpečit si stání
vozidla na svém pozemku.
Komunikace (místní nebo účelová) má
status veřejného prostranství a ten by
neměl být zneužíván jedinci.
Převzato z webu obecniportal.cz
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