
Vážení obyvatelé Zdíkovska, 
 

letošní jaro bylo poněkud chladné  
a uplakané, což nejméně vadilo vodo- 
hospodářům a lesníkům, léto se však na 
nás vtrhlo rovnou tropicky. Červen pro nás 
znamenal nejen nástup léta, ale též čas, 
kdy jsou zveřejňováni úspěšní žadatelé  
o dotace. Na konci loňského roku a v úvodu 
letošního jsme požádali o dotace na více 
jak 15 projektů. V květnu jsme obdrželi 
informaci, že ze šesti žádostí na Jihočeský 
kraj jsme obdrželi celou nebo částečnou 
podporu na všechny. Jedná se o finanční 
prostředky na výstavbu části vodovodu ve 
Zdíkovci, opravu místní komunikace na 
Jámy, opravu střešní krytiny na Sokolovně 
ve Zdíkově, částečnou výměnu oken a dveří 
v hasičské zbrojnici Masákova Lhota,  
výstavbu nových fotbalových střídaček na 
hřišti ve Zdíkově a výměnu stožárů a světel 
veřejného osvětlení v průtahu obcí Zdíkov. 

Dalším podpořeným projektem je  
výstavba víceúčelového hřiště pro ZŠ  
Zdíkov ve sportovním areálu. Hřiště bude 
vybaveno umělým povrchem o rozměrech 
30 x 15 m, vhodné na tenis, basketbal,  
volejbal, nohejbal a malou kopanou.  
Ačkoli je přednostně určeno pro žáky  
základní školy, budou ho moci za určitých 
podmínek využívat i ostatní občané  
Zdíkovska. Tento projekt bude podpořen 
dotací Ministerstva pro místní rozvoj  
částkou 1 940 000Kč. 

Hlavně však došlo k rozvolnění a lidé 
se mohou opět bavit, sportovat a setkávat. 
Osobně velmi podporuji spolkovou činnost, 
pokud je kvalitní a přínosná. Každá obec 
naší velikosti je založena na činnosti  
dobrovolných hasičů, sportovců, mys-
livců, rybářů, včelařů aj. Proto také spolky 
podporujeme nejen finančně. Mnohé obce 
hledají něco speciálního. Ve Zdíkově máme 
skupinu historického šermu Fechtýři.  
S pomocí obce Zdíkov získali Fechtýři  
dotaci z Dispozičního fondu přeshraniční 
spolupráce na projekt Živá historie. Díky 
této „finanční injekci“ mohou opět pro-
puknout 18. září Středověké slavnosti ve 
Zdíkově a finance budou použity na další 
spolupráci s partnery z Grainetu. 

Sama obec Zdíkov se v loňském roce 
stala členem Spolku Svaté Ludmily. Toto 
uskupení vzniklo v roce 2016, aby se při-
pravilo na výročí 1100 let od zavraždění 
patronky české a babičky Svatého Václava 
- Svaté Ludmily. Toto výročí připadá právě 
na letošní rok. Všichni členové mají něco 
společného se Svatou Ludmilou. V jejich 
městě nebo obci se nacházejí památky 
spojené s životem Svaté Ludmily nebo po 
této světici pojmenované. Byl jsem po-
zván na 5. valnou hromadu spolku. 

Ze zájmových oblastí se covidová 
omezení nejvíce dotkla sportu. Dětem byl 
ve škole zakázán tělocvik, zájmové útvary 
se vůbec nerozběhly.  

pokračování na straně 2
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Sportovci se snažili udržovat se v aktivní 
formě, jak jen to dovolovala omezení. 
Přesto si každý z nás z lockdownu odnesl 
nějaké to „korosádlo“. Zdíkovští fotbalisté 
nezaháleli (o jejich činnosti v samostatném 
článku uvnitř). V letošním roce investovali 
nemalé částky do regenerace fotbalového 
trávníku (93 000 Kč údržba + 46 000 Kč 
hnojivo). O opravě střechy budovy Soko-
lovny již byla řeč. Tento stánek zdíkovského 
sportu, který byl postaven před 60 lety, 
novou střechu opravdu potřeboval. Nebez-
pečný eternit nahradí plechové šablony.  

V těchto dnech probíhá jednání zastu-
pitelstva o zahájení výběrového řízení  
na výstavbu víceúčelového hřiště pro ZŠ 
Zdíkov. Zastupitelstvo v květnu souhlasilo 
s podáním dotace na rekonstrukci atletické 

dráhy do Národní sportovní agentury. Pokud 
se vše podaří, můžeme mít v naší obci 
krásný moderní areál pro sportovce vý-
konnostní i rekreační. Sami uznáte, že 
události posledního roku ukázaly, že 
zdravý člověk bez nadváhy a s odolným 
imunitním systémem je proti nemocem 
daleko více odolnější, než ostatní. A naším 
cílem je zdravý občan. 

Ne každý však je stvořen ke sporto-
vání. V kulturním kalendáři najdete další 
akce, které v následujícím čtvrtroku pro-
běhnou ve Zdíkově nebo okolí. Pak je tu 
ještě skupina lidí, která neholduje sportu 
ani vesnické kultuře, často spojené s tan-
cem a konzumací alkoholu. Pro tuto sku-
pinu zatím nemáme program. Možná má 
někdo ze čtenářů zajímavý nápad na pro-

cházku nebo jinou aktivitu, do které se 
tato skupina může zapojit. Nebojte se nám 
Váš nápad sdělit. Třeba jako parta kama-
rádů, kteří v květnu uklidili černou skládku 
v obecním lese nad Baurů Dvorem. 

V loňském roce proběhla částečná 
úprava centra Zdíkova. Letošní rok je 
rokem projekčním, příprava na další etapu. 
Abyste zejména vy, občané mohli promlu-
vit do vzhledu obce, připravili jsme pro 
vás jednoduchý dotazník. Prosíme o jeho 
vyplnění a odevzdání na Obecní úřad ve 
Zdíkově, či odeslání na zdikov@zdikov.cz 
 

Přeji vám krásné letní dny, slunečnou 
dovolenou a prázdniny. 

Roman Šebánek,  
starosta obce 

  Slovo starosty (pokračování ze strany 1)
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Obnovená kaplička  
        Asi všichni, kdo chodí či jezdí do Zdíkovce 
nebo jen na hřbitov od Masákovy Lhoty, zaregi-
strovali v uplynulých týdnech, že se něco děje 
kolem kapličky nad hřbitovem na úpatí Farského 
vršku. Objevilo se zde lešení a další pomůcky  
a materiál. Nyní je již lešení pryč a tak kolemjdoucí 
mohou obdivovat nový krov a střešní krytinu  
z měděného plechu! 
        Velké poděkováni zaslouží Obecní úřad ve 
Zdíkově za organizaci a také všichni řemeslníci  
a další zúčastněné osoby za odvedenou práci. Ti 
všichni, kteří se na opravě podíleli, projevili svůj 
vřelý vztah k našemu krásnému okolí. Opravená 
kaplička přinese určitě pěkné pocity do srdcí 
všech, protože je součástí kulturní historie naší 
Šumavy i celé země. Až bude opraven a nabílen  
i sokl a boky výklenkové kapličky, bude to pohla-
zení pro všechny na srdci i na duši. Děkujeme! 

Na opravě se prací a materiálem podíleli: 
Krov kapličky Cais František 
Střecha  Had Václav 

Tušl Jindřich 
Rám a okno Hadrava Jiří st. 
Obrázek sv. Barbory Podzimková Alena 
Zednické práce Blahovec Vojtěch ml. 

Obec Zdíkov 
Za Horní Králováky Ivan Vokáč 
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Veškerý odpad, který vzniká na území 
obce při nevýrobní činnosti PO a FOP,  
a který je uveden v Katalogu odpadů jako 
„KO“ je nazýván jako „odpad podobný 
komunálnímu“. Z uvedeného mimo jiné 
vyplývá, že podnikatelé nejsou bez dal-
šího oprávněni ukládat odpad do nádob či 
na další místa, která jsou obcí určena pro 
odkládání KO (komunální odpad). Podni-
katelé mají v zásadě dvě možnosti, jak  
s odpadem podobným komunálnímu, který 
nemohou sami využít nebo odstranit  
v souladu s právními předpisy, naložit: 
1) Podnikatel může odpad převézt do  

vlastnictví osoby, jež je oprávněna  
k jejich převzetí, tedy provozovateli  
zařízení k využití nebo odstranění  
nebo sběru nebo výkupu konkrétního  
druhu odpadu, tj. svozová firma, pro- 
vozovatel skládky, nebo třídící linka  
(jedná-li se o tříděný odpad). 

2) Podnikatel, tedy původce odpadu  
může uzavřít smlouvu s obcí, na  
základě které bude využívat systému  
shromažďování, sběru, přepravy, tří- 
dění, využívání a odstraňování KO  
zavedeného obcí. 

Zákon o odpadech pro tuto smlouvu 
vyžaduje, aby byla uzavřena v písemné 
formě. Její povinnou náležitostí je výše 
sjednané ceny, kterou je PO či FOP  
povinna obci za tuto službu platit. Podni-
katel, jenž uzavřel s obcí takovou smlouvu, 
je povinen, pokud s odpadem nenaložil, 
nebo se jej nezbavil jiným způsobem, 
který je v souladu se zákonem o odpadech, 
odpad podobný komunálnímu třídit a od-
kládat odděleně na místa, která k tomu 
obec určila, a to v souladu s obecně záva-
znou vyhláškou obce. 

S novým zákonem o odpadech 541/2020 
Sb. přišlo v rámci zapojení podnikatel-
ských subjektů (PS) do obecního systému 
několik změn v porovnání se zákonem 
z roku 2001. 
 

Za nejdůležitější body považujeme 
následující: 
g Každá obec si může stanovit, zda umož- 

ní zapojení PS do systému. Zároveň  
stanoví, jaké odpady a v jaké míře na- 
bídne zajistit plnit. 

g Pokud PS zajistí plnění skrze obec, 
pak se tato obec stává původcem  

odpadu, včetně veškerých náležitostí  
v rámci ohlašovací povinnosti. 

g Zda a v jaké podobě je možné zapojit 
PS do systému, by měla obec zahrnout 
do své obecně závazné vyhlášky „o sys- 
tému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování KO 
zavedeného obcí. 

 
Kontrolu, zda mají PS zajištěno plnění 

a k případnému udělení peněžité pokuty  
je dle zákona o odpadech 514/2020 Sb.  
§ 123 f) oprávněna ČIŽP, obecní úřad 
nebo obecní úřad s rozšířenou působností. 
Maximální výše pokuty je stanovena na  
1 000 000 Kč, dle zákona o odpadech 
541/2020 Sb., §1183) a) s odkazem na 
větu 1)b) příslušného paragrafu. 

K 31. 12. 2020 bylo dle Českého  
statistického úřadu v obci 205 aktivních 
podnikatelských subjektů. V rámci hlášení 
ISPOP 2019 je uvedeno, že do obecního 
systému nakládání s odpady v roce 2019 
bylo zapojeno 40 podnikatelských sub-
jektů. 
 

  

g Vimperk – most pod Estakádou 
Investorem opravy je Jihočeský kraj (31 mil. Kč), uzavřen do 30. 11. 2021 
https://www.vimperk.cz/assets/File.ashx?id_org=18208&id_dokumenty=22145 
 
g Most v Mlýnech  
Uzavřen od 14. 5.–14. 7. 2021, více na: https://www.zdikov.cz/www/obeczdikov/fs/ 
vv-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-pozemni-komunikaci-v-obci-mlyny.pdf 
 
g Vimperk  
Částečná uzavírka ulice 1. máje. Dne 24. 3. 2021 bude zahájena rekonstrukce ulice 1. máje. Stavební činnost bude rozdělena na dvě 
etapy. První etapa bude probíhat v úseku křižovatky ulic 1. máje a Nad Stadionem po křižovatku ulic 1. májea Hřbitovní ve dnech 
24. 3. – 6. 7. 2021. Druhá etapa bude probíhat v úseku křižovatky ulic 1. máje a Hřbitovní po budovu čp. 138 (Česká spořitelna), 
dle aktuálního postupu stavebních prací ve dnech 7. 7. – 6. 12. 2021, více na https://www.vimperk.cz/zahajeni-dalsi-casti-rekon-
strukce-ulice-1-maje/d-21622/p1=10543 
 

g Stachy – most.  
Úplná uzavírka silnice II/145 v obci Stachy. Oprava mostu. Investor Jihočeský kraj. Uzavírka do 3. 9. 2021. https://www.stachy.net/ 
oustachy/fr.asp?tab=oustachy&id=1311&burl=&pt=UD 

  Odpad z podnikatelské činnosti 

  Dopravní uzavírky v okolí 

Od 1. 1. 2021 vešel v platnost nový zákon o odpadech (541/2020 Sb.) Tento zákon, kromě jiného, upravuje kontrolu, 
zda a jak nakládají právnické osoby (dále jen PO) a fyzické osoby oprávnění k podnikání (dále FOP) s odpadem.  

Dovolte nám seznámit všechny podnikatele s legislativními povinnostmi níže popsanými a dále upozornit, že 
plnění těchto povinností bude výhledově předmětem kontroly ze strany obce (jak pokud jde o nakládání se směs-
ným odpadem, tak s tříděnou složkou odpadu).
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g Opět po roce bude v provozu Cyklobus Vimperk – Zdíkov – Stachy – Churáňov – Pláně – Borová Lada – Horní  
Vltavice – Strážný. 

 
g Česká spořitelna, a. s. pobočka Vimperk, 1. máje 138/5 oznamuje, že bude od 1. července 2021 v provozu bez pokladny.  

Vybírat a vkládat hotovost bude možné nadále v pobočkovém bankomatu dostupném 24 hodin denně. Budete-li potřebovat 
pomoc při jeho obsluze, bankéři Vám ochotně v otevírací době poradí. Pokud je pro Vás příjemnější pokladní přepážka s obsluhou, 
veškeré vklady, výběry peněz i veškeré operace vkladních knížek vyřídíte v pobočce Prachatice, Zvolenská 29. 
Všechny ostatní bezhotovostní a poradenské služby pobočky Vimperk zůstávají zachovány beze změny a v nezměněné  
otevírací době, kterou si můžete kdykoli ověřit na webových stránkách České spořitelny www.csas.cz/pobocky. 

 
g Otevření testovacího centra ve Vimperku, Pivovarská 58. Zdarma a bezbolestně, 727 801 142, rudl@testovanizdarma.cz.
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  Užitečné informace

V letošním roce je naplánováno v obci 
Zdíkov několik důležitých akcí, týkajících 
se obnovy vodohospodářské infrastruktury. 
V těchto dnech již máme hotovou výměnu 
přibližně osmi set metrů vodovodního při-
vaděče do Putkova. Jednalo se o část vo-
dovodu od putkovského vodojemu až před 
začátek osady Putkov. Tato část vodovodu 
vykazovala v minulých letech značnou 
poruchovost a obec jako provozovatel vo-
dovodu nebyla již schopna stoprocentně 
zajišťovat plynulou dodávku pitné vody 
do Putkova. Z důvodu několika špatně 
lokalizovatelných poruch jsme již několik 
uplynulých měsíců byli dokonce nuceni 
omezovat dodávku pitné vody přes noc. 
Výměnu poruchového úseku vodovodu 
zajistila obec takzvaně svépomocí. Zemní 
výkopové práce byly provedeny externím 
dodavatelem, nicméně veškeré instalatér-
ské a pomocné práce jsme zvládli provést 
díky našim vlastním zaměstnancům. Celá 
akce vyšla obec na přibližně 650 tis. korun.  
Původní litinové potrubí bylo nahrazeno 
novým polyethylenovým potrubím o di-
menzi 90 mm, které s patřičnou rezervou 
bude schopné zajistit spolehlivé zásobo-

vání všech necelých sedmdesát obyvatel 
Putkova pitnou vodou. 

V těchto dnech dále také dochází k do-
končení výměny přívodního vodovodního 
potrubí z vodojemu ve Zdíkově „U Pan-
táty“ do Kružce. Na letošek nám zbývalo 
dodělání posledních necelých sto padesáti 
metrů vodovodu od vodojemu do vodo-
měrné šachty. Akci pro obec provedla firma 
Stavoplast KL spol. s r. o. ze sousedních 
Stach. Co se týká vodovodu ve Zdíkově, 
čeká nás ještě letos propojení nového vydat- 
ného zdroje pitné vody – padesátimetrové 
vrtané studny vybudované v minulém roce 
- s vodojemem „U Pantáty“. 

Významnou akcí ve vodohospodářské 
oblasti obce Zdíkov bude rovněž výměna 
části vodovodního potrubí v osadě Zdíko-
vec. Stávající železné potrubí pamatuje 
ještě Protektorát čtyřicátých let dvacátého 
století, a jelikož obec plánuje rekonstrukci 
komunikace z návsi k bývalému zeměděl-
skému areálu, je nutná jeho výměna. Potrubí 
bude vyměněno za nové polyethylenové 
potrubí o dimenzi 90 mm a zároveň dojde 
k výměně veškerých armatur v trase po-
trubí (šoupata a hydranty) a k výměně  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
částí přípojek včetně ventilů v části pod 
komunikacemi určených k rekonstrukci. 
Celá akce je z důvodu úspěchu obce čás-
tečně financována z dotace Jihočeského 
kraje a provede jí na základě proběhlého 
výběru dodavatele opět firma Stavoplast 
KL spol. s r. o. Práce budou zahájeny  
v červnu a předpokládáme dokončení  
v srpnu. Prosíme tedy občany Zdíkovce  
o trpělivost při provádění zemních prací  
a nutných dopravních omezení, které si 
provádění této akce vyžádá. 

Jakub Urban a Jaroslav Fleischmann 

  Obnova vodohospodářské infrastruktury v obci v roce 2021

V letošní sezoně se po dvouleté odmlce  
otevírá návštěvníkům Státní zámek Vimperk.  

Zámek je otevřen od 3. 6. 2021.  
Čekají Vás dva prohlídkové okruhy.  

Více informací na www.zamek-vimperk.cz.    
Město Vimperk otevřelo po rekonstrukci  
pro návštěvníky také Městskou Zvonici.
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Milí čtenáři a příznivci knihovny, 
 

epidemiologická situace se pomalu 
lepší, což nám umožnilo uspořádat v kni-
hovně již pár akcí. Nejen dětští čtenáři  
se mohli během jarních měsíců zúčastnit 
11. ročníku výtvarné soutěže Lesy a pří-
roda kolem nás, kterou vyhlásily Lesy 
ČR, Jihočeská vědecká knihovna v Čes-
kých Budějovicích, Ústav pro hospodář-
skou úpravu lesa Brandýs nad Labem, 
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká 
nad Vltavou, Stezka korunami stromů 
Lipno, Kores Europe s.r.o. a Vyšší od-
borná škola lesnická a Střední lesnická 
škola Bedřicha Schwarzenberga. Jedná se 
o soutěž pro malé i velké výtvarníky a mi-
lovníky lesa. Soutěž je organizována pro-
střednictvím knihoven Jihočeského kraje. 

Cílem soutěže je podpora výtvarné reflexe 
zážitků dětí, získaných návštěvou lesa 
a umocnění vlivu lesa a přírody na rozvoj 
jejich ekologického cítění a vnímání.  
Soutěž zaštiťují Lesy ČR. Bývá zahájena 
na podzim daného školního roku. Během 
jara probíhají v knihovnách místní kola.  
I v naší knihovně byly vyvěšeny od konce 
března po celý měsíc duben krásné čtyři 
výkresy na téma: Jaký les se Ti líbí?,  
Člověk a les, Les a voda, Stromy v barev-
ném kabátku – stromy v barvách, Práce 
lesníka (co lesník dělá, jak vypadá, co a 
koho v lese potkává…), Ručně vyrobená 
knížka o lese. Soutěžilo se v osmi katego-
riích podle věku a typu školy. Naše kni-
hovna měla zástupce 1.–2. třídy a 5.–6. 
třídy základní školy. Celkem se zúčastnily 
3 děti a jedna z našich čtenářek zvítězila  

v kategorii žáci 5.–6. tříd s obrázkem 
„Člověk a les”. Veliká radost a blahopřání 
vítězce. 

26. května navštívili knihovnu s paní 
učitelkou naši prvňáčci. Povídali jsme si 
o tom, jak to v knihovně chodí, o knihách, 
jaké znají, co rádi čtou. Byli seznámeni  
s knihami pro začínající čtenáře. Děti byly 
moc šikovné. 

9. června se uskutečnila ve spolupráci 
s MAS Šumavsko za podpory EU před-
náška spisovatele Ondřeje Fibicha k jeho 
nové knize Cesty k Šumavě. Autor vyprá-
věl hlavně o našem regionu, stejně tak je 
tomu i v jeho knize. Účastníci si mohli 
knihu zakoupit a nechat autorem podepsat.  
 

Příjemné prožití léta přeje 
Magdalena Kubišová, knihovnice 

  Zprávy z knihovny 

Z nových knih
Ondřej Fibich: Cesty k Šumavě 
Hana Kneblová: Za časů našich prababiček a pradědečků (život na přelomu 19.–20. století) 
Jiří Křivánek: Na stráži míru (jak to chodilo na vojně za časů reálného socialismu) 
Jan Bauer: Královská štvanice (případy královského soudce Melichara) 
Jiří Hanibal: Až na vrchol (Velký Moravan Jošt Lucemburský) 
Andrew Mayne: Dívka pod hladinou (thriller) 
Shari Lapena: Její konec (napětí) 
Stina Jackson: Pustina (severský thriller) 
Vladimír Kroc – Eliška Krausová: Letenka do neznáma aneb Rozhovory přes oceán 
Anne Jacobsová: Kavárna u Anděla (Dcery naděje, závěr rodinné ságy) 
Thomas McConnell: Dřevěný král (Československo, březen 1939) 

Oslava Mezinárodního dne dětí 
       Jistě jste zaznamenali, že pandemie pomalu končí a začíná se rozvolňovat. Tak i my jsme na toto zareagovali. V rekordním 
čase jsme uspořádali akci k Mezinárodnímu dni dětí s názvem „Sportovní odpoledne“. Sice nastalo pár komplikací a akci jsme 
museli přesunout na Ostrov. Museli jsme zaimprovizovat, ale i tak jsme akci dotáhli do konce. I přes rozmary počasí se nám 
během celé akce na stanovištích vystřídalo 50–60 dětí.  
       Děkujeme rodičům a dětem za účast, že se dostavili i přes nepřízeň počasí a doufáme, že se příště sejdeme bez omezení. 

Vaše kultura 
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Vážení čtenáři Zdíkovska, 
máme za sebou velmi dlouhou dobu, 

kdy i naše škola „fungovala ve zvláštním 
režimu“. Dnes mohu začít příspěvek něčím, 
na co jsme se moc těšili. Něčím, co dříve 
bylo běžné, ale dnes je nám všem vzácné: 
děti chodí do školy, učitelé vzdělávají 
žáky ve třídách, při hodinách tělesné vý-
chovy žáci sportují, v rámci výuky dalších 
předmětů chodí do přírody, učitelé mohou 
k výuce využívat venkovní posezení,  
v rámci družinových aktivit si děti hrají 

např. na dopravním hřišti, deváťáci chys-
tají tablo, předškoláci se loučí s mateřskou 
školou, připravujeme školní výlety a na 
letní měsíce prázdninové kempy...   

Dokončena byla rekonstrukce třídy, 
šatny a kuchyně mateřské školy ve stře-
disku, díky úspěšnému projektu „Zdíkovští 
žáci se učí v přírodě“ a finanční pomoci 
ze strany obce Zdíkov byl vybudován 
nový venkovní prostor pro výuku i volno-
časové aktivity, na prázdniny chystáme 
modernizaci školní jídelny. 

Lépe než slova dokreslí současný život 
ve škole následující fotografie. 

Závěrem bych rád poděkoval kolegyni 
Mgr. Věře Štěpánkové za její činnost na 
naší škole. Paní učitelka se rozhodla v tomto 
školním roce ukončit svoji pedagogickou 
činnost, během které výborně připravila 
celé generace žáků nejen k úspěšnému 
zvládnutí přijímacích zkoušek na střední 
školy, ale vybavila je znalostmi, z kterých 
mnozí čerpají po celý život. 

Mgr. Zdeněk Kluibr 

  Co nového ve zdíkovské základní škole

 
Obec Zdíkov a        Diakonie Broumov  

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek: 
    
 
 
 
 
 

 
Věci, které vzít nemůžeme:  

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, dále nábytek a znečistěný a vlhký textil  

Sbírka se uskuteční: ve středu 1. 9. 2021 od 15 do 17 hodin 
v prostorách ZŠ Zdíkov (garáž u tělocvičny) 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)  
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
 Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám  

odřezky a zbytky látek) 
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)  

zabalené v krabici   

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové  
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 
 Knihy, časopisy 
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Až v polovině května jsme se opět 
mohli sejít ve školce všichni. 

Školka byla najednou jiná - ještě více 
ožila. Ač pár dětí chodilo, konečně jsme 
mohli být v plném počtu, otevřely se dveře 
všech tříd i střediska, které již bylo dokon-
čeno. Kompletně byla vyměněna podla-
hová krytina, osvětlení, všechny prostory 
byly vymalovány a již využíváme novou 
kuchyni. Velké poděkování patří zaměst-
nancům Obecního úřadu ve Zdíkově, ve-
dení a zaměstnancům ZŠ a MŠ Zdíkov, 
kteří se podíleli na renovaci, stěhování  
a úklidu ve středisku.   

Ani letos nám situace nedovolila usku-
tečnit všechny aktivity tak, jak jsme byli 
dříve zvyklí, krásné zážitky ale máme. 
Moc jsme si společné chvíle užívali. 

Ke dni dětí jsme plnili úkoly, hledali 
poklad a nakonec všechny děti dostaly ně-
jakou odměnu. Spoustu času jsme trávili 
na školkové zahradě, jezdili jsme na ko-
lech, stavěli z písku, využívali jsme nový 
altán, který máme již dokončený. Tímto 
bych chtěla velmi poděkovat obci Zdíkov 
za jeho financování a následné zajištění 
realizace. Také jsme vyzkoušeli nové  

mlhoviště, které nás v horkých dnech  
příjemně osvěžilo. 

V letošním školním roce nebyl naplá-
nován výlet celé školky, ale každá třída si 
udělala výlet jednodenní, dle svého uvá-
žení a svých možností. Všechny děti si ho 
užily a jistě si přivezly pěkné zážitky. 

Na konci června bývá zvykem pořádat 
rozloučení s našimi budoucími školáky,  
v loňském roce se neuskutečnilo. Letos 
jsme se s našimi předškoláčky slavnostně 
rozloučili na zahradě mateřské školy.  
Nejprve proběhlo vystoupení dětí, které  
se jim velmi povedlo. Poté předškoláci 
splnili „malou maturitu“. Se svými rodiči 
si zasoutěžili, zahráli hry a na závěr jsme 
si všichni společně pochutnali na buřtech. 
Věřím, že se všem líbilo. Budoucím ško-
láčkům přejeme mnoho úspěchů ve škole. 

Nyní nás čekají letní prázdniny,  
kdy prázdninový provoz budeme mít  
na dvě třídy, protože zájem rodičů byl ve-
liký. V současné době jsme to očekávali  
a doufáme, že další uzavření a omezení už 
nás čekat nebudou. V době uzavření ma-
teřské školy proběhne ještě malá rekon-
strukce v budově střediska, kde je potřeba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dodělat rozvody vody v dětských umývár-
nách. Na školkové zahradě bude umístěna 
nová průlezka – šestihran a vahadlová 
houpačka z dotace Jihočeského kraje.   

Až se znovu setkáme v novém školním 
roce, přáli bychom si, aby byl ten další 
školní rok jen „normální“.  Abychom byli 
všichni především zdraví a společně si 
mohli užívat všechny aktivity, na které 
jsme zvyklí, a které máme rádi. 

Těšíme se na nové děti, které poprvé 
přijdou do naší školky a i na ty, které již 
naši školku znají. Společně si budeme 
hrát, tvořit, poznávat nové věci a přede-
vším budeme spolu. 

Přeji Vám všem za mateřskou školu 
krásné léto, hodně odpočinku a spoustu 
slunných dní. 

Za kolektiv MŠ Mgr. Jana Rysová

  „Zase spolu...“

Dobrovolníci likvidovali černou skládku  
Na jaře letošního roku jsme byli upozorněni obyvateli Nového Dvora, že v obecním 
lese nad Baurů Dvorem je černá skládka. Skládka byla založena asi před mnoha 
lety, nejspíše si nějaký majitel čistil chalupu. Skládka se stala viditelnou, jakmile 
proběhla v blízkosti těžba lesa po kůrovci. Skupina přátel a milovníků přírody se 
domluvila a v pátek 21. května skládku vyklidila. Nápomocná nám byl Obecní úřad 
Zdíkov, jehož zaměstnanci přivezli kontejnery a následně odvezli i se 40 pytli  
odpadu (většinou sklo, plechovky, staré boty a podobně) na skládku do Pravětína.
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  Kulturní kalendář   léto – podzim  2021

Pouťě 
     27. 6. 2021       Zdíkovec, kostel sv. Petra a Pavla              
     17. 7. 2021       Putkov, kaple sv. Anny                             
     25. 7. 2021       Branišov, kaple sv. Anny                               
     12. 9. 2021       Zdíkov – Liz, kaple Narození Panny Marie    
     19. 9. 2021       Zdíkov, kostel sv. Ludmily                       
     26. 9. 2021       Zdíkovec, kostel sv. Petra a Pavla 
 

Kulturní akce k 1100. výročí zavraždění sv. Ludmily 
  2.–31. 8. 2021    Putovní výstava k výročí 1100 let od smrti sv. Ludmily,  
                                 před  kostelem ve Zdíkově 
     18. 9. 2021       Zdíkovské středověké slavnosti „Živá historie“ 
     28. 9. 2021       Slavnostní koncert v kostele sv. Ludmily ve Zdíkově,  
                                 u příležitosti svátku sv. Václava s vystavením putovní ikony 
                                 sv. Ludmily 
 

Zdíkovské letní divadelní loutkohraní 
      9. 7. 2021        Divadlo Víti Marčíka – Sněhurka a sedm trpaslíků 
          pátek             kino Zdíkov, 17.00  
      8. 8. 2021        Divadlo Já to jsem – Kolotoč pohádek 
         neděle            kino Zdíkov, 17.00  
     13. 8. 2021       17.00 Divadlo Divoloď – Čarodějka od řeky Osako 
          pátek             kino Zdíkov, 17.00 
 

Další kulturní a sportovní akce 
     31. 7. 2021       Šumavský MTB maraton (SKI klub Šumava Vimperk), Zadov 
      7. 8. 2021        Taneční zábava skupiny Labyrint, Ostrov Zdíkov 
     21. 8. 2021       Zahájení fotbalové sezóny ve Zdíkově s taneční zábavou
                                 hřiště Zdíkov 
     28. 8. 2021       Hodonínské rozloučení s létem 
      7. 9. 2021        Zájezd seniorů doTřeboně  
 

Změna programu vyhrazena,  
podrobnosti o akcích sledujte na zveřejněných plakátech (čas, místo konání). 
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   Informace o činnosti Fotbalového oddílu TJ Sokol Zdíkov 

    Během zimy a také jara, jak je kaž-
dému jistě známo, vzhledem ke covidové 
situaci nebylo možné praktikovat tréninky 
kolektivně a ani v uzavřených prostorách, 
ani nebyla zahájena jarní část soutěže. K 
tomu, aby podle platných pravidel FAČR 
byla dohrána Okresní soutěž  Prachaticka,  
chyběla pouhá čtyři soutěžní kola, muži 
Sokola Zdíkov okupovali první příčku ta-
bulky, leč celková situace prostě ročník 
2020–2021 nedovolila dohrát. Takže další, 
nový ročník 2021–2022 startuje 21. srpna. 
  Mohlo by se zdát, že za této situace se 
toho nedá moc udělat, přesto se během jara 
odehrálo poměrně hodně důležitých udá-
lostí. Především se tým dále připravoval, 
nikoliv formou klasického hromadného 
tréninku na hřišti, trenér Karel Nový si dal 
velkou práci a s pomocí internetu sestavil 
pro každého hráče individuální tréninkový 
plán. Bylo na každém hráči, jak s touto  
výzvou naloží, dá se říci, že hráči, především 
se základní sestavy, se snažili i v těchto ne-
zvyklých podmínkách udělat maximum  
a o svých výkonech podávali trenérovi 
přes aplikaci sociálních sítí i zpětnou 
vazbu. V kolektivu se udrželi všichni  
klíčoví protagonisté i mladé posily nám zů-

staly věrné. Kádr ještě doplnili dva hráči, 
kteří za Zdíkov již sehráli mnohé a opět se 
mezi nás vrací, z čehož máme velkou ra-
dost. Jedná se o Silvestra Schwarze, který 
je tahounem i mimo hřiště a aktivně orga-
nizuje klubový život, a Jiřího Peška, který 
je velkým přínosem díky svým herním 
kvalitám a vlivu v kabině.  

Hned, jak to situace dovolila, byly  
zahájeny i klasické tréninky a dá se říci, že 
tato snaha přináší ovoce. Tým sehrál  
29. května přípravné utkání na domácím 
hřišti s mužstvem Vlachova Březí (jeden  
z nejlepších týmů Okresního přeboru Pra-
chaticka), jen s těsnou prohrou 4 : 5 a dále 
5. června zápas na hřišti Jankova B, což 
je účastník Okresního přeboru Českobu-
dějovicka, kde Zdíkov zvítězil 3 : 2. Tito 
soupeři nás určitě kvalitně prověřili a cel-
kový obrázek nevyznívá špatně. Na prog-
ramu bylo dále přípravné utkání dne  
12. června na hřišti v Dlouhé Vsi, což je 
účastník Okresního přeboru Klatov. Zde 
Zdíkov zvítězil 5 : 4. A jako třešničku na 
dortu, poslední přípravné utkání 19. června 
na hřišti SK Vacov A, kde jsme po solid-
ním výkonu nakonec prohráli 3 : 1. 

Možná se ptáte, proč se přípravné  

zápasy hrají na hřištích soupeřů? Chtěli 
jsme neobvyklé situace využít k tomu, 
abychom zvelebili trávník a vybavení 
hřiště. Na fotbalovém trávníku byla prove-
dena náročná rekultivace a regenerace, 
prohnojení a provzdušnění, financována 
částkou 94.000,- Kč z vlastních prostředků 
oddílu. Zakoupeno bylo i hnojivo na celý 
rok v částce 46 000 Kč, opět z rozpočtu 
fotbalového oddílu. Nyní musí trávník  
nějakou dobu odpočívat, apeluji proto na 
všechny návštěvníky hřiště, aby toto respek-
tovali a po dobu, kdy tam budou umístěny 
výstražné cedule, na trávu nevstupovali. 

Dále jsme již objednali nové střídačky, 
které budou instalovány na opačné straně 
hřiště než stávající. Na ně jsme získali do-
taci z Jihočeského kraje ve výši 60 000 Kč. 

Takže vše spěje k zahájení další se-
zony, doufáme, že na lepším hřišti, s lep-
šími výkony a očekávaným postupem do 
vyšší soutěže.  

Předem děkujeme všem příznivcům za 
podporu, fandění, popř. sponzorské dary. 
Setkat se můžeme již 21. srpna na zahájení 
nové sezony a na večerní, již tradiční,  
fotbalové taneční zábavě. 

Jan Kačer, předseda
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1. 6. 2021 se v Prachaticích konalo 
Okresní kolo Zlaté udice pro žáky do  
16 let. Vše proběhlo pod dohledem 
dlouholetého trenéra dětí a mládeže 
Ivana Riegra z Prachatic. Žáci soutěžili 
jak v rybolovné technice, tak ve znalos-
tech. Test znalostí a rozsah otázek byl  
ze sportovního rybaření, rybolovných 
technik, poznávání ryb, rostlin i živoči-
chů kolem našich vod. Odměnou pro 
nejúspěšnějšího žáka je postup do Jiho-
českého družstva a účast v Národním 
kole zlaté udice. Jediným kdo uspěl a za 
okres Prachatice postoupil, byl Jan 
Krejsa z našeho kroužku. 
 

8. 6. 2021 se členové našeho kroužku, 
muškaři, účastnili závodu Otavský tygr  
2021. Účastníci soupeřili nejen s ryba-
mi v kapitálních velikostech, ale i se  
zvýšeným průtokem a kalnou vodou 
řeky Otavy. V krásné přírodě pod zří- 
ceninou hradu Rabí, na úseku dlouhém 
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   Kroužek mladých rybářů 
Vážení čtenáři Zdíkovska a příznivci Petrova cechu. 
 

Měsíc červen nám plyne do své druhé poloviny. Rádi Vám přinášíme nové zprávy  
z našeho dětského rybářského kroužku. 

S opatřeními, která doprovázejí dnešní dobu, není ještě naše činnost zpátky v plném 
nasazení a už na dveře klepou letní prázdniny. Od měsíce března sice uplynul nějaký čas 
a mnozí se do své sportovní rybářské činnosti opravdu opřeli a sklízejí pěkné výsledky. 
Někteří z nových členů už dovednostmi amatérských sportovních rybářů dohánějí  
starší členy.   

4,6 km,  po několikahodinovém brodění 
vody obsadil pěkné druhé místo náš 
dlouholetý sportovní rybář Jan Horejš. 
 

Od 18. 6. do 20. 6. 2021 se koná  
zmíněné Národní kolo Zlatá udice 
2021 v Hradci Králové. Zde mezi sebou 
budou soutěžit šestičlenná družstva  
z jednotlivých krajů České republiky  
v pěti disciplínách podle platného mezi-
národního závodního řádu pro ICSF. 
Plné přípravě, tréninku a učení se věnuje 
i Jan Krejsa z našeho rybářského kroužku. 
Všichni mu držíme palce. Snad mu řeky 
Labe a Orlice vydají jen ty největší ryby, 
které ukrývají. 
 

Za všechny děti i vedoucí Vám přeji 
pohodové letní dny plné dobré nálady, 
sluníčka a dětem nadcházející dny plné 
radostí i her. 

Vilém Klapsia st., 
vedoucí rybářského kroužku Zdíkov

Zdíkovsko_léto2021_Sestava 1  28.06.2021  7:55  Stránka 11



uplynulý rok byl pro nás všechny 
velmi náročný a každý z nás jistě hledí 
směrem do budoucnosti s nadějí, že  
konečně dojde k obratu,  k lepšímu a vše 
zlé se stane jen nepěknou vzpomínkou. 

Obzvláště naši senioři, kteří se stali 
nejohroženější skupinou obyvatel, se  
konečně mohou díky postupnému pro- 
očkování celé populace cítit bezpečněji. 
Průběh celé pandemie byl velkou zkouš-
kou pro nás pro všechny a všichni jsme se 
museli omezit ve svých aktivitách v zájmu 
všech okolo nás. 

Stejně jako v loni na jaře, kdy mnozí  
z nás přistoupili k šití roušek a jejich  
distribuci všem potřebným v naději v blízký 

zvrat celé této neblahé situace, se i letos 
na začátku března podařilo uskutečnit  
projekt  
„RESPIRÁTOR PRO ZDÍKOVSKÉ 

SENIORY“.  
Díky několika zastupitelům a mnohým 

občanům, kteří se na tomto projektu podí-
leli, se podařilo zabezpečit a rozdat téměř 
700 kusů respirátorů FFP2. 

Vzhledem k nulovému DPH se nám 
podařilo vyjednat u distributora respirá-
torů velmi výhodné ceny a projekt tím 
mohl odstartovat. Díky ochotě našeho  
zdíkovského řezníka, pana Rataje, jsme 
mohli k bezplatnému vydávání respirátorů 
opět využít jeho prodejnu v domě služeb, 

stejně jako vloni na jaře pří distribuci  
roušek. Zájem byl opravdu nad očekávání 
velký a mnozí senioři začali hojně využí-
vat možnost si odebrat respirátor při svých 
cestách za nákupy. 

Poděkování patří všem občanům, kteří 
se na tomto projektu podíleli ať už svou 
prací nebo finančním příspěvkem na 
nákup respirátorů. 

Informace k projektům Rouškovník 
2020 a Respirátor pro Zdíkovské seniory 
2021 si jako příklad dobré praxe osobně 
vyžádala ministryně financí JUDr. Alena 
Schillerová, PhD. 

Bc. Michal Štoural,  
zastupitel obce Zdíkov 
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Blahopřejeme našim spoluobčanům,  kteří v druhé polovině   
polovině roku oslaví svá kulatá životní jubilea    

  Blahopřání jubilantům

  Respirátor pro Zdíkovské seniory 2021 

Kraml Milan, Zdíkovec 
Maránek Antonín, Zdíkov 
Saláková Jaromíra, Zdíkov 
Oudes František, Zdíkovec 
Růžička Petr, Nový Dvůr 
Novotná Marcela, Zdíkov 
Pergler Pavel, Zdíkov 
Kyznar Miloš, Zdíkov 

Jiříková Jitka, Branišov 
Černý Josef, Zdíkov 
Hosnedlová Jindřiška, Zdíkov 
Vítovcová Věra, Zdíkov 
Tauschová Anna, Nový Dvůr 
Krausová Jarmila, Zdíkov 
Krása Eduard, Zdíkov 
Šulková Marie, Nový Dvůr 

  Blahopřejeme k narození 
Nela Kočí, Zdíkov 

Tobiáš Roučka, Račov 
Jeroným Zezula, Hodonín 

Antonie Hadová, Zdíkov 
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   Léto, čas odpočinku
Přišlo k nám opět léto a s ním i čas 

prázdnin a dovolených.  Letos vyhlížíme 
tuto dobu s větším očekáváním než kdy-
koli předtím. Snad již konečně skončí doba 
koronavirová, a to definitivně. Již nás to 
všechny vyčerpává a je třeba se znovu na-
dechnout. Každý tráví své volné chvíle po 
svém, ale smysl to má stejný. Ať už pojedu 
k moři, či do hor, do luxusního hotelu, 
nebo do kempu pod stan, letadlem, či na 
kole, důležité je, abychom se osvěžili na 
těle i na duchu. Odpočinek je důležitý pro 
každého. Hovoří se o tom i v Bibli. V De-
sateru to je dokonce hned třetí přikázání  
a je nejrozvedenější ze všech: „Pamatuj na 
den odpočinku, že ti má být svatý… Proto 
požehnal Hospodin den odpočinku a oddě-
lil jej jako svatý.“/Dt20,8/ Také Pán Ježíš 
odpočíval a vedl k tomu i své učedníky: 
„Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vy-
pravovali mu všechno, co dělali a učili. 
Řekl jim: ,Pojďte i vy někam na opuštěné 
místo a trochu si odpočiňte.‘ Pořád totiž 
přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli 
čas se ani najíst.“/Mk 6,30/   

Židé pak toto přikázání o svátečním 
dnu odpočinku tak rozvedli, že bylo přesně 
stanoveno, co se smí a nesmí dělat, do-
konce i kolik kroků a jakou vzdálenost smí 
člověk ujít. Bylo to tak svazující, že se  
normální člověk již těšil, až sváteční den 
skončí. Také v katolické církvi ještě do-
znívá podobný přístup, kdy se zapovídala 
těžká práce. Současný Katechismus říká: 
„V neděli a o jiných zasvěcených svátcích 
se věřící mají zdržovat těch prací nebo  
činností, které jsou na překážku bohopoctě 
a radosti, jež je vlastní dnu Páně, a zabra-
ňují konání milosrdných skutků a uvolnění 
mysli a těla.“ /KKC 2185/  

Den odpočinku a tedy i čas dovolené 
má být časem k obnovení našich fyzických 
i psychických sil, jak se říká, „vrátit se sám 
k sobě“. Je to ale také čas obnovení našich 
vzájemných vztahů. Pro věřícího křesťana 
to je také vztah s Bohem, do kterého patří 
nejen osobní modlitba, ale také účast na 
společném shromáždění. Do kostela nejdu 
jen proto, abych měl čárku za účast. Také 
naše vzájemné vztahy se posilují, když 

trávíme čas společně. V rodině jistě  
neprospívá, když se jenom míjíme a komu-
nikujeme pomocí vzkazů a SMS. Najít si 
také čas na návštěvu nemocných a osamě-
lých lidí, a to nejen z vlastní rodiny. Čas 
karantény a izolace v uplynulé době jasně 
ukázal, jak osamocenost člověka ničí. Také 
bychom neměli zapomínat na vzájemnou 
ohleduplnost. Vzájemným vztahům jistě 
moc neprospěje, když idylu nedělní odpo-
lední kávy na pergole provází doprovod 
motorové pily a sekačky od sousedů.  
Tzv. „Zlaté pravidlo“ evangelia říká: „Jak 
chceš, aby jiní jednali s tebou, tak jednej 
ty s nimi.“ Nebo také jinak: „Co sám ne-
máš rád, nedělej druhému.“  

Tak nám všem přeji krásné a požeh-
nané léto. Je třeba si nejen odpočinout, ale 
především posílit a prohloubit naše vzá-
jemné vztahy. Ono totiž nezáleží tolik na 
tom, co dělám, ale s kým to dělám a proč 
to dělám. V Bibli se píše: „Ať jíte, pijete či 
cokoli jiného děláte, všechno dělejte k boží 
slávě a prospěchu bližního.“ 

P. Jaromír Stehlík, farář ve Vimperku 

Stejně jako se na opravu kapličky sv. Barbory pod Farským 
vrškem našli lidé, kteří svůj um a čas věnovali této drobné,  
leč významné stavbě Zdíkovska, věříme, že se najdou i lidé,  
kteří svým finančním darem podpoří výrobu kované mříže  
do hlavních dveří v romantické kapli U Lizu. Od jara do podzimu 
tak budou návštěvníci tohoto překrásného místa mít možnost 
prohlédnout si nejen interiér kapličky, ale bude zajištěno  
i větrání a eliminace vlhkosti v tomto nádherném objektu.  
Rozpočet je přibližně 90 tis. Kč.   
 

Příspěvek můžete zaslat na číslo účtu   

661 626 369 /0800.  
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Lizovská kaplička. 

 
Jedním z prvních podporovatelů jsou „Zábroďáci“, kteří věnovali 
na mříž výtěžek z loňské Lizovské pouti ve výši 11 000 Kč.   
 
Předem všem moc děkujeme a budeme se těšit o Lizovské 
pouti na společnou „kolaudaci”. 

   Mříž do Lizovské kaple
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V letošním roce se týkají našeho  
kostela dvě výročí. Nejprve 11. června 
oslaví kostel 100 let od položení základ-
ního kamene. V září proběhne jubileum 
české světice a patronky zdíkovského  
kostela, Svaté Ludmily, neboť uběhne 
1100 let od jejího zavraždění. 

První snahy a příprava k výstavbě 
větší kaple nebo kostela ve Velkém Zdí-
kově mají své počátky na samém konci 
19. století, konkrétně v roce 1897. 

Prvním místem, kde se uvažovalo  
o stavbě kaple nebo kostela, byla budova 
zámeckých sýpek. Budovu vlastnil hrabě 
František Antonín Thun. Plánovalo se, že 
hrabě budovu předá obci a ta ji dá přesta-
vět na kostel. Přestavba měla být hotova 
již koncem listopadu 1898. Dne 2. 12. 1898 
se měly konat v celém Rakousko-Uhersku 
velkolepé oslavy 50. výročí panování  
císaře a krále Františka Josefa I. Obecní 
radní chtěli, aby Zdíkov toto významné 
výročí oslavil otevřením a vysvěcením  
nového kostela. Tento „prostý a jednodu-
chý“ plán se však neuskutečnil. 

Obecní zastupitelstvo začalo hledat 
jinou variantu, jak vystavět ve Zdíkově 
kostel. Především se snažilo obstarat a zís-
kat na kostelní stavbu dostatek financí. 
Rozhodlo se na stavbu kostela nebo kaple 
a na opravu obecních cest vybírat v míst-
ních hostincích určitou daň za prodej  
piva, vína a kořalky – tzv. „pivní krejcar“. 

Tehdejší starosta František Železný (čp. 
12) obdržel povolení k vybírání „pivní 
daně“ v červenci 1898. Zemský výbor 
Království českého v Praze dovolil a sta-
novil, aby obec Velký Zdíkov vybírala 
tuto daň po dobu 6 let. Výše daně činila  
2 haléře z litru piva, 6 haléřů z litru  
pálenky (kořalky) a 4 haléře z litru vína  
(2 haléře = krejcar). Vše z množství, které 
se v hostincích tehdejšího Velkého Zdí-
kova spotřebuje-vypije. 

V roce 1904, po uplynutí šestiletého 
daňového období, byla platnost výnosu 
prodloužena na dalších 6 let. V roce 1910 
však bylo prodlouženo již jen na 3 roky. 
Za 15 let obec Velký Zdíkov získala do 
své pokladny z daňového výnosu „pivního 
krejcaru“ úctyhodných 12 000 korun ra-
kouských. (pozn. za 15 let se tedy ve zdí-
kovských hospodách vypilo asi 3 000 000 
litrů piva, vína a kořalky. Za jeden rok je 
to tedy 20 000 litrů. Pokud měl velký  
Zdíkov v roce 1910 1697 obyvatel, vy-
chází přibližně 20 litrů za rok na osobu, 
včetně dětí.) 

Představitel katolické strany a posla-
nec Říšské rady ve Vídni dr. Antonín Cyril 
Stojan svým vlivem a přímluvou vymohl 
pro obec Velký Zdíkov subvenci 15 000 K. 
Tento nadějný a slibný finanční příspěvek 
však obec nakonec nedostala, protože 
koncem července 1914 začala světová 
válka. 

Již v letech před rokem 1910 o snahy 
obce vystavět kostel projevil velký zájem 
zdíkovský rodák – kněz Václav Železný 
(čp. 58), který byl v té době katechetou  
několika pražských škol. Jeho přičiněním 
byl ve Velkém Zdíkově ustanoven tzv. 
„kostelní výbor“, který se také snažil 
celou zamýšlenou akci výstavby kostela 
podpořit a dovést ke zdárnému konci. 

Kostelní výbor se roku 1910 odhodlal 
rozeslat na různá „vlivná a bohatá“ místa 
v Čechách a na Moravě dopis, jehož  
hlavním obsahem byla prosba a žádost  
o finanční příspěvky na stavbu zdíkov-
ského kostela. 

Text tohoto prosebného dopisu je v pa-
mětní knize zaznamenán. Toto je jeho  
doslovný přepis: 

Prosba ke všem upřímným přátelům  
a příznivcům chudého a zbožného lidu 
šumavského. 

Velký Zdíkov, chudá to obec v krásné 
naší Šumavě, v politickém okresu Pra-
chatice, čítající 2 600 obyvatel nemá 
dosud žádného sebemenšího kostelíčka. 
Pro vzdálenost od farního kostela, zvláště 
při nepříznivém počasí a hlavně v zimě 
pro množství sněhu, nelze jíti do kostela 
starým lidem a mládeži školní. Stalo se  
již několikráte, že staří lidé vydavše se 
vzdor všem překážkám do farního kostela 
na cestě zmrzli. Ve Zdíkově jeví se největ-
ší potřeba chrámu Páně a pak i jednou  

  Kostel Svaté Ludmily ve Zdíkově
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samostatné duchovní správy, aby se city 
nábožensko mravné pěstovaly a lid náš  
šumavský na cestě časného a věčného 
blaha veden byl. Leč bez pomoci Boží  
a bez pomoci šlechetných dobrodinců  
a přátel chrámu Božího nesvedli bychom 
ničeho, jelikož lid náš nad míru je chudý, 
tak že pro nedostatek výživy v místě  
odchází tohoto dvě třetiny přes jaro, léto 
a podzim na dělnickou práci do ciziny, 
zvláště do Německa. 

Z těchto poměrů obyvatele zdejší při 
větší obětavosti nemohli by sami nějaký 
chrám Páně sebe menší postaviti a proto 
my podepsaní obracíme se jménem chu-
dého lidu šumavského ku všem šlechetným 
dobrodincům s úpěnlivou prosbou o sebe-
menší almužnu a příspěvek na stavbu  
přiměřeného chrámu Páně. Snažně Vás 
prosíme, abyste nás neodmítali, zvláště  
ti, které Bůh většími statky pozemskými 
obdařil, vysokou pro čest Boží šlechtu  
a také naše obětavé spolky a záložny. Ne-
odmítejte nás, šlechetní křesťané, vyslyšte 
úpěnlivé prosby naše a přispějte nám 
každý dle své možnosti postaviti důstojný 
chrám Páně ku cti a slávě Boží, který 
žádný dobrý skutek nenechá bez odměny, 
bude ještě i Vašim štědrým odplatitelem  
a lid zdíkovský v kostelíčku svém shromáž-
děný bude jednou veřejně a společně za 
své dobrodince se modliti.  

Ve Zdíkově (Šumava) L.P.1909  
Frant. Schellner, lesmistr 
Frant. Železný, starosta obce č.12 
Frant. Železný, radní č.12 
Antonín Procházka, pošmistr 
Václav Železný, katecheta t.č. v Praze 
Frant. Baloušek, falář ve Zdíkovci  

Po ustanovení „Jednoty pro vystavení 
kostela ve Velkém Zdíkově“ byl kněz  
a katecheta za své snahy některými  
občany kritizován a osočován. Někteří  
i vlivnější z obecního zastupitelstva na-
mítali a uváděli např.: „že příjmy zvíko-
veckého faráře a kaplana zmenší se, že  
ve Zdíkově kostela není třeba, protože ze 
středu Zdíkova je do kostela zvíkovec-
kého vzdálenost pouze 1,6 km a cesta  
pohodlná, že musel Zdíkov v roce 1896  
a 1897 z celkového nákladu 7 300 K 
obnov 3 143 K platit“. 

Dokonce se ve Zdíkově „povídalo“, že 
kostel chce pan katecheta Železný postavit 
pro sebe, aby mohl mít víc peněz, až přijde 
do penze. 

V popředí snah o výstavbu kostela byli 
také panský zámecký lesmistr František 
Schellner a pošmistr Antonín Procházka. 
Ve Velkém Zdíkově a jeho lhoteckém a ra-
čovském okolí se také konala peněžní 
sbírka určená na kostelní stavbu. 

Nehledě na tyto výhrady, námitky  
a pomluvy Jednota pro vystavení kostela 
zakoupila od rolníka Františka Kortuse 
(čp. 49) pro budoucí církevní stavbu  
pozemek poblíže jeho selského stavení  
„U Novotných“. K zahájení stavby však 
nakonec nedošlo, protože v roce 1914 
začalo čtyřleté období světové války. Čas 
kruté a nelítostné války  pro náš pošumav-
ský kraj vše zmařil a oddálil i zahájení  
připravované stavby. Zájem a snahy o vý-
stavbu kostela ve Zdíkově znovu ožily po 
skončení války v roce 1918. Rakousko- 
-Uhersko již nebylo na nové mapě Evropy. 
České země se staly součástí nového  
a většího samostatného státu Republiky  
československé. 

Podle písemné zprávy v pamětní knize 
se vypravil kněz Václav Železný k býva-
lému poslednímu majiteli zdíkovského 
velkostatku JUDr. Jaroslavu Thunovi na 
rodové sídlo zámku do severočeského  
Děčína. Prosil jej o stavební materiál na 
tento zamýšlený kostel. Ten, ve své laska-
vosti, materiál daroval a také věnoval  
finanční obnos. 

Přípravou k zahájení stavby kostela se 
zabýval v roce 1919 nově zvolený obecní 
výbor v čele se starostou Františkem  
Hrdličkou. První plány vypracoval archi-
tekt z Prahy, ale jeho představa byla příliš 
honosná a finančně náročná. Narýsovaný 
půdorys kostela měl tvar kříže s podélnou 
hlavní chrámovou lodí a kratší a nižší  lodí 
příčnou před kněžištěm. Plány interiéru 
kostela měly novogotické stavební prvky, 
jako četné církevní stavby v období okolo 
roku 1900 (Vacov, Kvilda). 

Tento navrhovaný, ale nepostavený 
zdíkovský kostel byl vyobrazen na vyda-
ných dopisnicích, které nesly nápis: 
„Chrám Páně ve Zdíkově na Šumavě prosí 
na nějaký dárek“. 

Druhý jiný stavební projekt předložil 
stavitel Jaroslav Rys z Vimperka. Byl 
skromnější a hlavně méně náročný na fi-
nance. Obecní radní tyto předložené plány 
kostela přijali příznivě a celý kostel byl 
podle nich nakonec vystaven do současné 
podoby. Stavba byla zahájena položením 
základního kamene 11. července 1921. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Stavitel Jaroslav Rys pověřil vedením 

a řízením celé stavby kostela zdíkovského 
zednického mistra Josefa Bublíka (čp. 9). 
Na práce řemeslníků ve vnitřním interiéru 
kostelního prostoru osobně dohlížel zdí-
kovecký kaplan Dominik Nakládal. 

Zdíkovský kostel se stal filiálním kos-
telem fary se sídlem ve Zdíkovci. Stálým 
a trvalým místem kněze (faráře) obsazen 
nebyl. Dnem slavnostního otevření a vy-
svěcení zdíkovského kostela se stal  
28. říjen 1923. Byl zasvěcen Svaté Lud-
mile (860–921), patronce české země.  
28. říjen nebyl pro vysvěcení a otevření 
kostela zvolen a vybrán náhodně. Celá 
velká zdíkovská slavnost se konala u pří-
ležitosti 5. výročí vzniku Československé 
republiky. 

zpracoval Mgr. Roman Šebánek

Zdroje: Čtení o minulosti Zdíkova, František Mandák, Zdíkov 2002  |  Národní památkový ústav, www.pamatkovykatalog.cz

Základní kámen kostela

Oltář kostela sv. Ludmily
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   Komunikace v obci
Pro řádné fungování obce a spokojenost 

občanů je potřebná efektivní komunikace 
mezi občany, samosprávou a úřadem.  

Kromě standardních prostředků použí-
vaných v běžném občanském životě jsme 
před několika lety zavedli službu informo-
vání prostřednictvím SMS zpráv. Ta již 
není aktivní, neboť nově zavádíme aplikaci 
https://zdikov.hlasenirozhlasu.cz/.  

Na rozdíl od předcházejících dvou 
možností, je tato aplikace určena pro  
předávání informací mezi obcí a občany  
v obou směrech. Spolupracujeme s tvůrci 
aplikace tak, abychom ji využívali jako 
moderní helpdesk, který pomůže jednak 
občanům řešit jejich každodenní (i dlou-

hodobé) problémy, jednak uspořádat pra-
covní postupy obce a uvolnit tak kapacitu  
pracovníků, v neposlední řadě starosty.  
Informace můžete dostávat ve formě SMS, 
emailu nebo zpráv do aplikace. SMS službu 
necháváme zejména pro starší občany, avšak 
všem ostatním doporučujeme stáhnout  
aplikaci do svého chytrého telefonu. V pří-
padě potřeby s instalací poradíme i na 
obecním úřadě. Zatímco přijatý telefon 
znamená přerušení aktuálně vykonávané 
práce, několik desítek minut rozhovoru  
a následného zpracování informace, zá-
znamy z aplikace je možné efektivně  
zpracovávat ve vyhrazeném čase, stan-
dardními postupy s podporou IT řešení.  

Jsme rádi, že se na nás občané obracejí 
tak často osobně, telefonicky i písemně. 
Abychom se mohli záležitostem věnovat 
podle jejich naléhavosti a významu, po-
mohlo by co nejširší využívání aplikace 
https://zdikov.hlasenirozhlasu.cz/ jako  
prvního kroku v komunikaci. Až s Vámi 
pak budeme třeba telefonovat, nebudeme 
ztrácet čas vysvětlováním okolností (které 
fotka zachytí a předá hned), ale budeme  
hned hledat řešení.  

Tak si aplikaci do telefonu nebo do  
počítače nainstalujte a bez váhání použí-
vejte – není co zkazit a nezpůsobíte žádnou 
významnou pracnost, i kdybyste udělali 
nějakou chybu. 
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Prosíme o pár minut Vašeho času k vyplnění dotazníku a doručení na obecní úřad. Dotazníky jsou  
anonymní, ale Vaše odpověď na otázky je velmi důležitá. Otázky se týkají prostoru naproti restauraci 
Zlatá koruna. Nejvhodnější odpověď nebo odpovědi zakroužkujte. 
 

     1) Váš věk je mezi... 

a. 18–25 d. 46–55           g.           75+ 

b. 26–35 e. 56–65 

c. 36–45 f. 65–75 
 

     2) Žijete ve Zdíkově nebo jeho osadách… 

a. Trvale víc jak 10 let 

b. Trvale méně jak 10 let 

c. Mám zde rekreační objekt 

d. Jsem turista 
 

     3) Vidě(a) jsem Studii na obnovu centra obce Zdíkov z roku 2017 

a. ANO b. NE 
 

     4) V dotčeném prostoru za Jednotou (Coopem) mi chybí… 

a. Více zeleně 

b. Vodní prvek (kašna, fontána, historická pumpa, vzlínající pramen) 

c. Lavičky 

d. Přístřešek se sezením 

e. Informační mapy či cedule 

f. Jiné (uveďte) ................................................................................................................................................................... 
 

     5) Stará vrba za Jednotou… 

a. By se měla porazit 

b. By měla být zachována, ale pravidelně ořezána 

c. By měla být zachována bez zásahu 

d. Jiné (uveďte)................................................................................................................................................................... 
 

     6) V centru Zdíkova mi chybí… 

a. Více parkovacích míst 

b. Podnik, kam bych mohl(a) zajít s přáteli či rodinou na oběd, večeři 

c. Klidová zóna (zeleň, lavičky) 

d. Monument (pomník, památník, symbol) 

e. Informační tabule nebo mapy 

f. Prostor k setkávání lidí 

g. Více bezpečného prostoru pro chodce 

h. Jiné (uveďte)................................................................................................................................................................... 

  Dotazník ohledně centra Zdíkova – prostor naproti Zlaté koruně
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Příspěvky do příštího čísla odevzdávejte do 11. 9. 2021 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
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