Oslava 700. let obce Zdíkov
proběhla v sobotu 23.6.2018.
Po průvodu obcí zamířili hosté
i diváci na fotbalové hřiště, kde
program oslav proběhl. Do
sportovního areálu doprovodil
všechny pochodový krok vimperských mažoretek a hudba
dechového orchestru při ZUŠ
Vimperk.
Starosta obce Zdíkov Mgr.
Zdeněk Kantořík přivítal na
pódiu hejtmanku jihočeského
kraje paní Ivanu Stráskou, která

nejprve darovala místnímu
sboru dobrovolných hasičů
stuhu jihočeského kraje a poté
se starostou patrnerské obce
Röhrnbach Josefem Gutsmiedlem, bývalým starostou
obce Zdíkov panem Janem
Petrů, editorkou Stanislavou
Findejsovou a grafičkou Barborou Soplerovou pokřtili
knihu "Zdíkovsko sobě-obec
Zdíkov 700 let." Po slavnostním křtu se rozběhl bohatý
program.

Odpolední část zahájila
Školní akademie ZŠ a MŠ
Zdíkov, která přilákala do
hlediště více jak 250 diváků,
následovalo vystoupení oddílu
gymnastiky, vystoupení zumby
a oddílu kopané. Celý den se
prezentoval Soubor historického šermu Fechtýři.
Večerní hudební program
zahájila hudební skupina The
Bugles - Beatles revival a
následovalo vystoupení místních kapel - kytaristé Pavel

Medek, Viktor Staněk a Roman Kabíček, kapela Medoy
Meikoy, Labyrint, Albatros a
Bernadeta.
Ve 22.30 rozzářil místní
fotbalové hřiště ohňostroj.
Celým dnem provázel
moderátor Jakub Vácha.
Velký dík patří všem
organizátorům za bezproblémový průběh akce.
Mgr. Roman Šebánek
(fotky z akce naleznete uvnitř)

Rybník ve Zdíkovci

Průvod hasičů před zámkem

Letos v květnu oslavil Sbor
dobrovolných hasičů ve Zdíkově 140. výročí od založení.
Tato sláva byla podpořena
z Dispozičního fondu CZ-D,Cíl
EÚS/DF/SU/04/21 , samozřejmě též s podporou Obce
Zdíkov a finančními i hmotnými dary od sponzorů. Za to
všem velice děkujeme.
Pár slov k samotnému průběhu. Začátek byl zahájen prezentací
účastníků
v nově
opravené hasičské zbrojnici.
Zde se mohli všichni přítomní
občerstvit a zapsat na prezenční
listinu a pak se odtud vydal
slavnostní průvod ke kostelu
sv.Ludmily. V čele průvodu
pochodovaly mažoretky, dechová kapela, hasičské sbory se
svými prapory a ostatní
příznivci hasičů. V kostele byly
předány pamětní stuhy a celý
průvod prošel obcí zpět až na
fotbalové hřiště. Tam měli
slavnostní projevy: starosta
obce, starosta SDH Zdíkov,
ředitel Územního odboru HZS
Prachatice, bývalý starosta
SDH Zdíkov, bývalý ředitel

Územního
odboru
HZS
Prachatice.
Předávala
se
vyznamenání, čestná uznání a
pamětní listy některým členům
sboru.
Nejmenší členové SDH
Zdíkov předvedli přítomným

svůj požární útok jako velcí a
zdatní hasiči za pomoci
hasičského vozidla Tatra 815.
Oslava výročí se perfektně
vydařila, počasí nám přálo i
zábavy a občerstvení bylo dost.
Ještě chci poděkovat všem,

kteří se jakkoliv podíleli na
náročných
přípravách
a
pomáhali při průběhu celých
oslav, moc děkujeme. Tak
možná opět za deset let.
Za SDH Zdíkov
Jaroslava Králová

Kostel sv. Ludmily ve Zdíkově

Mladší přípravka má po
náboru, který jsme udělali
v loňském roce velice slušnou
základnu (cca 17 dětí). Tým
vedený bratry Šebánkovi je na
7. místě okresního přeboru.
V individuálních statistikách si
nejlépe vedou Richard Kurej a
Samuel Šebánek.
Starší přípravka má ve
svém kádru 10 dětí. Trenér
Michal Vondráček (asistent
Arpád Gašpar) pracuje s těmito
ročníky již nějakou sezonu. Na
jaře se týmu daří jak herně, tak
výsledkově. Největší podíl na
tom má Petr Krejza, který je
nejlepším střelcem okresu (46
branek), Vojta Vondráček – 10.
místo (33 branek a Šimon
Podsklan – 29. místo (15
branek).
Petr Krejza a Šimon Podsklan
byli navíc členy vítězného
výběru OFS Prachatice. Tento
tým hráčů roč. nar. 2007 vyhrál
krajský
turnaj okresních

výběrů.
Mladší žáci měli letos
velice složitou sezonu. Okresní
přebor této kategorie měl jen
čtyři
družstva.
Bohužel
regulérními týmy mladších
žáků v soutěži jsou jen Volary
a Stachy/Zdíkov (Vimperk
hraje soutěž s hráči, kteří
vyhráli krajský přebor a Čkyně
má v kádru 3 starší žáky,
protože jinak by soutěž ani
nemohli
přihlásit).
Proto
nemůžeme poslední místo
v tabulce brát jako měřítko
úspěchu či neúspěchu. Trenéři
Karel Nový a Roman Blaško
(asistent Petr Holzknecht) jsou
jinak s účastí na trénincích
spokojeni a doufejme, že se
jim podaří kluky u fotbalu
udržet i přes komplikovanou
situaci s družstvy žáků na
našem okrese.
Zdeněk Martan a Pavel Ptáček
dostali do výběru OFS U12.
Výběr zvítězil v krajském

turnaji okresních výběrů a
postoupil
na
republikové
semifinále.
Na
pražském
Motorletu obsadil výběr OFS
Prachatice 6. místo.
U starších žáků je již počet
dětí slabší. Trenér Vladislav
Voldřich má k dispozici jen 7
hráčů. Zbytek se doplňuje
mladšími žáky. Okresní přebor
starších žáků je na tom
podobně jako u mladších žáků.
V současné době tak v žákovských
kategoriích
na
okrese není soutěž, která by
pomohla
k výkonnostnímu
růstu hráčů. Trenéři tedy musí
s hráči trpělivě trénovat a
doufat, že se situace do
budoucna zlepší.
Jan Řezník je v tabulce
nejlepších střelců okresu na
krásném 3. místě.
Dorost na jaře vedl Radek
Roučka, asistentem mu byl
Petr Holzknecht. Na první jarní
zápas se sešlo šestnáct

dorostenců. Tréninková účast
také nebyla ze začátku špatná.
Bohužel
nadšení
rychle
opadlo. K jednomu ze zápasů
odjeli dorostenci s devíti hráči!
I tak tým uhrál v I. A třídě na
jaře 6 bodů, což znamenalo
bodové zlepšení (na podzim 0
bodů).
Bohužel situace u dorostu je
dlouhodobě neudržitelná. Oba
kluby se tak dohodly, že do
příští sezony tým dorostu
nebude do soutěže přihlášen.
V rámci programu „Stachovských pouťových oslav“
proběhlo utkání hráčů starších
35-ti let mezi oddíly Stachy a
Zdíkov. Bylo to příjemné
setkání fotbalových přátel.
Utkání skončilo vítězstvím
Zdíkova 5 -3, když branky
dávali Nový K., Blaško R.,
Vondráček M., Vačkář V. a
Schwarz S. Za domácí se
blýskl hatrikem Voldřich Vl.
Mgr. Roman Šebánek

Společné letní soustředění mladších žáků a starší přípravky

různých tématických vycházkách. Každý měsíc se snažíme
s dětmi plnit úkoly, soutěže,
turnaje a vedeme je k
samostatnosti. Tento rok se
nám podařilo navštívit obecní
knihovnu, každý měsíc jsme
chodili do kina a plnili jsme
celoroční soutěž s koníky My

Soutěž mladý zdravotník
Soutěž mladý zdravotník
proběhla 17. 5. 2018 v
Prachaticích. Soutěžilo více
než
20
družstev
ze
základních škol celého okresu.
Také naše škola se této soutěže
každoročně zúčastňuje. Žáci se
pravidelně a pilně přípravovali.
Učili se základům poskytování
1. pomoci (resuscitaci, ošetření
zlomenin, odřenin a popálenin,
transportu zraněných apod).
Své znalosti a dovednosti pak
velmi dobře uplatnili v soutěži.
Družstvo žákyň 5. třídy
obsadilo krásné 3. místo v
kategorii mladý zdravotník 1.
stupně.

plavecký bazén. Tam proběhla
ukázka plaveckého výcviku,
kterého se děti zúčastní v
příštím školním roce.
Po plavání se děti nasvačily
a pohrály si na dětském hřišti
na ostrově Santos.
V Sušici si každý nakoupil
dárečky pro své blízké.
Odpoledne si všichni užili
na procházce krásnou přírodou
podél řeky Vydry a plavebního
kanálu.
Z výletu si děti přivezly
suvenýry, oblázky i hezké
zážitky.
Mgr. Hana Klímová

Co se dělo ve školní družině
Zdíkovská školní družina se
snaží zabezpečit dětem náplň
Školní výlet 1.-3. tř.
volného času po vyučování.
Žáci 1.-3. třídy naší školy Nejvíce se snažíme trávit čas
vyrazili 22. 5. na výlet do venku na dopravním hřišti,
Sušice. Všichni se těšili na
sportovním hřišti nebo na

Děti v sušickém bazénu

Little Pony. Na začátku
školního roku se konalo
přespávání v družině spojené
se strašidelnou stezkou, které
se zúčastnili i někteří rodiče.
Nejpodařenější akcí tohoto
roku, která měla u dětí největší
ohlas, byla soutěž „Družina má
talent“.

Děti u rybníku Olšina

Dětský den na Olšině
Tři desítky stanovišť s
atraktivním programem pro a
malé návštěvníky v areálu
rekreačního zařízení u rybníku
Olšina nedaleko Horní Plané
navštívili žáci 1. – 5. třídy 24.
5. 2018. Tuto akci v režii
Vojenských lesů a statků ve
spolupráci s Újezdním úřadem
VÚ Boletice a Střediskem
obsluhy výcvikového zařízení
Boletice jsme si oblíbili díky
bohatému
programu
s ukázkami, sportovními hrami
a tvořivými dílnami. Kdo
přijel, neprohloupil a žáci 1. st.
naší školy také nelitovali
hodinové cesty autobusem
Nejvíce se dětem líbily ukázky
živých ryb, skákací hrady,
ukázky létání modelů letadel,
projížďka na raftech Vodní
záchranné služby, překážkové
a lanové dráhy. Nesmíme
zapomenout
na
výcvik
loveckých a policejních psů,
lesnickou
a
vojenskou
techniku. Za účast v soutěžích

získali žáci za odměnu
zajímavé
ceny.
Všichni
odjížděli z této akce spokojeni
a plni nových zážitků a
zajímavých poznatků.
Výlet 4. a 5. třídy
Převážně
přírodovědně
zaměřený výlet měla letos 4. a
5. třída. Prohlédli jsme si
zajímavou soukromou zoologickou zahradu v Protivíně,
která se specializuje na
krokodýly. Na závěr poutavé
komentované prohlídky si děti
jednoho malého krokodýlka
pohladili. Pak jsme pokračovali do Písku, procházka po
starobylém centru a nákup
suvenýrů samozřejmě k výletu
patří. I další část pak byla o
zvířatech, tentokrát Zemský
hřebčinec v Písku. Dozvěděli
jsme se zajímavosti o chovu
koní a prohlédli si stáje,
jízdárnu a nově budované
závodiště. Nejkrásnější vznešený kůň kladrubský byl ve
stáji až na samém konci a

rozloučením s ním končil i náš Agáta Tušlová.
školní výlet.
V květnu jsme zorganizoMgr. Pešlová vali soutěž v atletice pro žáky
nejen naší školy ale i pro žáky
Zdíkovské příměstské tábory z Vacova, Stach a poprvé také
I na letošní prázdniny pro žáky z Borové Lady. Zdíjsme pro Vaše dětí připravili kovští sportovci získali přeoblíbené příměstské tábory. vážnou část medailí. Úspěšní
Tyto letní prázdniny věnujeme sportovci pak reprezentovali
Šumavě, přesněji naučným školu na okresní olympiádě
vzdělávacím programům, které v Prachaticích, kde získali
se zaměřují na poznávaní flóry následující ocenění :
a fauny. Dále naučíme děti hrát Sarah Pribyl - 2. místo (běh
golf, pojedeme do Země Ráje 600 m)
plnit zábavné úkoly nebo Petr Krejza - 1. místo (skok
uvidíme profesionální výcvik daleký) a 2. místo (běh 60 m)
pejsků. Naše cesty nás zavedou Milan Sova - 2. místo (skok
do Pravětínského údolí, kde se daleký)
rýžovalo zlato a když nám Ondřej Závora - 2. místo (skok
počasí dovolí, tak se táké někde daleký)
vykoupeme. Samozřejmě nech- Klára Bartůšková - 3. místo
ceme prozradit celý program (skok daleký)
našich táborů, protože na naše Marcela Vašíčková 1. místo
táborníky čeká vždycky nějaké (vrh koulí)
překvapení.
Karel Gyurussi - 1. místo (vrh
Krásné prázdniny přejí koulí)
Zdeněk a Petr.
Družstvo mladších žáků zísBc. Z. Švihel, A. Labská kalo 2. místo a mladší žákyně
3. místo ve štafetovém běhu.
Sportovní úspěchy
Děkujeme všem reprezenŽáci naší základní školy se tantům za pěkné výkony a
během školního roku v ho- věříme, že vše je motivací k
dinách tělesné výchovy prů- dalším úspěchům.
běžně připravují na sportovní
Mgr. Paulíková
soutěže. Nejlepší sportovci pak
reprezentují naší školu v Poznávací výlet do Skotska
okresních a krajských soutěNa přelomu května a
žích.
června vyrazilo 11 žáků ZŠ
Do krajského kola OVOV, Zdíkov a 4 žáci ZŠ Stachy na
které se uskutečnilo v Táboře, 13-ti denní poznávací zájezd
postoupili Jiří Vozandych (4. do Skotska. Naše putování
místo), Klára Bartůšková a
začalo ve Strakonicích, kde na

Běžecká dráha v areálu ZŠ Zdíkov

Žáci u jezera Loch Ness

nás čekal luxusní dvouposchoďový autobus, který se
na téměř dva týdny stal naším
druhým domovem. Putovali
jsme přes hlavní město Prahu,
kde se k nám přidal zbytek
skupiny z Gymnázia Christiana
Dopplera, pak už jsme uháněli
k naší státní hranici a přes
Německo jsme nad ránem
dorazili do Amsterdamu.
V nizozemské
metropoli
jsme strávili celý den. Za
pomoci průvodce jsme poznali
nejstarší
část
města
a
v odpoledních hodinách se
vydali na návštěvu skanzenu
Zaanse Schans. Jaký by to byl
asi skanzen v Holandsku,
kdyby tam nebyly větrné
mlýny! Navštívili jsme i
domácí výrobnu sýrů a mohli
ochutnat zdejší speciality.
Večer jsme dorazili do
přístavu a čekala nás jedna
z největších atrakcí celého

zájezdu – patnáctihodinová
cesta na trajektu do anglického
New Castle. Na lodi, která
měřila kolem 200 metrů a měla
12 palub, jsme strávili noc.
Každý dostal svou kartu a
zabydleli jsme se v kajutách.
Trajekt nabízel mnohé, od
obchodů, restaurací a barů až
po kino.
K břehům Britských ostrovů
jsme připluli před polednem a
hned jsme vyrazili naším
„dvoupatráčkem“ na průzkum
ostrovního království. Cestovali jsme na sever a navštívili
zahrady v městě Alnwick,
slavnostně jsme překročili
hranici Anglie a Skotska a
zamířili k Edinburghu. V tomto krásném historickém městě
jsme strávili dva dny a poté
pokračovali do hor. Craingorn
mountains jsou překrásné! Při
našem dalším putování po
Skotsku jsme poznali – město

Žáci na výletě ve Skotsku

Ivernes, bájné jezero Loch
Ness, Kaledonský plavební
kanál, který spojuje Severní
moře
s Irským
mořem,
navštívili jsme průmyslové
město Glasgow a poslední den
strávili v Londýně.
Co říci závěrem? Podstatou
zájezdu
bylo
poznávání,
nicméně žáci byli nuceni
používat cizí jazyk, který se učí
na základní škole. Právě ta
kombinace poznávání a učení
bylo to nejlepší, co může
dnešní mladý člověk zažít. Jen
tak dál a více podobných akcí!
Poděkování
patří
nejen
rodičům dětí, kteří svým
ratolestem podobný zážitek
umožnili a dětem samotným, za
jejich bezproblémový průběh
zájezdu, ale též vedení obou
škol a cestovní kanceláři Ciao.
Mgr. Roman Šebánek
V únoru žáci Základní a
Mateřské školy Zdíkov vyhráli
matematicko fyzikální soutěž
RSG, pořádanou Vimperským
Gymnáziem a firmou Rohde &
Schwarz GmbH. Soutěže se
zúčastnili žáci škol TGM
Vimperk, Smetanova Vimperk,
Čkyně, Stachy, Šumavské
Hoštice, Husinec, Vlachovo
Březí a Zdíkov.
Soutěž obsahovala sedm
úkolů
(sestavení
obrazce,
fyzikální
kvíz,
sportovní
mezisoutěž,
rychlé
počty,
praktická fyzika, sportovní
zápolení a matematicko –

fyzikální
kvíz),
k jejichž
správnému
řešení
bylo
zapotřebí logické uvažování,
důvtip, rychlost, přesnost a
vzájemná spolupráce.
Jako odměnu získali naši
žáci plně hrazený třídenní
výlet do srdce Moravskoslezského kraje – Ostravy.
Během svého pobytu v Ostravě
navštívili
výstavu
Svět
techniky,
Slezkoostravský
hrad, absolvovali komentovanou prohlídku, dnes již
nefunkční,
vysoké
pece.
Během prohlídky se mimo jiné
seznámili s historií oblasti
Dolní Vítkovice, technologií
těžby černého uhlí a výrobou
surového železa.
Mgr. Jindřich Turek
Tak to byl výčet aspoň
některých
mimoškolních
aktivit, které proběhly v závěru
školního roku na naší škole a
které připravili vyučující pro
své žáky. Některé akce
proběhly s finančním sponzorským přispěním firmy
Uniwell Zdíkov.
Ani v prázdninových měsících nebudeme zahálet.
Mateřskou školu čeká nový
kabát, máme připravený návrh
na nátěr fasády tak, aby se
školka rozzářila a barevně
ladila s hezkým okolím.
Nový vstup na školní
zahradu přímo z prostoru třídy
je již hotový, jsou realizovány

Třídenní výlet v Ostravě

Cyklovýlet 9.třídy na Javorník

projekty na nákup moderní
techniky pro děti.
Ve škole je příprava učebny
výtvarné výchovy a výměna
veškerého zastaralého vybavení včetně moderní výukové
techniky
těsně
před
dokončením.
Budujeme
bezbariérový
hlavní vchod, sociální zařízení
pro vozíčkáře a nový vstup do
školní jídelny. Budeme modernizovat od základu jazykovou učebnu a učebnu přírodopisu.
Ve škole budou instalovány videotelefony a v šatnách
kamery tak, abychom měli
ještě lepší přehled, kdo do
školy vchází a s jakým úmyslem. Většina prací proběhne, aspoň doufejme, do
konce prázdnin.

Tyto finančně náročné akce
můžeme
realizovat
díky
projektům, které se nám
podařilo získat. Garantem
těchto dotačních titulů, kde
dotace tvoří 90 % uznatelných
nákladů, je obec Zdíkov.
Kromě těchto velkých akcí
nás čeká o prázdninách běžná
údržba, opravy a malování
některých prostor.
V začátku září dojde k personálním
změnám
v učitelském sboru.
Odchází Mgr. Hana Paulíková, které bychom chtěli
poděkovat za její dlouholetou
práci pro zdíkovskou školu a
žáky, za řadu mimoškolních
aktivit
v oblasti
sportu
věnovaných mladé generaci a
popřát jí pevné zdraví.
Do učitelského sboru

Výlet do Krumlova

přichází mladá aprobovaná
učitelka angličtiny a němčiny
Mgr. Markéta Machová.
Změny nás čekají také v
asistenci pedagoga a školní
družině.
Andrea
Labská
odchází
na
mateřskou
dovolenou a nahradí ji nově p.
Pavlína Hujdová
Za ZŠ a MŠ Zdíkov
Mgr. Václav Kyznar
Mgr. Zdeněk Kluibr
Projekt Dva jazyky
- jedna myšlenka
Základní škola Zdíkov se
v tomto školním roce aktivně
zapojila do realizace projektu
Dva jazyky – jedna myšlenka,
jehož cílem je, aby děti
z příhraničních oblastí Čech a
Bavorska poznaly jazyk svého
souseda.
Od října proto probíhala na
naší škole dvakrát týdně výuka

německého jazyka pro žáky 4.
a 5. třídy formou kroužku ve
třech odděleních pod vedením
učitelů Věry Štěpánkové,
Zdeňka Kluibra a Michaely
Vacíkové.
Děti měly během roku také
možnost setkat se se svými
novými kamarády z partnerské
školy v Hohenau. Nejprve to
bylo při společném putování
v Bavorském národním parku
a pak při akci spojené
s tvořením a tradicemi na téma
Velikonoce ve Zdíkově.
Své nově získané jazykové
dovednosti tak mohou děti
uplatnit nejen přímo v osobním
kontaktu s německými spolužáky, ale i písemně vyměňováním si dopisů a přáníček,
což je jistě pro zájem o jazyk
pozitivní motivací.
Mgr. Michaela Vacíková

Dětský den na Olšině

8. třída u Prášilského jezera

Kniha
Zdíkovsko sobě
je stále
v prodeji na OÚ
ve Zdíkově a
v knihovně.
Cena knihy je
399,- Kč.
Ke knize
dostanete
zdarma mapu
Zdíkovska a
plátěnou tašku.

Velké poděkování za bezproblémový průběh akce patří všem zaměstnancům OÚ Zdíkov,
SDH Zdíkov, členům Sokola Zdíkov a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu oslav 700. obce Zdíkov.

