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Slovo starosty

Z obsahu

Vážení obyvatelé a návštěvníci
Zdíkovska.
A máme tu opět léto. Ta urputná vedra.
Pot. Nedostatek vody. Přívalové deště.
Bouřky. Kroupy. Nekonečné silniční uzavírky. Turisty, co nám vykoupí sobotní pečivo. Neustálé sekání trávy a k tomu ještě
kůrovec!
Asi jste pochopili náznak ironie, ale
mnozí tak skutečně uvažují. Masírováni
denně negativním zpravodajstvím, které
se nám snaží vnutit, že svět je temný, lidé
jsou zlí a nečeká nás nic pozitivního.
Každopádně léto je čas prázdnin, zasloužených dovolených, odpočinku. Setkávání se s lidmi. Rostou houby a borůvky.
Zavítají k nám lidé přespolní a připomenou nám, v jak krásném prostředí u nás na
Šumavě a ve Zdíkově žijeme. Ba dokonce
tu a tam slýcháváme i pochvaly. Zkrátka
a dobře nic není bílé nebo černé.

postéry do domácnosti“. V minulém čísle
Zdíkovska jsem vyzýval k podání žádosti
o kompostér. Obec nakoupila 30 kompostérů o objemu 720 litrů a zapůjčila je bezplatně 30 občanům na 5 let. Při dodržení
podmínek smlouvy jim budou po této
době kompostéry přenechány. Věřím, že
těch 56 000 Kč, které obec kompostéry
stály, bude několik desítek kilogramů
odpadu, o který nám klesnou náklady
v odpadovém hospodářství. Pokud se tak
stane, budeme pokračovat v příštím roce
další výzvou. Snad se zapojí i obyvatelé
bytových domů.
Těšíme se na další takové podněty.
Všemi vážně míněnými se budeme zabývat. Na adresu starosta@zdikov.cz posílejte i takové, o jejichž proveditelnosti
máte pochybnosti – „to se nikdy nedělalo…“ Zrovna takové mohou znamenat
největší přínos.

V minulém úvodníku jsem naznačil, že
jsou věci, které naši obec tíží. Minulý
týden jsme se například dozvěděli, že jsme
neuspěli ani s jednou z podaných žádostí
o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Žádosti o dotace převyšovaly osminásobně finanční možnosti ministerstva. Nebude tedy, prozatím, nová silnice okolo
paneláků, nebude rozšířeno dětské hřiště
a workout, nebude nová elektřina na
hřbitově a nebude zavlažování na fotbalovém hřišti.

Život v obci nám zpestří kulturní
činnost. Letošní léto bude plné kulturních
a společenských akcí. Kromě několika
zábav, které proběhnou na letním parketě
Ostrov, bych chtěl upozornit na 27. červenec, kdy proběhne na Ostrově „Šumavování aneb Šumava můj šálek divočiny“.
Půjde o celodenní jarmark a setkání milovníků Šumavy.
Další kulturní akcí, kterou byste si neměli nechat ujít, budou tradiční Zdíkovské
středověké slavnosti. Letos proběhne jubilejní 10. ročník. Obci Zdíkov a SHŠ
Fechtýři se podařilo získat grant z Dispozičního fondu – regio Šumava a navázali
jsme kontakt s obcí Grainet v Německu.
Němečtí partneři, které možná někteří
znáte z prachatických oslav Zlaté stezky,
se do Zdíkova těší a již z prvního setkání
s nimi mám pouze pozitivní dojmy.

Doba dotační už se blíží ke konci. Nicméně je též mnoho věcí, které fungují
nebo začínají fungovat. V první řadě chci
opět zmínit, že obec jsme my všichni obyvatelé daného regionu, tedy nikoli jen
obecní úřad a jeho zaměstnanci. Každý
může svým činem, aktivitou, nápadem
a realizací přispět k lepšímu žití v naší obci.
Jedním z takových nápadů bylo snížit
náklady na svoz odpadu tím, že se z něho
oddělí to, co do něj nepatří – biosložka.
V letošním roce jsme rozjeli akci „Kom-

Žáci a učitelé základní školy si budou
užívati prázdnin, škola samotná však nikoli. Na letošní prázdniny jsme naplánovali rekonstrukci školní kuchyně.
Pokračování na další straně
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Slovo starosty – pokračování za str. 1
Jedná se o výměnu odpadů, vodovodního
potrubí, pokračování na další straněvýměnu obkladů, novou dispozici spotřebičů
a samozřejmě výměnu obkladů a dlaždic.
Od nového školního roku povedou
zdíkovskou školu nový ředitel Mgr. Zdeněk Kluibr a jeho zástupce Mgr. Jindřich
Turek. Přeji, aby se jim práce dařila
nejméně tak, jako předchozímu vedení
(o bývalém řediteli více uvnitř čísla).
Příjemný je i zájem občanů o zlepšení
čistoty ovzduší. Máme na obecním úřadě
žádosti dvou bytových domů ze sídliště
o možnosti připojení na blokovou kotelnu.
Nyní zpracováváme data a rozpočet. Sám
jsem zvědav, jak nám čísla vyjdou. V letošním roce budou končit tzv. Kotlíkové
dotace. Informace k semináři pro žadatele
a podmínkách najdete uvnitř čísla nebo
v obecních vývěskách ve Zdíkově i přilehlých osadách.
Jak jsem již ironickycky zmínil, tématem léta jsou i silniční uzavírky. Máme za
sebou uzavírku Zdíkovce, která i přes
úvodní peripetie nakonec proběhla v kratší

době, než zhotovitel avizoval (plán byl do
25. 7., otevřeno nakonec 21. 6.).
Těžší zkouškou bude uzavírka Zdíkova.
Důvodem je kompletní rekonstrukce vozovky. Poučeni ze situace ve Zdíkovci se
snažíme komunikovat s krajem i zhotovitelem a vyjednat co nejschůdnější variantu
pro život obce. Nicméně z důvodu použité
technologie (recyklace) půjde o uzavírku
úplnou. Takové jsou podmínky majitele
silnice, Jihočeského kraje. Bohužel v době
uzávěrky Zdíkovska nejsme schopni říci,
kdy rekonstrukce proběhne. Termín září
2019 je v poslední době nahrazován termínem jaro 2020!
Také jste již zažili ten stav, kdy jste na
něco nebo někoho hrdí? Mě se to v poslední době párkrát stalo. Nejprve mě zahřála u srdce informace, že žák 8. ročníku
Základní školy ve Zdíkově, Jirka Vozandych, postoupil na celostátní kolo OVOV
(odznak zdatnosti olympijských vítězů –
desetiboj všestrannosti) do Brna (více opět
v článku uvnitř čísla) a bude nás, malou
šumavskou obec, reprezentovat. Držme
mu začátkem září palce!

Podruhé jsem byl hrdý na naše hasiče,
kteří zasahovali 5. června při lesním požáru
u Putkova (Janovských). Jen díky jejich
obětavosti a součinnosti s profesionály
z Vimperka a SDH Stachy se podařilo
zmírnit škody, které nám již tak způsobil
kůrovec.
Byl jsem velmi potěšen návštěvou
v Rožmitále pod Třemšínem, kam mě pozval pan Josef Sova, který se svým týmem
opravil kříž na morovém hřbitově, kde byl
pochován Jakub Jan Ryba. Pan Sova se
nyní velmi aktivně podílí na opravě poničených křížů u Branišova, které neznámý
vandal ulomil od kamenného podstavce.
Jsem za to rád, neboť velké věci začínají
od malých činů.
Vydařená byla i akce Dětského dne,
kterou připravila část kulturní komise ve
spolupráci s fotbalisty TJ Sokol Zdíkov.
Povedla se i okrsková soutěž hasičů
a Podboubínská liga.
Mohl bych pokračovat dále… Zkrátka,
kdo chce, čas si najde, aby přispěl trochou
do života Zdíkova.
Přeji krásné léto bez uzavírek.
Mgr. Roman Šebánek, starosta obce

Upozornění občanům
Poplatek za odvoz odpadu je pro letošní rok ve stejné výši jako roky předešlé,
a to 600,- Kč za osobu.
Žádáme občany, kteří dosud tento
poplatek neuhradili, aby tak učinili neprodleně! Splatnost byla již 31. 5. 2019.
V případě neuhrazení poplatku do lhůty
splatnosti by měl úřad poplatek vyměřit již
platebním výměrem s navýšením. Prosíme
vás tedy, abyste ocenili vstřícnost úřadu
a poplatky uhradili bez další písemné
výzvy nejpozději do 15. 7. 2019.

Poplatek za psa činí 150,- Kč. Stále je
hodně těch, kteří dosud za svého pejska
nezaplatili poplatek. Stejně jako u poplatku
z odpadu žádáme o urychlenou úhradu
nejpozději do 15. 7. 2019.
Připomínáme těm, kteří dosud svého
pejska nepřihlásili na obecním úřadě, aby
tak učinili neprodleně, (vždy nejpozději
do 15 dnů od dovršení tří měsíců stáří
psa), tak jak ukládá obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích.

Neustále upozorňujeme chovatele psů
na stížnosti na volné pobíhání pejsků
a znečisťování veřejných prostranství jejich
exkrementy.
Z tohoto důvodu opětovně žádáme
o dodržování zákazu jejich volného pobíhání.
V případě, že vodíte svého psa na
vodítku, věnujte větší pozornost úklidu
exkrementů.

E.ON Distribuce ČR oznamujeme občanům,
že v případě přerušení dodávky el. energie jsou poskytnuty informace na stránkách E.ON Distribuce a dále na web
stránkách obce Zdíkov. Informační cedule, které bývaly dříve vyvěšovány v místě, se od ledna 2019 již nepraktikují.
Pokud jste odběratelem elektrické energie od firmy E.ON Distribuce, je možné se na webových stránkách
zaregistrovat k podávání informací pro vaše bydliště, či pro vaši firmu přímo od odběratele.
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Hospodaření v obecních lesích Zdíkov 1.–6. 2019
Od začátku roku 2019 se pokračovalo
ve zpracování kůrovce. Celkem je nyní
vytěženo od počátku roku 5 300 m3, z toho
1 100 m3 dodavatelé prací,
4 200 m3 harvestorový uzel.
Odvezeno z lesa a vyfakturováno je
cca 70 % vytěžené dřevní hmoty. Na pasekách se instalují tzv. trojnožky (tři slabší
kulatiny postavené do trojnožky, sbité hřebíkem a ve špici zavěšený feromon) k obraně a ochraně lesa. Trojnožka je ošetřena
insekticidem (je vhodné se trojnožek
nedotýkat). Každé zařízení je evidováno

dle pořadového čísla a lokality. Dříví,
které je na skládkách, se rovněž ošetřuje
chemicky.
Zalesňování na jaře neproběhlo, proběhne na podzim 2019 a na jaře 2020.
Obec bude žádat o dotaci u Krajského
úřadu v rámci dotačního roku od 1. 7. 2019
do 30.6.2020. Momentálně ještě nejsou
uvolněny od ministerstva finance na podporu při zpracování kůrovcové kalamity.
Ceník na ohodnocení lesních prací má
obec Zdíkov vlastní, schválený.
Poděkování patří SDH Zdíkov a ostat-

ním sborům SDH a Hasičům jihočeského
kraje za kvalitní zásah dne 5. 6. 2019,
kdy došlo k lesnímu požáru v k.ú Putkov
(U Janovských).
Uklizeno je cca 3 000 m3 klestu pomocí snášení a pálení.
V letním období bude probíhat sanace
kůrovce, úklid klestu, úklid pastvin po
skládkování, ožínání kultur, postřiky
insekticidem, vyvážení klestu, zbytků ke
štěpkování.
Správa obecních lesů
Kjučukov Alexandr OLH

Obec Zdíkov nabízí palivové smrkové dřevo.
Pro obyvatele v katastru obce Zdíkov je cena 250 Kč/pm (vlastní odvoz) a 500 Kč/pm s odvozem od obce.
Zájemci o palivo si mohou podávat žádosti na Obecním úřadě ve Zdíkově nebo přímo u lesníka pana Kjučukova.

Nový stroj na letní a zimní údržbu
V těchto dnech obec po absolvovaném
výběrovém řízení pořizuje nový stroj na
letní a zimní údržbu. Jako nejvhodnější byl
vybrán stroj Antonio Carraro TTR 4400
HST II dodávaný do ČR firmou Pekass. a.s.,
který plní veškeré naše nároky na práce
spojené s letním sečením obecních pozemků a zimní údržbou chodníků.
V minulosti byla zimní údržba chodníků řešena malotraktorem ISEKI 3020 A,
který obec pořídila v roce 2013. Stroj byl
pořízen značně ojetý, 18 let starý (rok výroby 1995) za cenu 155.000,- Kč včetně
radlice a sypače. V tuto chvíli je stroj na hranici životnosti, je značně poruchový a nespolehlivý. V minulých letech bylo nutné na
stroji provést několik zásadních a značně
nákladných oprav, aby byl vůbec v zimě
provozuschopný. Pro zimní údržbu chodníků v obci je již stav stroje nevyhovující
a obec musela urgentně řešit náhradu.
V letním období obec provádí pravidelné sečení na cca 6 ha ploch. Nejedná se
většinou o souvislé plochy, ale o jednotlivé
zatravněné části Zdíkova a okolních osad.
Sečení těchto ploch je prováděno sekačkou
KUBOTA GZD 15 HD, kterou obec pořídila jako novou v roce 2010 za cenu
390.000,- Kč. Odhadovaná životnost stroje
je 10 let, takže je stroj rovněž na pokraji své
životnosti. V minulém období bylo nutno
stroj z velké části zrepasovat, aby byl pro-

vozuschopný, nicméně je už ve stavu, kdy
vykazuje značnou poruchovost a nespolehlivost. Pro pravidelné sečení všech pozemků
byl stávající stav již zcela nevyhovující
a díky značné poruchovosti a nespolehlivosti strojů nebyla obec schopna zajistit řádnou fungující službu letní údržby. Obec opět
musela urgentně řešit náhradu.
Díky nutnosti výměny dvou zásadních
strojů pro letní i zimní údržbu byl vznesen
návrh na pořízení univerzálního stroje, který
by byl schopen zajistit veškeré tyto práce.
Po téměř půlročním průzkumu trhu a odzkoušení několika typů strojů jsme si udělali
představu o konkrétních požadavcích na
nový stroj. Jedná se o malotraktor s tzn.
otočným pracovištěm, které umožní obsluze
v několika jednoduchých krocích připravit
stroj z posypového stroje s radlicí na údržbu
chodníků na profesionální sekací stroj
s třínožovým sečením o záběru 1 500 mm
a výklopným košem o objemu 1 000 litrů.
Předpokládáme, že pořízením tohoto stroje
budeme schopni na dlouhou dobu (alespoň
15–20 let) vyřešit problém zimní i letní
údržby. Vysoutěžená cena nového stroje je
1.217.000,- Kč bez DPH včetně nástavby
na letní údržbu. Pro zimní údržbu bude prozatím sloužit stávající příslušenství malotraktoru ISEKI (radlička a sypač).
Stroj bude v provozu v obci již začátkem července.

PROSÍM ZASLAT
originál fotky
nikoli vkládané
do wordu
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Likvidace odpadních vod | Vodovodní přípojky
Důležité upozornění pro občany
využívající k likvidaci odpadních vod
odpadní jímky (žumpy), tedy bezodtokové jímky na splaškové vody.
Počínaje dnem 1. 1. 2019 vešla v platnost novela vodního zákona č. 113/2018
Sb. měnící zákon o vodách. Majitelé
domů likvidující odpadní vody v bezodtokových jímkách budou muset prokázat,
kolik odpadu nechali z žumpy odvézt, což
by mělo odpovídat spotřebě vody v domácnosti. Vodoprávní úřad může uložit
pokutu až do výše 100 tis. Kč. Doklad
o tom, jak bylo naloženo s odpadní vodou,
není věc nová, nicméně stát dodržování
správné likvidace nevymáhal, kontroly
prováděla Česká inspekce životního prostředí, a to namátkově, většinou na podněty. Od 1. ledna mají kontroly na starost
vodoprávní úřady, fungující při obcích
s rozšířenou působností. Zákon úředníkům
zaručuje přístup na pozemek, kde se
kontrolovaná žumpa nachází.
Platnost až od 1. 1. 2021: Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňování
odvozem na čistírnu odpadních vod (ČOV)

a na výzvu vodoprávního úřadu nebo
ČIŽP předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět
pouze provozovatel ČOV nebo osoba
oprávněná podle živnostenského zákona.
Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu,
kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude
patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody, lokalizace jímky, množství
odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu
odvezla, a název ČOV, na které budou
odpadní vody zneškodněny. (ČOV ve
Zdíkově bohužel není vybavena zařízením
pro likvidaci těchto akumulovaných odpadních vod).
Dále upozorňujeme odběratele pitné
vody z obecního vodovodu, že udržování
provozuschopného stavu vodovodní přípojky, včetně umožnění bezproblémové
montáže a demontáže vodoměru je povinností každého odběratele. Tento stav
nesplňuje vysoké procento odběrných
míst v naší obci, a proto budou obesláni

dopisem všichni odběratelé, kterých se to
týká s žádostí o provedení nápravných
opatření.
Zvláštním dopisem budou též osloveni
vlastníci vodovodních přípojek bez
měření, tedy bez osazeného vodoměru.
Z opodstatněných důvodů došlo ke změně
vnímání spotřeby pitné vody jednotlivých
domácností a je nadále neudržitelné tolerovat na většině území odběr vody bez
přesného měření. Z toho důvodu budou
postupně do všech domácností osazovány
vodoměry, které zajistí spravedlivější odečet množství odebrané (vypuštěné) vody.
Proto domácnosti, které dosud hradily
vodné a stočné dle směrných čísel roční
potřeby vody, tedy formou tzv. „paušálu“,
budou dopisem osloveny s žádostí o provedení takových opatření (montáž vodoměrné sestavy), aby bylo možné
bezproblémově osadit vodoměr, a aby přípojka splňovala veškeré parametry, které
jsou zahrnuty ve „standardech pro vodovodní a kanalizační přípojky“ obce Zdíkov. Tyto jsou k nahlédnutí na webových
stránkách Obce Zdíkov (www.zdikov.cz),
nebo osobně k vyzvednutí na OÚ Zdíkov.

léto_2019_Sestava 1 08.07.2019 14:10 Stránka 5

strana 5 | léto 2019

Vodní hospodářství | ZDÍKOVSKO

Výtah ze „Standardů pro vodovodní a kanalizační přípojky“ obce Zdíkov:
1. Základní informace
– vodovodní přípojky:
1) Vodovodními přípojkami se připojují
nemovitosti na vodovodní řad pro
veřejnou potřebu. Jedná se o úsek
potrubí od odbočení z vodovodního
řadu pro veřejnou potřebu k vodoměru,
nebo není-li vodoměr, pak k vnitřnímu
uzávěru připojovaného pozemku nebo
stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí veřejného vodovodu.
2) Vnitřní vodovod je potrubí určené pro
rozvod vody po pozemku nebo stavbě
a navazuje na konec přípojky.
3) Vodovodní přípojka se zřizuje pro
každou nemovitost s vlastním popisným číslem. Jednu vodovodní přípojku
nelze realizovat pro dva nebo více
pozemků evidovaných v katastru
nemovitostí s více vlastníky.
4) Vodovodní přípojku pořizuje na své
náklady odběratel, není-li dohodnuto
jinak. Vlastník přípojky je osoba, která
na své náklady přípojku pořídila.

5) Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří
veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.
(Výměna přípojky po skončení její životnosti není opravou, proto náklady
na její výměnu v celé délce hradí ze
svých prostředků vlastník přípojky)
6) Opravy vodovodních přípojek mimo
veřejně přístupný pozemek se opravují
na náklady vlastníka vodovodní přípojky.
7) Množství dodávané vody měří provozovatel vodoměrem. Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu a jeho osazení, údržbu a výměnu zajišťuje
provozovatel.
8) Pokud v rámci provozních činností
provozovatel zjistí, že technický stav
přípojky je nevyhovující nebo neopravitelný, musí následovat rekonstrukce
celé přípojky majitelem nemovitosti.
Jaroslav Fleischmann,
vodní hospodářství

Upozornění pro občany
Platby za fakturaci vodného a stočného obec přijímá pouze bezhotovostní formou plateb. Tzn. na obecním
úřadě nepřijímá platby v hotovosti.
Poštovní poukázky (složenky) nebudou automaticky přikládány k fakturám, ale bude možné si je vyžádat
osobně na OÚ:
p. Jaroslav Fleischmann,
tel.: 721 943 587,
e-mail: fleischmann@zdikov.cz
Z důvodu neuspokojivé platební kázně
části odběratelů upozorňujeme, že
zpoždění plateb za vodné a stočné
bude vymáháno efektivnějším způsobem než dosud. Po třetí upomínce
bude dle smlouvy o dodávce vody
a odvádění odpadních vod vymáháno
penále z prodlení a poté bude po
předchozím oznámení přikročeno
k odpojení od vodovodní sítě.

Z knihovny
16. dubna uspořádala obecní knihovna
ve spolupráci s MAS Šumavsko zajímavou besedu s básníkem a spisovatelem
Ondřejem Fibichem o životě a díle šumavského spisovatele Karla Klostermanna.
V poutavém vyprávění se posluchači
přenesli do dob staré Šumavy. Básník připomněl a oživil tradice šumavských obyvatel, tvrdý život tehdejší doby a souznění
člověka s přírodou. Beseda měla
u přítomných posluchačů pozitivní ohlas,
a tak uspořádá knihovna s panem Ondřejem Fibichem další pokračování na podzim, tentokrát pod názvem Nebe studánek.

Do Zdíkova také přijal pozvání pan
Emil Kintzl. 4. června knihovna spolu
s MAS Šumavsko (která se podílela finančně na obou akcích za podpory Evropské unie) uspořádala přednášku na téma
Příběhy zaniklých osad Šumavy. Emil
Kintzl je šumavská legenda, vypravěč,
autor knihy Zmizelý kousek Šumavy
aneb Komu za to „dík“? a knihy Zmizelá
Šumava. Věnuje se příběhům starých,
dnes už zaniklých osad, které v bouřlivém
20. století zmizely z mapy tohoto drsného
kraje. Bylo to poutavé vyprávění o místech známých i neznámých doprovázené
promítáním.

Jen mi je moc líto, že pro všechny zájemce nebylo dost místa v zasedací místnosti. Koncem roku má vyjít druhý díl
Zmizelé Šumavy a pan Kintzl přislíbil do
Zdíkova opět přijet.

Z nových knih
BELETRIE

PRO DĚTI

NAUČNÁ

Jonas Jonasson
Stojednaletý stařík, který se vrátil,
aby zachránil svět
Mario Escobar
Osvětimská ukolébavka
Mirka Skočilková
Violka (román o hledání domova)
Pavel Taussig
Chlapec, který přežil pochod smrti

Hynek Klimek
Čumidlo a fujtajblíci se školáky
Nick Arnold
Zákeřná zeleň (Děsivá věda)
David Jan Žák
Zmizení Edwina Lindy
Michal Vaněček
Co má vědět správný Čech
(111 velkých vyprávění o malé zemi)

Lenka Klímová
Historie zaniklé obce Bučina
(Buchwald)
Martin Greenfield
Krejčí z Osvětimi (osudy muže, který
se narodil v Československu, přežil
Osvětim a stal se krejčím amerických
prezidentů)
Magdalena Kubišová
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Kotlíkové dotace – 3. kolo
Zahájení příjmu žádostí pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji od 23. 9. 2019.

Na co je dotace určena a jaká je její výše
Dotaci až 127 500 Kč mohou využít vlastníci rodinných domů na výměnu kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy
dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Kotlíkové dotace
naposledy ve vašem kraji

Typy podporovaných zdrojů
Typ nového zdroje

% podpory Podpora bez kombinace s NZÚ
(max. dotace v Kč)
(všechny
oblasti)
Ostatní oblasti Prioritní oblasti

Tepelná čerpadla / Kotle na
biomasu – samočinná dodávka
paliva

80 %

120 000

Kotle na biomasu – ruční
dodávka paliva

80 %

100 000

107 500

Plynové kondenzační kotle

75 %

95 000

102 500

127 500

Co můžete z dotace uhradit
– nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
– novou otopnou soustavu
– rekonstrukci stávající otopné soustavy
– nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
– projektovou dokumentaci

KWWSVNRWOLNRYHGRWDFHNUDMMLKRFHVN\F]

ÁͩÍ 2022
1. Z

26;3

AÍ2(A
1.

A2

DY

A bude se i vám lépe dýchat.
À!0ƫ2(*ƫ'+0('+2ì$ƫ +0ƫ2ƫ %$+^!/'h)ƫ'.&%č
5$(8Æ!*ƫ2ì625ƫƫ62!À!&*l*ƫ +'1)!*0!ƫāćċƫĉċƫĂĀāĊċ
À&!)ƫö8 +/0ƫ+ ƫĂăċƫĊċƫĂĀāĊƫ2ì$. *lƫ!(!'0.+*%'5
/ƫ*8/(! *ì)ƫ +(+ö!*)ƫ,+ !,/*h$+ƫ2ì0%/'1ƫƫ,+2%**ì$ƫ
,À(+$ċ

Proč o dotaci požádat
Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a bude se i vám lépe dýchat.ƫ
Převážná část v současnosti používaných kotlů spadá do 1. a 2. emisní třídy. Provoz
těchto kotlů bude v roce 2022 zakázán. Vyměňte svůj starý kotel a vyhněte se pokutě.
Peníze z Operačního programu Životní prostředí pomohly již desítkám tisíc
domácností. Připojte se k nim i vy!

ͩÍ

Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kčƫ
a pořiďte si nový, úsporný kotel. Ušetříte peníze, ochráníteƫ
zdraví svých dětí a vyhnete se vysoké pokutě.

OD

Bonusy
Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč
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Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme jubilantům, kteří v první polovině roku 2019
oslavili svá půlkulatá a kulatá životní jubilea.
Stibůrek Václav, Zdíkov
Kobiánová Jarmila, Hodonín
Vacíková Marie, Zdíkov
Mládková Jarmila, Zdíkov
Adamec Petr, Zdíkov
Kolrusová Růžena, Zdíkovec
Slad Eduard, Zdíkov
Salák Jiří, Zdíkov
Bartůšek Jiří, Masákova Lhota
Staněk Zdeněk, Putkov
Rodová Marie, Zdíkov

Topič Pavel, Zdíkov
Schindler Václav, Zdíkov
Myslík Jan, Masákova Lhota
Šoulová Zdeňka, Zdíkov
Kluibrová Jana, Zdíkov
Jiřík František, Branišov
Petrů Marie, Zdíkov
Potužníková Jitka, Zdíkov
Kordač Martin, Nový Dvůr
Petrů Jan, Zdíkov
Netáhlo Antonín, Zdíkov

Voldřich Alois, Zdíkov
Šochmanová Eva, Zdíkov
Kerekešová Terezie, Zdíkov
Přibylová Jiřina, Zdíkov
Kotrc Jaroslav, Zdíkov
Čermáková Jaroslava, Zdíkov
Albrechtová Marie, DD Kůsov
Taušová Marie, Zdíkov
Randáková Růžena, Masákova Lhota
Šebestová Blažena, Zdíkov
Bublík Vladimír, Zdíkov

Informace k životním jubileím občanů
Obec Zdíkov oznamuje, že od července letošního roku bude osobní gratulace pouze
při kulatých životních jubileích 70 let, 80 let, 90 let.
Informace o životních jubileích občanů bude obec zveřejňovat jako dříve ve svém občasníku Zdíkovsko.
V případě, že někteří z jubilantů si nepřejí osobní gratulaci a zveřejnění v občasníku Zdíkovsko, prosíme,
aby svůj požadavek oznámili na obecním úřadě telefonicky nebo emailem.

Blahopřejeme k narození
Karla Bartošová, Zdíkov
Emma a Nina Hadovi, Zdíkov
Jaroslav Pospíšil, Zdíkov
Čeněk Holub, Zdíkovec

Bernadeta Zezulová, Hodonín
Tomáš Silovský, Zdíkov
Markéta Vozandychová, Žírec

Vítání občánků

zleva: Tereza Tomášková, Tereza Kukrálová,
Adriana Zlomková, Čeněk Holub

zleva: Emma a Nina Hadovi, Bernadeta Zezulová,
Jaroslav Pospíšil, Karla Bartošová
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Poděkování řediteli
Vážení čtenáři,
k 30.6.2019 končí ve funkci ředitele
Základní školy a Mateřské školy Zdíkov
Mgr. Václav Kyznar. Pan ředitel vykonával svou funkci téměř 30 let. Na svou pozici nastoupil v listopadu roku 1991.
Zatímco se v období jeho ředitelování vystřídalo 13 premiérů vlády ČR a 20 ministrů školství, on pasoval prvňáčky, loučil
se s deváťáky, s vydatnou pomocí učitelského sboru připravoval Školní akademie
a Školní plesy. Jeho bývalí žáci přiváděli
k zápisu již své děti a on je v průběhu
školní docházky často oslovoval jmény jejich rodičů. Tak jak se to stává snad každému učiteli, který provede základním
vzděláním víc jak jednu generaci dětí.
Za éry pana Kyznara prošla škola rozsáhlou proměnou. Došlo k celkovému
zateplení budovy, výměně oken a dveří,
změnil se topný systém. Rekonstruovaly
se mnohé třídy, za zmínku stojí moderni-

zace fyziky a chemie, počítačových učeben, výtvarné výchovy a loni učebny přírodopisu. Ve všech kmenových třídách se
podařila výměna lavic a židlí a osazeny
byly interaktivní tabule. Proměnou prošla
i školní jídelna a započala se modernizace
školní kuchyně.
ZŠ a MŠ Zdíkov se v období ředitele
Kyznara zapojila též do mnohých mezinárodních projektů. Jmenujme např. Phare,
Regio a Sokrates-Comenius. Zejména posledně jmenovaný projekt byl obohacující
jak pro žáky, tak učitele a zdíkovská škola
byla jednou z prvních v Jihočeském kraji,
která se do něj zapojila.
„Postsametové období“ však s sebou
přinášelo i stinné stránky školství. Neustálé
změny učebních osnov, rámcový vzdělávací program, inkluze. To vše, v kombinaci s dnešním digitálním světem, mění
nároky na učitele, žáka i rodiče. Zhruba
před 15-ti lety se naše škola potýkala s ne-

dostatkem žáků. Mluvilo se o rušení tříd,
ba dokonce celé školy. Škola neměla dostatek žáků a tím i financí. Vše se nakonec
podařilo odvrátit a dnes máme žáků téměř
dvě stovky.
Nic z toho by se nepodařilo řediteli
samotnému, pokud by za sebou neměl výraznou podporu zřizovatele – obce Zdíkov
a týmu pedagogických i nepedagogických
pracovníků, kterým nebyl a není osud
školy ve Zdíkově lhostejný.
Základní škola je jistě věcí, kterou se
může naše obec chlubit. Školní budova se
stala jednou z dominant obce. Naši absolventi studují nejen na různých školách
v Česku, ale i v Evropě a ve světě.
Doufejme, že se k nám do Zdíkova
zase jednou vrátí a zužitkují vědomosti,
dovednosti a schopnosti, které ve světě
získali.
Mgr. Roman Šebánek, starosta obce

Soutěž mladý zdravotník
Soutěž mladý zdravotník proběhla
12. 5. 2019 v Prachaticích. Soutěžilo více
než 20 družstev ze základních škol celého
okresu.
Také naše škola se této soutěže každoročně zúčastňuje. Žáci se pravidelně

Dětský den – Olšina
Vojenské lesy a statky pořádaly
30. 5. 2019 dětský den. Tato akce má
dlouholetou tradici a areál Olšina u Horní
Plané doslova praskal ve švech. Odhadem
se této akce zúčastnilo přes 1 000 návštěvníků. Kdo přijel, neprohloupil a žáci 1. st.
naší školy také nelitovali hodinové cesty
autobusem. Připravený program byl velice
rozmanitý: od výcviku psů a dravců, přes
ukázky chovu živých ryb, až po prezentaci
zemědělské, vojenské, hasičské a policejní
techniky. Děti si mohly zkusit střelbu ze
vzduchovky i lukostřelbu, projížďku v záchranném člunu i překonávání různých
překážek a prolézaček.
Všichni odjížděli z této akce spokojeni
a plni nových zážitků a zajímavých poznatků.

a pilně přípravovali. Učili se základům
poskytování první pomoci /resuscitaci,
ošetření zlomenin, odřenin a popálenin,
transportu zraněných apod/. Své znalosti
a dovednosti pak velmi dobře uplatnili
v soutěži.

Družstvo žákyň 3. třídy obsadilo
krásné 2. místo v kategorii mladý zdravotník 1. stupně, družstvo žákyň 2. stupně
obsadilo 5. místo.
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Okresní atletická olympiáda Prachatice
Kategorie mladších žáků
Vybraní žáci naší školy se každoročně
účastní atletické olympiády v Prachaticích. Také letos 22. 5. odjelo 13 žáků
školy reprezentovat svoji školu i obec.
Ve velké konkurenci městských i venkovských škol z celého okresu obsadila
Veronika Šlajsová /3. tř./ 3. místo v hodu
a Adéla Bedlivá /3. tř./ 3. místo ve skoku
dalekém. Ostatní žáci se umístili většinou
v první desítce.
Mgr. Hana Klímová

Kategorie starších žáků
Dne 5. 6. 2019 proběhla v Prachaticích
atletická sportovní soutěž pro druhý stupeň základních škol. Závodníci byli rozděleni do kategorie mladší žáci a starší
žáci, přičemž těmto kategoriím byly uzpůsobeny i jednotlivé disciplíny. Žáci závodili v těchto disciplínách: běh na 60 m,
dlouhý běh (podle věku a pohlaví), skok
daleký a vysoký, hod míčkem pro mladší
žáky, vrh koulí pro starší žáky a týmový
běh na 4 x 60 m.
Ze ZŠ Zdíkov se atletické soutěže
zúčastnilo 24 žáků a celkový výsledek
dosažených medailí byl velmi dobrý
– 2 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
Žákům gratulujeme!
Mgr. Hana Klímová, Ing. E. Urbanová

Umístění
Skok daleký
1.
Závora Ondřej
3.
Pergler Dominik
Skok vysoký
2.
Drabešová Tereza
60 m
2.
Závora Ondřej
Štafeta 4 x 60 m
1.
Mauric T., Vozandych J.,
Sova M., Závora O.
2.
Pergler D., Bedlivý J.,
Kohout M., Krejza P.
3.
Kramlová N., Žižková L.,
Vacíková A., Lazinová B.
Běh 600 m
3.
Tušlová Agáta
Běh 1 000 m
3.
Pergler Dominik

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
15. 5. 2019 proběhlo na stadionu Míru
v Táboře Krajské kolo OVOV. V soutěži
potvrdil pověst výborného vícebojaře Jiří
Vozandych, žák ZŠ a MŠ Zdíkov, který
v chladném počasí jednoznačně zvítězil
a stal se v kategorii chlapců přímým postupujícím na celostátní kolo v Brně. To se
uskuteční 6.–7. září 2019. Jirka se do Brna
podívá již potřetí v řadě. V krajském kole
OVOV se soutěží v šesti disciplínách
– běh na 60m, skok daleký, hod míčkem,

shyby na šikmé lavici po dobu 2 minut,
stejně tak leh-sed 2 minuty a běh na 1 000
metrů. Jirka v těžkých podmínkách (teplota dosahovala max. 7 stupňů) předvedl
pěkné výkony: 60 m – 8, 65 s, skok daleký
– 442 cm, hod míčkem – 50,50 m, shyby
– 71, leh-sedy – 120 (1 110 bodů), 1 000m
– 3:20 min. V součtu získal 4 920 bodů
a s náskokem více jak 400 bodů vyhrál.
Mgr. Roman Šebánek
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Paralympijský školní den
Dne 3. 6. 2019 proběhl v naší škole
Školní paralympijský den, který byl určen
pro žáky 2. stupně. Přijeli k nám asistenti
pohybových aktivit z Fakulty tělesné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci.
Děti si mohly vyzkoušet basketball na
sportovních vozíkách, manipulaci s ortopedickými vozíky, zahrály si goalball
s ozvučenými míči a se zakrytýma očima,
chůzi s bílou holí, culling a bocciu. Paralympijská zlatá vítězka ve vrhu koulí Eva
Kacanu dětem přiblížila život osoby na
invalidním vozíku.
Bc. Radka Škopková

Matematické soutěže
Žáci ZŠ a MŠ Zdíkov se tento školní
rok zúčastnili několika matematických
soutěží.
Pythagoriáda, kde se v okresním kole
nejúspěšnější žáci umístili následovně:
v kategorii pro 5. ročník 11. místo z 28
soutěžících obsadily se stejným počtem

bodů Nela Kačerová a Tereza Klapsiová,
v kategorii pro 8. ročník dosáhl na 6. místo
z 25 soutěžících Josef Randák.
V okresním kole Matematické olympiády v kategorii pro 5. ročník obsadil náš
žák Matěj Staněk 1. místo, v kategorii pro
6. ročník obsadila 14. místo Eliška Vozan-

dychová, v kategorii pro 8. ročník se
stejným počtem bodů obsadili 5. místo
Josef Randák a Jiří Vozandych, v kategorii
pro 9. ročník se na 3. místě umístila
Michaela Hladíková a na 4. místě Klára
Bartůšková.
Mgr. Jindřich Turek

Projekt Dva jazyky – jedna myšlenka
V průběhu letošního školního roku Základní škola Zdíkov jako jedna z deseti
příhraničních škol úspěšně realizovala
další část projektu Dva jazyky – jedna
myšlenka. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky prvního stupně s kulturou a jazykem sousedního státu. Žáci proto mohou
navštěvovat kroužek německého jazyka
a účastnit se projektových dnů a jazykových kempů. Tyto aktivity probíhají současně i na německé straně, německé děti se
učí česky. Projektové dny a jazykové kempy

pak plánují partnerské školy společně.
Děti si tak mohou ověřit své nově nabyté
jazykové znalosti v živé komunikaci.
Projektu se letos zúčastnili žáci 4. a 5.
třídy a společně s žáky z bavorského Hohenau strávili na podzim tři dny na jazykovém kempu v Pihlově u lipenské nádrže
a tři dny v centru pro mládež v Bavorském
národním parku. Na jaře se pak uskutečnily
dva projektové dny, jeden u nás v Centru
enviromentální výchovy na Horské Kvildě
a druhý, zaměřený na velikonoční zvyky,

v Hohenau. Při něm přijali naši žáci nabídku zazpívat si a zatancovat na německé
večerní akademii Buntenabend určené pro
rodiče a veřejnost. Vystoupení zpěvných
čtvrťáčků ze Zdíkova sklidilo velké ovace
a pochvalu.
Žáci se díky tomuto projektu učí cizí
jazyk, poznávají zvyky jiné země, učí se
společně tvořit, společně si hrát a zároveň
získávají nové přátele a rozšiřují svůj
osobní rozhled.
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Soutěž ve zpěvu
Jihočeský zvonek – tak se nazývá
soutěž s mnoholetou tradicí určená pro nadané zpěváky od 6 do 15 let. Je rozdělena
do čtyř kategorií a několika kol.
Základní škola Zdíkov patří do okrsku
Vimperk, okresní kola jsou pořádána
v Prachaticích, krajská kola pak různě.
Školní kola proběhla v naší škole
v průběhu měsíce dubna. Vybraní vítězové
se pak zúčastnili okrskového kola.
Nejúspěšnějšími zpěváky naší školy se
ve Vimperku s oceněním 1. míst stali
Terezka Potužníková z 1.třídy a Marcela
Babíčková a Petr Zádka ze 7. třídy.
Marcela Babíčková pak upoutala porotu také v okresním kole a její výkon byl
oceněn 1. místem. Petr Zádka získal diplom za 2. místo.
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Vaříme s kuchařem

Táborníci ve Zdíkově

U příležitosti Mezinárodního dne dětí
jsme připravili oběd ve spolupráci s kuchařem firmy LA Food.
Menu: polévka ze zelené čočky, krůtí
maso se zeleninou, pečená tarhoňa, cizrnové placičky s povidly, mléko, čaj
J. Kornoušková – vedoucí ŠJ

Léto začíná a naše škola opět nabízí
dětem v průběhu prázdnin příměstské
tábory.
Tentokrát máme připraveny dva termíny táborů – první v červenci a druhý
v srpnu s názvy: „Pojď si taky hrát“
a „Léto plné her“.
Na děti opět čeká atraktivní program
plný výletů, her, soutěží a samozřejmě
vodních radovánek. Nabídku prázdninových aktivit školy vítají nejen žáci, ale
i rodiče, protože je o jejich děti smysluplně postaráno.
Naše krédo pro toto léto je:
„Tábory ve Zdíkově děti nejen hlídají,
ale především je pobaví.“
Bc. Z. Švihel
– vychovatel ŠD

Tvůrčí psaní a recitace při ZŠ Zdíkov
Zvláštní podobu komorního kroužku
s delšími časovými intervaly setkávání
nese kroužek s názvem Tvůrčí psaní.
Náplní tohoto kroužku je vést žáky
k vlastní literární tvorbě.
Kroužek také pravidelně navštěvuje
spisovatel Hynek Klimek, jehož zájem

a doporučení jsou pro žáky velmi povzbudivá a motivující.
Žáci se v kroužku učí také správně pracovat se čteným textem a recitovat, což
pak mohou uplatnit při besedách pořádaných pro knihovny nebo školy.
Nejúspěšnější autorkou tohoto roku je

Nikola Kačerová, jejíž povídky byly letos
otištěny v Jihočeských listech a v časopisu
pro mládež Robinson. Pokračuje tak
v dobré práci svých předchůdců Anežky
Blažejové a Radima Beneše.
Mgr. M. Vacíková

Bludičky
Nikola Kačerová – žákyně 7. třídy
Pověsti o bludičkách, které lákají ztracené lidi do bažin, kde se pak utopí, zná snad každý. Vidíme je v každé páté pohádce, jako
malé děti se bojíme, že okouzlí i nás, a bereme je jako součást českých pověstí. Ale i přesto, že jsou bludičky tak známé, téměř nikdo
neví, jak vlastně vznikly a že se objevily už v 18. století.
Bylo to takhle:
Kdysi dávno se pár dětí ze šumavské středověké vesnice vydalo do tamějšího lesa. Bylo jich pět, dvě holčičky a tři chlapci. Do lesa
chodili skoro každý den, a jelikož předchozího večera pršelo, doufali, že s trochou štěstí objeví nějaké houby.
Vyrazili po obědě, každý s košíčkem v ruce a veselou náladou. Dívky si ucha košíků ovázaly červenou stuhou. Všichni běhali po
lese, smáli se, výskali a honili se pod silnými smrky. Tu a tam objevili nějaký ten hříbek nebo lišku, a aniž by si uvědomovali stále hustší
tmu, pokračovali stále hlouběji do lesa.
Když se slunce schovalo za vysoké smrky a na obloze se objevovaly první hvězdy, děti si konečně uvědomily, kolik už musí být
hodin. Sice moc hub nenašly, ale protože se bály výprasku, okamžitě běžely domů.
Asi už vás napadlo, co se dělo dál. I když tento les dobře znaly a hrály si zde skoro každý den, nemohly najít cestu zpátky. Dodnes
nikdo neví, proč a jak se to stalo, ale děti se už nevrátily.
Podle pověsti se ještě ten večer proměnily v malinké modré plamínky. Teď lákají zbloudilé lidi do bažin a rybníků, lidé se pak utopí,
stanou se bludičkami a jejich osud je stejně krutý jako těch nebohých dětí.
Celou tuto podivnou událost zřejmě zavinilo nějaké kouzlo, protože les nebyl tak veliký a děti se v něm dobře vyznaly, proto je
zvláštní, že nenašly cestu zpět. Košíček ztracené holčičky, ovázaný červenou stuhou, dokonce i s houbami, se našel velice daleko od
její rodné vesnice. Takovou vzdálenost by ani nebyla schopna ujít, což nasvědčuje tomu, že celou tuto událost velice ovlivnila kouzla.
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Co nás čeká o prázdninách
Ukončením školního roku a odchodem
dětí na prázdniny nás čeká rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně. Na řadu přijde
výměna rozvodů vody, odpadní armatury
a elektřiny v podlaze. Na podlahu bude
položena nová protiskluzová dlažba, na
stěny pak odpovídající keramický obklad.
Elektrické spotřebiče budou umístěny tak,
aby personál kuchyně měl komfortní přístup k jednotlivým zařízením. Vybavení
kuchyně bude ještě moderně doplněno.
Budeme doplňovat počet šatních
skříňek pro děti v šatnách. Stávající nám
nestačí. Od 1. září nastupují dvě I. třídy

v celkovém počtu 31 žáků. I. A třídu
povede Mgr. Hana Klímová, I. B třídu
nově nastupující učitelka Mgr. Hana
Šebánková.
Pro I. B. třídu připravíme novou
učebnu. Děti dostanou zbrusu nové žákovské stoly a židle, moderní dotykovou interaktivní tabuli a další pomůcky pro
kvalitní výuku.
Ve třídách I. stupně vyměníme umyvadla a keramické obklady a kromě běžné
prázdninové údržby budou některé třídy
vymalovány.
V mateřské škole plánujeme výměnu

podlahové krytiny v jedné třídě v hlavní
budově a běžné opravy a údržbu v obou
budovách.
To vše už pod novým vedením školy.
Do funkce ředitele nastoupil od 1. 7. 2019
Mgr. Zdeněk Kluibr a jeho zástupce Mgr.
Jindřich Turek.

Vážení čtenáři „Zdíkovska“.
Jako odcházející ředitel Základní
školy a Mateřské školy Zdíkov pokládám
za vhodné poděkovat mnoha subjektům
i jednotlivcům za upřímnou a nezištnou
podporu základní školy a mateřské školy
po dlouhou dobu mého působení ve funkci
ředitele.
Poděkování patří bývalým starostům
panu J. Petrů a Mgr. Z. Kantoříkovi, radním a zastupitelům i řadovým zaměstnancům obecního úřadu za dlouhodobý zájem
o činnosti probíhající na jednotlivých pracovištích školy a za zajišťování odpovídajícího provozního zázemí. Zřizovatel školy,
obec Zdíkov, vždy poskytoval dostatek finančních prostředků na zajištění provozu
našich zařízení a jejich postupnou modernizaci. Současná moderně vybavená a dobře
fungující škola je toho jistě důkazem.

Jsem přesvědčen, že i nový starosta
Mgr. R. Šebánek, Rada obce Zdíkov a zastupitelé budou rovněž směrovat svoje
úsilí na spolupráci se školou a vkládat tak
svůj nepřímý podíl na stranu výchovy
a vzdělávání našich žáků.
Chtěl bych poděkovat také místním
dobrovolným spolkům – hasičům, oddílům TJ Sokol, kulturním komisím, vedoucím zájmových útvarů z řad veřejnosti, ale
i dalším uskupením starajícím se o volný
čas dětí. Vykonali množství užitečné práce
pro děti na úkor svého volného času.
Vážím si přístupu řady místních firem
a jednotlivců, kteří finančně podporovali
množství sportovních a kulturně společenských akcí organizovaných školou pro děti
a jejich rodiče.
Děkuji všem zaměstnancům základní
a mateřské školy – současným a bývalým

kolegům, učitelkám mateřské školy, vychovatelům školní družiny, pedagogickým
asistentům, pracovnicím školní jídelny
a všem provozním pracovníkům za poctivou práci, kterou vykonávali po dobu
mého působení ve funkci ředitele školy,
při výchově a vzdělávání našich dětí a zajišťování provozu školského zařízení.
Novému vedení školy Mgr. Z. Kluibrovi a J. Turkovi přeji do dalšího období
stabilizovaný, zodpovědný, dobře spolupracující pedagogický sbor, pracovité
a spolehlivé provozní zaměstnance, vzájemnou spolupráci se školskými orgány
a zřizovatelem obcí Zdíkov.
To vše nechť je podloženo jejich pevným zdravím, spokojeností a pohodou v
osobním životě.
Odcházející ředitel ZŠ a MŠ Zdíkov
Mgr. Václav Kyznar

Den Dětí – Zdíkovec
U příležitosti svátku dětí každoročně
pořádají zdíkovečtí Hasiči společně se
spolkem „Svatých Lucií“ Den dětí.
Na hřišti tentokrát uspořádali za
pomoci starších děvčat šipkovanou. Za
malou odměnu musely děti splnit vždy
nějaký úkol. Postupně trasa směřovala
zpátky na hřiště, kde už tatínkové měli
připravené opečené buřty. Počasí nám
tentokrát přálo. Po dlouhotrvajích chladných a deštivých dnech nám k svátku dětí
svítilo sluníčko.
Poděkování patří i Obci Zdíkov, p.
Jaromíru Šebánkovi, který nám u ohniště
připravil nové lavice.

Zaměstnanci základní školy a mateřské školy, pedagogové a provozní zaměstnanci, přejí všem dětem klidné a ničím
nerušené prázdniny a Vám všem příjemně
strávenou dovolenou s rodinou a Vašimi
přáteli.
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Zprávy z fotbalového trávníku
Jedna z nejdelších fotbalových sezón
ve Zdíkově skončila 23. června zápasem
mužů proti Husinci. Utkání mělo dvojitý
náboj. Jednak Zdíkov nastoupil proti soupeři, který od příští sezóny bude hrát krajskou soutěž 1. B., ale zejména to byl
poslední zápas Josefa Kočího.
Pepa, kterému nikdo ve Zdíkově
neřekne jinak než Komín, začal s fotbalem
v sedmi letech právě ve Zdíkově. Pokračoval v žácích a později přešel do dorostu
na Stachy, neboť ve Zdíkově dorostenecký
tým nebyl. Za Stachy si zahrál 1. A třídu
dorostu, aby se v 16-ti letech vrátil zpět do
Zdíkova, kde ho nechal tehdejší trenér
Chamra postaršit, aby mohl hrát již za
muže. Pepa nastupoval v mládí v útoku.
Rád vzpomíná na zápas ve Strunkovicích
nad Blanicí, kde jako žák pod trenéry
Jeníčkem a Mandákem vstřelil 8 branek!
Naopak neveselo mu bylo, když ve
Vlachově Březí křičel na spoluhráče, že
po 4. rohovém kopu nedokázali odvrátit
míč z pokutového území. Pak přišel
a vstřelil si ukázkového vlastence!
V mužích nastupoval na postu stopera.
Nejraději vzpomíná na trenéry Chamru
a Saláka, kteří dle jeho slov, udělali pro
zdíkovskou kopanou hodně práce. Na přelomu tisíciletí, kdy přišla do Zdíkova
mladší generace, si Pepa zahrál ještě za
Stachy B a na sklonku kariéry v Borových

Ladech. Poslední sezónu se rozhodl dohrát
v domácím prostředí, ve Zdíkově. Ačkoli
se letos zdíkovskému mužskému fotbalu
příliš nedařilo, na Pepu byl vždy spoleh.
Pokud bylo třeba, nastoupil bez váhání do
mistrovského utkání.
V zápase proti Husinci přivedl Josef
Kočí zdíkovský tým na hřiště jako kapitán. Po 20-ti minutách ve věku 54 let
opustil hřiště a symbolicky tak ukončil
svou dlouholetou fotbalovou kariéru. Zdíkov v posledním utkání porazil Husinec
3:2 a Pepa „Komín“ Kočí může být spokojený, neboť jeho fotbalová derniéra
skončila vítězně.
O čtrnáct dnů dříve skončila sezona
i mládeži. Naši nejmenší hráči (mladší přípravka ročníky 2010 a mladší) skončili na
5. místě v desetičlenné soutěži. Odehráli
18 utkání s vyrovnanými výsledky – 9
výher a 9 proher. Získali 27 bodů se skóre
107:79. Nejlepším střelcem týmu se stal
Samuel Šebánek, který nastřílel za celou
sezonu 58 branek (2. nejlepší střelec
v soutěži). Příští rok však Sam s dalšími
5 spoluhráči přechází do přípravky starší
a zde to bude mít zase trochu složitější.
Zásoba talentů však v posledních letech
„nevysychá“ a zejména ročníky 2012 jsou
na fotbalisty bohaté. Tak uvidíme, jak se
jim bude dařit v nové sezóně.

Starší přípravka pod vedením Michala
Vondráčka také neodehrála špatnou sezónu. Zápasy odehráli vesměs vyrovnané.
Mezi nejlepší hráče patří Vojtěch Vondráček a Adam Žiak. Pravidelně v týmu nastupují dvě děvčata –Tereza Albrechtová
a Eliška Vozandychová.
Žáci, kteří mají v okrese Prachatice
pouze 5 družstev, zakončili sezónu přesně
uprostřed. Vzhledem k tomu, že tato soutěž je sloučená (mladší i starší žáci hrají
dohromady) a náš tým má většinu hráčů
mladších, je výsledek skvělý. Někteří
hráči svým talentem přerostou naše možnosti, a tak je logicky pouštíme do vyšších
soutěží. Loni to byl Jiří Vozandych a letos
Petr Krejza. Oba hráči nyní hájí barvy Tatranu Prachatice v krajském přeboru. Však
oni se v dospělosti vrátí, aby pomohli zdíkovský fotbal dostat tam, kam patří!
Nejen fotbalem jsou hráči prospěšní,
a proto bych chtěl upozornit na dvě akce.
Dne 13. 7. 2019 se odehraje na zdíkovském hřišti utkání starých gard TJ Sokol
Zdíkov a přátelé proti AFK Sadská.
Následující víkend 20. 7. zve TJ Sokol
Zdíkov, oddíl kopané na „Fotbalovou
zábavu“ na letní parket Ostrov. K tanci
a poslechu hraje skupina Šerlok Houmles
a můžete se těšit opět na překvapení místních fotbalistů.

VI. ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce Zdíkov
Druhou červnovou sobotu jsme ve
Zdíkově pořádali první soutěž ze série
Podboubínské hasičské ligy. Konečně, po
několika letech, nám přálo počasí jak přes
den, tak na večerní zábavu. Bohužel i přes
to se soutěže zúčastnilo jen 14 družstev
(10 mužských, 4 ženská). To nás ovšem
nijak neodradilo od dobré nálady a s chutí
jsme se pustili do soutěžení.
Jako vždy zahájili své požární útoky
muži. Prvním družstvem bylo družstvo
místních „nadšenců“. Přes veškeré snahy
se nám ovšem nezadařilo, a tak to skončilo
místem devátým. Ale teď už k těm lepším
„borcům“. Zvítězili chlapi z Výškovic
s časem 18,64 s. Na paty jim šlapali, avšak
nedošlápli, kluci ze Svaté Maří (18,96 s.).
Třetí příčka patřila Budilovskému „béčku“,
které dokončilo v čase 19,21 s. Pak už to

šlo následovně – Benešova Hora (19,26 s.),
Budilov „A“ (22,58 s.), Radhostice (23,78 s.),
Bohumilice „A“ (24,48 s.), Vacov „A“
(24,69 s.), Zdíkov (27,44 s.), Horosedly (NP).
Po přestavení terčů přišly na řadu
ženy. Nezklamaly holky z Výškovic, které
si od nás odvezly první příčku (19,43 s.),
následované Budilovským „béčkem“
(21,18 s.) a na stupních vítězů je doplnily
ženy z Bohumilic (22,90 s.). Brambory
v tento den patřily holkám z Radhostic,
které bohužel své zápolení nedokončily.
Sečteno a podtrženo, tuto soutěž
ovládli Výškovičtí a zcela zaslouženě obě
kategorie vyhráli.
Celým dnem a večerem nás provázela
hudba z repráků DJ Krtka a moderování
patřilo Míše Vítovců (prý to bere jako přípravu na svatební proslov :-D).

Na konec tohoto spisování bych rád
poděkoval všem pořádajícím, zúčastněným a všem, co nás jakkoliv podpořili, za
klidné a příjemné odpoledne.
Jaroslav Jeníček
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Spanilá jízda do Rožmitálu pod Třemšínem
Přátelská atmosféra, nádherná hudba
v autentických prostorách historického
kostela, neformální rozhovory s váženými
lidmi i rozšíření vědomostí a posílení duchovního cítění – takový byl ve stručnosti
průběh svátečního odpoledne a večera,
který strávili někteří Horní Králováci a jejich přátelé na festivalu Jakuba Jana Ryby
v Rožmitále pod Třemšínem v pátek
10. května 2019.
Cílem festivalu, který je pořádán Společností Jakuba Jana Ryby ve spolupráci
s tamním obecním úřadem a farností, je
především prezentace Ryby jako renesanční osobnosti a umělce mimořádného
talentu. Většina z nás dosud Rybu vnímá
jen jako autora České mše vánoční (známé
i pod názvem „Hej, Mistře“). Festival
představuje Rybovo dílo ve špičkové
interpretaci, na místech jeho tehdejšího
působení, v dobovém i kulturním kontextu
a s péčí, která mu náleží.
Pozvání na festival jsme obdrželi od
starosty Rožmitálu pana Ing. Josefa Vondráška a faráře tamní farnosti Petra Misaře
především díky panu Josefu Sovovi z Bláhova, který vzorně a pečlivě zrestauroval
litinový kříž z původního hrobu Jakuba
Jana Ryby na tehdejším rožmitálském morovém hřbitově. Požehnání kříže bylo také
jedním z bodů slavnosti, které se účastnili
i někteří významní občané našeho regionu
– např. PhDr. Horpeniak z muzea
z Kašperských Hor či emeritní učitel pan
Kopačka z Úbislavi. Velmi nás potěšila
a vážnost akci dodala i přítomnost zdíkovského starosty pana Mgr. Romana Šebánka.
Do Rožmitálu jsme odjížděli soukromými auty. Cesta rychle uběhla, zanedlouho jsme již vystupovali před farou ve
Starém Rožmitále, kde jsme byli velmi
pěkně přivítáni páterem Misařem. Bylo
znát, že na svoje působení na Šumavě před
několika roky rád vzpomíná, a tak pozdravení s bývalými farníky bylo opravdu
srdečné. Bylo pro nás připraveno i bohaté
občerstvení a v příjemném rozhovoru
jsme očekávali první oficiální bod programu. Tím byla přednáška či spíše vyprávění slečny Mgr. Ivany Hoyerové, velké
znalkyně díla i života Jakuba Jana Ryby.
Dozvěděli jsme se řadu informací o jeho
učitelských strastech, o snaze zavádět do
výuky nové metody i o nepochopení ze

strany rodičů a některých církevních hodnostářů. Pozitivní však byl Rybův přínos
pro českou písňovou a instrumentální
hudbu. Projevil se jako neúnavný skladatel a vzorný regenschori. Diskutovalo by
se určitě ještě dlouho, ale již jsme se museli shromáždit k procesí, které vedl páter
Misař a v jehož čele šli i pánové Vondrášek, Šebánek a Sova. Procesí došlo k bývalému morovému pohřebišti za městečkem, kde byl jako sebevrah původně pohřben i Jakub Jan Ryba. Na velmi pěkně
upraveném prostranství mezi památnými
stromy se skvěl restaurovaný kříž. Páter
Misař ho požehnal a zástupci naší delegace k němu položili věnec jako výraz
úcty slavnému skladateli. Po krátkých proslovech jsme se pomalu vraceli zpět k farnímu kostelu Povýšení svatého Kříže, kde
zanedlouho začínala slavnostní mše
k poctě svatého Kříže obětovaná za
Jakuba Jana Rybu. Součástí mše bylo
i několik sakrálních varhanních skladeb
a velmi působivý výkon zpěváků na kůru.
Po ukončení mše jsme se na několik
okamžiků ještě sešli u současného hrobu
slavného skladatele na farním hřbitově.
Krátkou modlitbu následovalo ještě fotografování s panem farářem, aby každý měl
upomínku na krásné chvíle.
Vrcholem dne byl komorní koncert ve
farním kostele. Začínal krátce po 19. hodině a byl složen převážně z děl Jakuba
Jana Ryby. Po výběru ze sólových varhanních skladeb (hraných na nástroj, kterého
se dotýkaly i prsty slavného Mistra) následovala orchestrální díla a zpívané árie.
Provedení bylo velmi hodnotné a naprosto
profesionální a všichni jsme si odnesli
nádherný zážitek, který byl umocněn prostředím i akustikou kostela.
Po skončení koncertu jsme byli ještě
pozváni starostou Rožmitálu panem Ing.
Vondráškem do nové restaurace na břehu
Podzámeckého rybníka na pohoštění, kde
nám všem byly předány také upomínkové
předměty na Rožmitál. Čas ale rychle
ubíhal, a tak jsme se museli vydat na zpáteční cestu. Ta proběhla také bezchybně
a kolem půlnoci jsme byli zase již doma.
Na závěr si dovoluji poděkovat všem,
kteří se na organizaci zdařilé akce podíleli.
Byla jednoznačně velmi úspěšná a myslím, že jsme mezi rožmitálskými našli
řadu nových přátel. Také jsme ukázali, že

Šumaváci jsou šikovní a družní lidé, kteří
rádi pomohou dobré věci.
Ve Zdíkově 22. 5. 2019,
za Horní Králováky
Ivan Vokáč
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Svátek Cyrila a Metoděje
Začínají prázdniny a čas dovolených.
Mnozí vyrazí i za hranice do cizích zemí
a někdy se může stát, že chybí jazykové
znalosti. Pak si člověk uvědomí, jaký to
může být problém. Nejen že se pořádně
nedomluví, ale ani si nepřečte někdy dost
zásadní informace a upozornění. Tehdy si
uvědomíme nejen potřebnost znalosti cizích jazyků, ale také důležitost písma.
Často si ani neuvědomujeme, jak je důležité umět číst a psát. Je to tak samozřejmé,
vždyť přece všichni jsme prošli alespoň
základní školní docházkou. Jednou se
jeden misionář ptal afrického chlapce, co
by chtěl v životě získat. Odpověď ho
přímo šokovala, když chlapec odpověděl:
„Chtěl bych se alespoň jednou dosyta
najíst a chodit do školy.“ To si v našich
krajinách jen těžko dokážeme představit.
To je přece tak samozřejmé. Ale byly
časy, kdy to nebylo tak běžné ani u nás.

5. července slavíme státní i církevní svátek sv. Cyrila a Metoděje, den Slovanských věrozvěstů. Tito dva bratři, kteří
přišli na Velkou Moravu roku 863, pocházeli z řecké Soluně. Přichází nejen hlásat
křesťanskou víru jazykem srozumitelným
prostým lidem, ale přináší velký poklad
a základ kulturního rozvoje slovanských
národů, první písmo, tzv. hlaholici. My
bychom si dnes tímto písmem asi moc nepočetli, ale byl položen základ, na kterém
mohli následovníci dále stavět. Začíná
nová kulturní epocha, která připojila
Slovany k vyspělým evropským národům.
Dnes by nás ani nenapadlo, že by to mohlo
být jinak. V dějinách Evropy i naší země
bylo pak ještě mnoho dalších milníků,
které nás nasměrovaly až do situace, ve
které se dnes nacházíme. I my máme úkol
pokračovat v dobrém díle našich předků
a předat kulturní odkaz dalším generacím.

Ve známé křesťanské písni k Cyrilu
a Metodějovi zpíváme: „Dědictví otců,
zachovej nám Pane.“ Je to prosba, abychom si vážili kulturního i náboženského
odkazu našich předků. A co chceme
předávat my našim následovníkům? Jaká
bude naše společnost? Jenom ten, kdo má
pevné kořeny a hluboké vzdělání, se
nemusí bát budoucnosti a není ohrožen
jinými kulturami. Naopak, může být jimi
obohacen a přispět k rozvoji druhých.
Cyril a Metoděj jsou toho důkazem. Byli
pevní ve své víře a vzdělanosti, proto
mohli pomáhat druhým.
My se dnes můžeme radovat z díla,
které oni započali, a snažit se přispět ke
zdárnému pokračování, aby se ve světě
šířil pokoj a mír, kde budou mít všichni
možnost se dosyta najíst a chodit do školy.
Jaromír Stehlík,
farář ve Vimperku

Pozvání na žehnání kříže
Kříž byl postaven okolo roku 1930 na
památku staršího neštěstí. Při těžbě dřeva
byl v tomto místě zabit padajícím stromem osmnáctiletý Jan Had z Putkova,
syn domkáře. Tragická událost se stala
10. prosince 1918 a již o tři dny později se
konal mladíkův pohřeb. Jeho tělo bylo
uloženo do rodinného hrobu na hřbitově
ve Zdíkovci. Zatím není jasné, proč byl
kříž postaven až po cca 12 letech od neštěstí, ale důvodem zde zřejmě byla velká
chudoba pozůstalé rodiny.
Za Horní Králováky
Ing. Ivan Vokáč a Josef Sova

Kříž se nachází asi 500 metrů
od Branišova nedaleko posvátné
studánky a pozůstatků kaple,
tedy cca 10 minut chůze od
centra obce Branišov ve směru
na Žírec či Račov.

Tento kříž bude znovu obnoven a při příležitosti slavné branišovské pouti bude požehnán

v sobotu 27. 7. 2019 v 17.00 hodin
Páterem Mgr. Jaromírem Stehlíkem.
Spolek Horních Králováků Vás na tento pietní akt již nyní srdečně zve spolu s Obecním úřadem ve Zdíkově.

Postřehy k článku „ Kronikáři šumavské obce Zdíkov“ napsané a uveřejněné v občasníku Zdíkovsko – jaro 2019.
Po přečtení článku si dovoluji poopravit či upřesnit některé informace, které byly uvedeny v článku o osobě Jana Faláře.
– oženil se 20.1.1923 ve věku necelých 30 let (nikoli 53 let )
– jeho manželkou byla Františka rozená Kutheilová *31.3.1891
– loď, na které se vrátil z války, se jmenovala Italy-Maru
– při výkonu povolání pošťáka na kole nejezdil, ani kolo nevlastnil
Děkuji, Zdeněk Sova, Černého 513, Praha 8
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Poutní místo LOMEC – lidově Lomeček
nestihl. Po několika měsících zemřel. Na smrtelné posteli si dal
zavolat své dva syny Emanuela a Alberta a požádal je, aby dílo
vykonali za něj. Synové slib splnili a díky nim se velmi brzo stal
Lomec vyhledávaným poutním místem. Přímo na Lomci bylo
založeno kaplanské místo. V roce 1786 bylo povýšeno v místní
lokalitě na farnost. Na této farnosti se později usídlila kongregace
„Šedých sester svatého Františka.“
V prvopočátcích v Lomci sídlili poustevníci Ivanité. V poutním areálu se nachází přestavěný lovecký zámeček.
Stavba kostela má základní půdorys se segmentovými
výdutěmi do čtyřech stran. Střecha je tvořena prolamovanou bání
s lucernou. Vnitřek stavby je zaklenut kopulí s mariánskými
výjevy. Uvnitř stavby se nachází nádherný baldachýnový oltář.
Nad ním je zavěšen zasklený svatostánek, nesený čtyřmi sloupy.
Lomec či Lomeček je místo, které zaujme nejen krásnou
stavbou, ale i okolím uprostřed malebného lesního komplexu.
Pocitem klidu působí Meditační zahrada v blízkosti kostela.
Příroda se stala oblíbeným místem některých kulturních
osobností, například Holečka, Nerudy, Vrchlického. Vzniklo zde
i Zeyerovo dílo „Mariánská zahrada“. Již po řadu let se zde
oslavuje krom jiných oslav a poutí, svátek radosti, Boží tělo za
hojné účasti poutníků.
Vřele doporučuji návštěvu, dle možností, tohoto krásného
prostředí tak, jak jsem to učinila já se svými přáteli.
Milli Hojdekrová

Milí přátelé, čtenáři Zdíkovska..
Ráda bych Vás, kteří jste neměli dosud možnost podívat se
na toto krásné, pověstmi opředené místo, alespoň trochu pro
představu s tímto místem seznámila. Začnu historií.
Lomeček se nachází uprostřed lesů šumavského podhůří,
4 km severně od Netolic a 5 km od Vodňan. Obcí patří do
Libějovic.
Za zmínku stojí jedinečnost kostela nesoucího název Panny
Marie. Základní kámen byl položen 1. května 1692 za účasti
mnoha poutníků. Posvětil jej vikář a prachatický děkan Václav
Presl se čtyřmi dalšími kněžími. Se stavbou se začalo na jaře
v roce 1695. Stavba kostela byla dokončena 14. září 1704. Kostel
byl vysvěcen opět za velké účasti mnoha poutníků z širokého
okolí. Celý obřad vedl v přítomnosti dalších deseti kněží
prachatický děkan a vikář Jan Schattauer.
O vybudování se zasloužil hrabě Karel Filip Buquoy, žil
v letech 1636–1690. Ten získal panství za zásluhy od císaře Ferdinanda II.
Když se roku 1685 plavil po moři v silné bouři, dal moři
jakýsi příslib, že když ve zdraví přežije, dá na svém panství
postavit svatyni. Při sobě měl neustále sošku Panny Marie
Florienské z Belgie. Pevně věřil, že mu bude nápomocná
v nesnázích. Tuto vzácnou sošku měl nejprve uloženu na svém
sídle v Nových Hradech. Nejideálnějším místem pro stavbu kaple
a pro uložení této sošky se mu jevil Lomecký vrch. Nic však
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více informací na webových stránkách

www.sumavovani.cz
kavárna na Šumave
www.kavarnanasumave.cz
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Připravované kulturní akce
20. 7. 2019 Zábava TJ Sokol, oddíl fotbalu
– Ostrov, kapela Šerlok Houmles
27. 7. 2019 Šumavování – můj šálek divočiny – Ostrov
27. 7. 2019 Putkovská pouť – u kapličky sv. Anny v Putkově
28. 7. 2019 Branišovská pouť
– u kapličky sv. Anny v Branišově
9. 8. 2019 Zábava TJ Sokol, oddíl stolního tenisu
– Ostrov, kapela Sifon
24. 8. 2019 Labyrint – Ostrov
7. 9. 2019 110. výročí založení hasičů ve Zdíkovci
– Zdíkovec u hasičárny
8. 9. 2019 Lizovská pouť – kaple Narození Panny Marie
15. 9. 2019 Zdíkovská pouť – kostel sv. Ludmily
29. 9. 2019 Václavská pouť ve Zdíkovci
– kostel sv. Petra a Pavla
Zájezd seniorů na zámek Kozel a do Plzně

léto_2019_Sestava 1 08.07.2019 14:11 Stránka 20

léto 2019 | strana 20

ZDÍKOVSKO | Pro pobavení i poučení

                         ! "
 #"$   !     %! &'( ) " ! *+  , -"      
./ ! *" 0  /  " "   /      &%  1/ - ! )  '! 2
 34!5.-  !-  !!4&) " -"  !



  






  



 

"

%
&  '


 
("



 

 
 


 


!

"






& '




# 
$ 


 
  

 


#)
" 
&"* '

& '




)
&#* '




 
"

 
 
#)
" 

(


 



"

"
&  '
 
 
 
 

"

%
 


 




(



)

"


 "

 
# 
#

)"
)

 +
*



,-.
&* '

#
* 


 

(

 

)

#
)


Příspěvky do příštího čísla odevzdávejte do 10. 8. 2019 na OÚ ve Zdíkově
Vydavatel neodpovídá za obsah a formu příspěvků a vyhrazuje si právo na jejich zkrácení.
ZDÍKOVSKO vydává: Obecní úřad Zdíkov | Evidenční číslo povolení periodického tisku MK ČR 14738
Graﬁcké zpracování a tisk TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., www.tiskarna-cerny.eu

