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Slovo starosty
Vážení obyvatelé a přátelé Zdíkovska,
když se 16. února 1862 v Malypetrově
ústavu v Panské ulici v Praze sešel
Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner a dalších
70 členů tělocvičného spolku na valné
hromadě, aby založili Sokol, jistě ještě
netušili, jak důležitou organizací se pro
dějiny Československa Sokol stane.
Sokola si nejspíše většina lidí představí
jako uniformovaného cvičence v šedém
stejnokroji, červené košili a čapce se
sokolím perem. Nicméně sokolové byli
především vlastenci a svými činy formovali dějiny Československa.
Byli to sokolové, kdo stáli při zrodu
Československa, neboť mnozí z nich byli
legionáři a zasloužili se o jeho vznik.
V době, kdy byla většina legionářů ještě
na cestě domů z války, bránili sokolové
hranice nové republiky a plnili funkci
armády. Jak zmínil prezident T. G. Masaryk: „Bez sokolů by nebyly legie, bez legií
by nebylo Československo“
V období první republiky se Sokol stal
opravdu celonárodní organizací. Každý
15. občan byl jeho členem a celkový počet
se blížil k milionu. Vrcholila výstavba
sokoloven, které vyrostly v téměř každé
československé obci. Sokolští sportovci
se stali páteří reprezentačních výběrů
mladého státu a na jejich konto jde také zisk
většiny předválečných československých
olympijských medailí. Včetně té první
zlaté, kterou získal na OH 1924 v Paříži
gymnasta Bedřich Šupčík. Činnost a vliv
Sokola se v době mezi válkami ale neomezoval jen na tělovýchovu – zásadně se
podílel na československém dění kulturním, sociálním, ekonomickém a politickém
a stal se takřka zástupným symbolem
českého národa a samostatného státu.
Po dvaceti letech existence Československé republiky přišel rok 1938. V atmosféře plné nejistoty, strachu o osud
republiky i odhodlání ji bránit vrcholily
přípravy X. všesokolského sletu. Nejpůsobivějším okamžikem sletu – a možná

Z obsahu
celé historie sokolského hnutí – se stala
již zmiňovaná sletová skladba Přísaha
republice, které se účastnilo na 30 tisíc
sokolů.
Zářijová Mnichovská dohoda a okupace českých zemí v březnu 1939 ale
rozmetaly veškeré naděje. Byli to opět
sokolové, kdo se od prvních dnů po vzniku
Protektorátu Čechy a Morava zapojil do
činnosti prakticky všech odbojových
organizací. V době Protektorátu byl Sokol
zakázán a po nástupu Reinharda Heydricha
začalo mohutné zatýkání sokolů a jejich
deportace do koncentračních táborů, odkud
se většinou nevrátili. Ještě během vlny
zatýkání, 8. října 1941, podepsal Reinhard
Heydrich úřední výměr o rozpuštění
České obce sokolské. Hlavním argumentem byla skutečnost, že organizační aparát
Sokola sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.
Koncem května jsme si připomněli
80. let od „atentátu na Heydricha“. Tento
čin Josefa Gabčíka a Jana Kubiše
z 27. května 1942, který by neměl být
nikdy zapomenut, rezonoval celou tehdejší Evropou a o Češích se mluvilo jako
o hrdinech. Národní hrdost a vlastenectví
se probudilo i za cenu mohutného zatýkání a poprav. Byli to opět sokolové, kteří
i s rizikem smrti pomáhali aktérům atentátu se ukrývat a podporovali je. Asi málokdo ví, kdo byla Jindřiška Nováková.
Tato čtrnáctiletá dívka žila v sokolské
rodině, která ošetřila Jana Kubiše bezprostředně po atentátu. Kubiš jí následně
poprosil, aby vyzvedla kolo, které nechal
stát na rohu Slavatovy a Primátorské ulice.
A ona to udělala. Gestapo ji neodhalilo. Až
po zradě Karla Čurdy byla zatčena a umučena v koncentračním táboře Mauthausen.
Těžko si v dnešní společnosti představit
podobný čin. Pojem vlastenectví degradoval na umístění české vlajky pod „fejzbukový“ profil nebo sdílení „vlasteneckých“
protestů před Úřadem vlády.
Proč všechen ten text o sokolech?
18. června proběhla na hřišti oslava
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Slovo starosty (pokračování ze strany 1)
110 let od založení Sokola ve Zdíkově.
Byly opět oceněny významné osobnosti
zdíkovského sportu, tak jak tomu bylo poprvé před deseti lety a následně v roce 2017.
Sokolstvo vzniklo na naší vesnici sice
50 let po Praze, ale i v naší obci to mělo
velký význam. Událo se tak 21. července
1912 v hostinci J. Chalupy ve Zdíkově.
Do čela jednoty byl zvolen učitel Josef
Hypša. Dále pak Josef Müller, Martin
Kyznar, František Voldán a Jan Horejš.
Členem se mohl stát pouze takový člověk,
který byl zároveň „řádným občanem“.
Také zdíkovští sokolové to neměli v začátcích lehké, vypukla I. světová válka
a mnoho sokolů muselo odejít do armády.
Předseda Hypš a starosta Rudolf Gabriel
byli udáni, zatčeni a obžalováni z politického deliktu.
Po roce 1948 byl Sokol rozpuštěn
a stal se součástí Československého svazu
tělesné výchovy a sportu. To nezabránilo
jeho členům dále pracovat pro Zdíkov
a okolí. Členové a cvičenci se podíleli
nejen na sportovním, ale též kulturním
životě obce. Pořádali Šibřinky a taneční
zábavy, zasloužili se o vybudování Sokolovny, kde kromě cvičení provozovali též
loutkové divadlo. Je naší povinností pokračovat v jejich práci a pečovat o vše, co
nám zanechali. Tělesná kultura a sport,
dělaný pro radost nikoli pro výkon, má
blahý dopad na lidské tělo i mysl. A proto,
jak říkal Miroslav Tyrš „Tužme se!“
Události posledních let nastartovaly ve
společnosti recesi, která pokračuje „krizí“.
Vysoká míra inflace, zdražování elektřiny,
pohonných hmot a šplhání cen nemovitostí do astronomických výšin je předzvěstí horších časů. Přestože vyhlídky
nejsou růžové, musíme žít a pracovat dál.
Také obec má rozpracovány projekty,
které chce dokončit. Ve sportovním areálu
se dokončuje stavba víceúčelového hřiště.

Na jaře letošního roku se nám podařilo
zrekonstruovat most na Ostrov a můstek
do bývalého zámeckého parku (U Rampy).
Most na Ostrov byl v minulém roce před
poutí provizorně zpevněn, nicméně rozpadající se mostovka potřebovala nutnou
výměnu. Stejné to bylo s můstkem pod
zámkem. Oba mosty jsou zhotoveny
z modřínu z obecních lesů a ošetřeny povrchovým nátěrem. Stavbu provedla firma
Kavale za cenu 187 000 Kč a pořez obecních stromů stál 67 000 Kč.
Co nás čeká v tomto roce? Čeká na nás
oprava povrchu místní komunikace ve
Zdíkovci, na kterou jsme sice dotaci
z MMR nezískali, ale slíbili jsme, že proběhne i bez dotačních peněz. Na konci
června bude schvalovat zastupitelstvo
obce vítěze výběrového řízení na opravu
komunikací jak v Putkově, tak ve Zdíkovci. Byla přiznána dotace 1 500 000 Kč
na opravu místní komunikace v Putkově,
na kterou čekají místní obyvatele již
několik let. Dotace byla získána z Jihočeského kraje a jedná se o 50% nákladů na
opravu. Dále byla Jihočeským krajem
přiznána dotace 400 000 Kč na opravu
vodovodu v ulici mezi bývalým JZD a Kanadskými domky. Čerstvá je informace
o získání 70% dotace na opravu hlavních
rozvodů tepla, vody a cirkulace v budově
základní školy. Akce proběhne v příštím
roce. Dokončili jsme opravu lesní cesty
a části místní komunikace v Puchru nad
Novým Dvorem. Cesta bude sloužit obci
při péči o lesní pozemky, ale také zejména
obyvatelům Lesních Chalup, kteří jsou
sice občany Zadova, tedy Stach, ale historicky byly občany obce Masákova Lhota.
Navíc je to jediná cesta k jejich domovům.
V průběhu prázdnin proběhne rekonstrukce prostor v domě služeb, kdy bývalá
prodejna u knihovny bude přeměněna
na zasedací místnost a výstavní prostor.

Oprava cesty do Lesních Chalup u Zadova

Z dotace Programu rozvoje venkova Jihočeského kraje dojde k výměně oken na
budově obecního úřadu, která započala již
na konci loňského roku.
Stále vylepšujeme sportovní areál ve
Zdíkově. Kromě již zmíněného víceúčelového hřiště jsme modernizovali povrch
rozběžiště pro skok daleký. TJ Sokol
Zdíkov obdržela dotaci na nové fotbalové
branky, které jsou již v areálu ukotveny.
Jejich výhodou je lehčí konstrukce, větší
bezpečnost a zejména možnost vyjmutí na
zimu, kdy trávník odpočívá. A propos, zapomněl bych na stále se zlepšující kvalitu
trávníku. To je zásluha hlavně našich
fotbalistů, kteří se o něj pečlivě starají.
Nejlepší odměnou obce jsou spokojení
občané. Nejsem naivní a téměř čtyři roky
ve funkci starosty mi ukázaly, že nelze
vyhovět všem. Co člověk, to názor. Co
občan, to jiná potřeba. Nicméně poslední
společenské akce (Zábrodské slavnosti,
Den dětí, Oslavy 110 let Sokola, atd.)
ukázaly, že ve Zdíkově je „zdravé jádro
obyvatel“, které pracuje a jsou za ním
vidět výsledky i spokojení občané.
Přeji všem dětem krásné prázdniny
a dospělákům teplé a příjemné léto, ať
trávíte čas u vody, na zahradě nebo sběrem
lesních plodů.
Roman Šebánek, starosta obce
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Elektronická úřední deska
Novým pomocníkem občanům a též
návštěvníkům Zdíkovska je od 23. června
elektronická úřední deska umístěna vpravo
od vchodu do obecního úřadu. Deska má
dotykový displej a nabízí jak povinné
informace, které musí obec zveřejňovat,
tak informace pro turisty. Elektronická
deska je propojena s webovými stránkami
obce www.zdikov.cz a nabízí přehledně
všechny dokumenty. Můžete zde najít zápisy ze zasedání zastupitelstva, usnesení
rady obce, informace k rozpočtu obce
a územnímu plánu. Na úřední desce jsou
též výzvy a informace, které jsou nám zasílány z ORP Vimperk, Krajského úřadu,
Jihočeského kraje apod. Najdete zde též
informace o výpadku elektrického proudu.
Sekce pro turisty bude průběžně doplňo-

vána o zajímavá místa Zdíkovska. Nyní
obsahuje pouze interaktivního průvodce
po památkách Zdíkovska, jak byl zpracován pro knihu Zdíkovsko sobě v roce 2018.
Zde obec nabízí prostor pro aktivní lidi,
kteří by se rádi zapojili do obohacení
stránky o turismu na Zdíkovsku a chtěli
přispět svým článkem či fotografií do této
sekce. Pokud máte nějaké informace stručně a přehledně zpracovány, zajděte za námi
na obec a domluvíme se dalším postupu.
Elektronická úřední deska je výrobkem
firmy Galileo Corporation s. r. o. a stála
258 000 Kč bez DPH. Výrazně nám usnadní práci a čas a zejména prostor na klasické
úřední desce, kterou budeme postupem
času omezovat.
(ou)

Nové víceúčelové hřiště ve sportovním areálu TJ Sokol
Ve sportovním areálu byla dokončena stavba víceúčelového hřiště, která byla podpořena dotačními penězi z Ministerstva
pro místní rozvoj, programu na podporu venkova.
Vítězná cena za dílo je 2 804 116, 58 Kč. Tuto cenu předložila firma Sportovní podlahy Zlín. s. r. o., která stavbu také realizovala.
Dotace byla poskytnuta ve výši 1 960 578 Kč. Hřiště bude sloužit zejména žákům základní školy, nicméně také veřejnosti.
Nyní připravujeme provozní řád sportoviště. Hřiště bude veřejně přístupné od 8.00 do 21.00 v letních měsících (červen – srpen).
Květen, září, říjen od 8.00 do 18.00. Dopolední provoz je vyhrazen přednostně základní škole. Ve zbylém období (jaro, podzim)
bude hřiště otevřeno jen při vhodných klimatických podmínkách.

Odrostenky Sokola
Vážené čtenářky Zdikovska,
chtěla bych vám, a nejenom ženám,
přiblížit činnost našeho sportovního oddílu. Jmenujeme se „Odrostenky Sokola“.
Na našem věku pranic nezáleží. Scházíme
se každé pondělí v 18 hodin v Sokolovně
a s nadšením protahujeme naše ztuhlé údy
pod vedením paní Jarky Caisové. Cvičíme
s velkými i malými míči a často podle
videokazet. Po protažení těla si zasloužíme relaxaci. Posadíme se ke stolu a probereme všechny novoty, které se u nás
přes týden udály. Uvaříme si čaj či kávu,
a pokud má některá z nás svátek, či
narozeniny, tak si pochutnáme na něčem
sladkém nebo doma zhotovených chlebíčcích.A to není všechno! V rámci cvičení si
uděláme vánoční besídku s ochutnávkou
našeho cukroví a nezapomene ani na čarodějnice, což jsme letos spojily i s prvomájovým průvodem. Za zvuků pochodové

hudby jsme s mávátky několikrát obešly
tělocvičnu. A nejenom to! V čarodějnických
kostýmech a dokonce na osvětleném koštěti jsme několikrát kolem zakroužily. Že
bylo při tom spousta legrace, nemusím ani
připomínat.
Během letních prázdnin se scházíme
na hřišti u ohniště a opékáme buřty. I tam
je veselo.
A teď milé ženy, co vy na to? Nechtěly
byste některé z vás rozšířit naše řady
a chodit si zacvičit s námi? S radostí uvítáme každou novou členku. Nemusíte se
ničeho obávat. Každá z nás cvičí jenom to,
na co stačí. Nikdo nikomu nic nepřikazuje. A opravdu si užijeme hodně legrace.
Loučím se se sokolským pozdravem
„V mysli vlast, v paži sílu“ a těším se, že
se najde několik žen, které přijdou rozšířit
naše řady Odrostenek Sokola.
Jitka Hackl
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Cestička do školy
Vzpomínky na školní léta 1957–1962 – NOVÉ HUTĚ
Obec Nové Hutě se nachází v Chráněné krajinné oblasti
Šumava ve střední části na hranici národního parku. Leží v nadmořské výšce 1 050 m. V dnešní době je hojně navštěvována
turisty v létě i v zimě. Škola zde již není. Zbyla po ní jen opravená
budova. V této obci, ne sice přímo v ní, jsem žila na hájence se
svými prarodiči u hajného Josefa Mareše. Hájenka byla vzdálena
od Nových Hutí 2 km.
Léta běžela a i já jsem skončila bezstarostný život. Toulání po
lesích, lučinách, potocích a prohlídkách polorozpadlých domů po
vystěhovaných Němcích skončilo. Vždy se mnou kráčel jezevčík
Lesánek. Byl skvělý kamarád. Musela jsem začít chodit do školy.
Na školu jsem se moc těšila, na nové děti, kamarády a slečnu
učitelku. Té jsem se bála.
V Nových Hutí jsem v roce 1957 nastoupila cestu za
vzděláním. Školu jsem zde dokončila v roce 1963. Rodina se
pak odstěhovala do Zdíkova. O zdejší škole zůstalo jen málo
zpráv. Mnozí obyvatelé se sem nastěhovali až po válce v roce
1945. Nové Hutě – Kaltenbach byly německé. Němci byli
odsunuti a zápisy o původu školy nebyly nalezeny. Až později
byly zaznamenány v obecní kronice.
Škola byla stavěna ve třech etapách. Ta první byla hned po
válce v r. 1945, kdy škola sloužila k uskladňování zemědělských
plodin aj. Tato část byla velmi poničena. Okna byla bez skel,
zatlučena prkny. Velké schodiště bylo zbořeno. Škola měla
vzhled zbořeniště. Oprava byla nutná, ale kde vzít peníze na její
opravu. Zadní část budovy, ve které se v 1. patře vyučovalo, byla
postavena asi v roce 1890. Jediným pamětníkem byl dědeček
Randák, který zemřel v r. 1958 ve stáří 78 let. Tuto školu si
pamatoval, bylo mu tehdy 7–8 let. Dětí bylo hodně, kolem 50ti
ve třídě. Byla tedy ještě přistavěna třetí část budovy, přízemní
přístavek, kde se později nacházel zemědělský útulek. Škola
bývala pětitřídní, měla čp. 40. Byla postavena z kamene. Vybavení
bylo velmi jednoduché, bylo tam jen to nejnutnější. Zastavěná
plocha byla 637 m2. Vlastnické právo měla ZDŠ v Nových Hutích.
Školní pozemek měl plochu 49 a 58 m2. Tento majetek získala
škola od obce.
Po Marii Veselé, školnici, která se odstěhovala, byl školníkem
Jan Němec. Od roku 1955 byla školnicí p. Anna Taušová. Zároveň
pak byla školnicí v zemědělském útulku. Škola tedy byla ve
velmi špatném stavu, ani přes všechny urgence nebylo možno ji
opravit. MNV to sice naplánovalo v roce 1962, ONV to přislíbil,
ale nic se nestalo, žádná peněžitá pomoc přidělena nebyla.
V plánu 3. pětiletky sice byla nová škola, ale zase se nic nedělo.
Tehdy do školy přijela početná skupina lidí z Prahy, komise,
zhlédnout její stav. Návrhy sice byly a zase se neuskutečnily. Na
nic nebyly peníze. Chybělo i základní vybavení.
Slečna učitelka Zdenka Novotná byla ženou velice pokrokovou.
Velmi ráda hrála divadlo a k tomu vedla i nás žáky. Za dobu osmi
let působení na škole secvičila mnoho divadelních představení.
Všechna byla úspěšná. Některá se hrála i dvakrát. Ze začátku
jsme hráli jen krátké scénky, později již divadlo o několika
dějstvích. Například „Kongres dětí“, „Smíření.“ Kromě těchto
scének vystupovaly děti s pásmy veršů, zpěvya hry na housle při

různých slavnostech, příležitostech. Celkem bylo asi 16 veřejných
představení.
Školní budova, jak již bylo řečeno, byla stará, nacházela se
v ní jedna velká místnost, ve které jsme se učili. Dnes je pro mě
nepochopitelné, jak jen to učitelka zvládala. Pět tříd najednou.
Nám to ale vůbec nevadilo, neboť dětí bylo poměrně málo a byli
jsme taková velká rodina. Dělili jsme o svačinu, ochutnávali
jsme, kdo měl co dobrého. Byli jsem vychovávané ve skromnosti, neplýtvali jsme ničím. Stačil nám namazaný chléb. Co nám
zbylo, nadrobili jsme ptáčkům do krmítka.
Můj první vstup do školy začal 1. září s 11 žáky. Byla jsem
ze všeho rozčarovaná, ale šťastná mezi dětmi. Na hájence jsem
žila sama, i když jsem měla o čtyři roky mladší sestřičku Naďu.
Ta žila s rodiči. Byla jsem obklopena zvířátky, a to mně ke štěstí
a radosti zcela postačilo. Byla to úplně jiná doba, ve které jsem
prožívala svá školní léta. Moje děti, když jsem jim vyprávěla, co
vše jsem zažila, tomu ani nechtěly věřit, že je to možné. Každý
den pěšky, v zimě na lyžích, nebo na dědovo zádech za každého
počasí. Až později začal jezdit pravidelně autobus.
Všechny děti přes prázdniny sbíraly léčivé bylinky, které jsme
pak v září odnesly do školy. Ty byly pak odváženy na výrobu léčiv.
Každý rok se slavil Den horníků, 1. máj, MDŽ, osvobození
Rudou armádou. Nebyla televize, tak se hodně četlo. Na hájence
nebyla ani elektřina. Svítilo se lampami.
Pojízdné kino přijíždělo do obce jednou za tři týdny.
Pátého března pořádali žáci zdejší národní školy besídku
k MDŽ. Sklidili jsme velký úspěch. Maminky jsme obdarovali
vlastnoručně vyrobenými dárky. Poměrně dost se jezdívalo na
školní výlety. Jezdili nejen děti, ale i rodiče. Měli jsme různé
kroužky. Především jsme byli malí pěstitelé, kroužek byl
mičurinský. Většinou jsme pěstovali rybíz černý, červený a také
angrešt. Dodnes si pamatuji, jak jsme udělali jamku, do ní dali
na dno koňský hnůj a vsadili jsme proutek rybízu a trpělivě jsme
čekali, zda se ujme a poroste.
Pokračování příště

Milli Hojdekrová, Bubrlová
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Myslivecký spolek Zdíkov – Krátké shrnutí činnosti MS Zdíkov v roce 2022
Tak jak je již druhý rok smutnou tradicí, Covid-19 nám v lednu přerušil plány
na uspořádání setkání s přáteli v restauraci
„U Novotných“. Tak snad se příští rok
vrátíme do zažitých pořádků roků předchozích.
Další pravidelnou a nejdůležitější akcí
spolku MS je výroční členská schůze, kterou jsme letos uskutečnili na konci března.
Ta letošní se nesla v duchu generační
obměny. Zvolili jsme si nového mysliveckého hospodáře, tuto funkci převzal Vojta
Blahovec ml. Věřím, že se mu bude dařit
min. tak dobře jako jeho otci, který tuto
funkci zastával více jak 40 let. Jistě se ale
neobejde bez podpory nás všech. Také
jsme si zvolili nového místopředsedu
v osobě Honzy Papeže. I jemu přeju hodně
sil v nové roli. Dále jsme pověřili dva naše
„mladíky“ složením zkoušky na mysliveckou stráž a mezi čestné členy přijali dlouholetého předsedu spolku pana Josefa
Voldřicha. Pepo, díky za vše, co jsi pro
spolek udělal.
V sobotu 14. 5. 2022 jsme se již tradičně na jaře sešli na střelnici v Jaroškově,
kde jsme poměřili svou mušku a zároveň
bezpečně prověřili naše kulové zbraně.
Celkovým vítězem se stal náš dlouholetý
člen Jenda „Doubeček“ Kůs s krásným
skóre 29 bodů z 30-ti možných! Pro
úplnost jen dodám, že se střílí na vzdálenost 100 m.

Po střelbách nám ke krátkému posezení v restauraci „Na české“ přichystal
dobrý oběd další člen Josef Sova, za což
mu také ještě jednou děkuji.
Poté jsme doprovodili našeho dnes již
bývalého mysliveckého hospodáře pana
Vojtu Blahovce do Čkyně, kde mu při
příležitosti chovatelské přehlídky trofejí
bylo na žádost MS Zdíkov propůjčeno vyznamenání II. stupně za celoživotní přínos
a obětavou práci v myslivosti.

Červen je měsíc myslivosti. Dopřejme
tak v následujících měsících zvěři v přírodě klid k vyvedení další populace, ať
mají i další generace našich následovníků
možnost setkávat se s ní ve volné přírodě.
Všem čtenářům přeji krásné prožití
léta a pohodový návrat z dovolené.
Šlajs Miroslav

Vítání občánků

Zleva: Jan Mandák, Jonáš Kubiš, Mikuláš Schinzel, Amálie Košinová, Vítek Silovský, Anna Kukrálová, Anežka Pospíšilová
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LETNÍ CYKLO KEMP – INFO

Zadov Kobyla/Zadov 162, Tel.: 734 433 386, info@sportsumava.cz
PROGRAM
Dopřejte dětem aktivní prázdniny. S naším prázdninovým programem se děti naučí ovládat kolo ve všech situacích, správně
řadit, přejíždět nejrůznější hrboly a překážky, prudké sjezdy i technické výjezdy. Nezapomeneme je naučit, jak si vyměnit
proraženou duši, také zkusíme pracovat s mapou nebo dopravním značením. Jedná se o formu příměstského tábora s celodenním
programem. Cílovou skupinou je věková kategorie 5-14 let se základní fyzickou kondicí. Kromě profesionálního přístupu při
tréninku čekají Vaše děti společné pohybové a týmové hry, výlety, přátelský přístup a celodenní zábava.
ZÁZEMÍ A STRAVOVÁNÍ
Základnu celého kempu utvoříme v areálu Kobyla, kde máme k dispozici vybavené bikové hřiště včetně pojízdného pásu,
pumptrak, sedačkovou lanovku a udržované traily. Je zde i zázemí v případě nepříznivého počasí. V průběhu týden, ale poznají
děti i mnoho zajímavých lokalit v okolí.
n Stravování včetně pitného režimu bude zajištěno po celý den v režimu svačina – oběd – svačina.
n Bufet pod stadionem, přímo na Kobyle, na trase výletu.
ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI
Nemusíte mít strach, zda je Vaše dítě na cyklotábor technicky zdatné. S dětmi budeme pracovat dle jejich technické úrovně
i věku. Cyklotábor je vhodný pro děti od 5 do 14 let. Jediná podmínka je funkční vybavení. I zde Vám, ale můžeme nabídnout
služby půjčovny kol nebo případně servisu pro Vaše vlastní kola.
DENNÍ HARMONOGRAM
n 08:00 – 09:00 individuální příchod dětí, dle možností.
V tento čas poběží program v areálu Kobyla (bikové hřiště, práce s mapou, pomoc s přípravou na celý den)
n 09:00 – 12:00 společný dopolední program doplněný 1. svačinou
n 12:00 – 13:00 oběd
n 13:00 – 16:00 společný odpolední program doplněný 2. svačinou
n 16:00 – 17:00 individuální odchod dětí (program opět na Kobyle, bikové hřiště, hry)
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Ze života mateřské školy...
Konečně jsme se dočkali a můžeme se
těšit ze společných aktivit, výletů, besídek
či plavání. Tyto aktivity velmi příznivě
ovlivňují dětskou psychickou odolnost,
podněcují děti k zapojování do mezilidských vztahů, společenských činností
a k seznamování se se společensko – kulturní oblastí.
V měsíci dubnu jsme po delší odmlce
mohli navštívit plavecký bazén v Sušici.
V rámci předplaveckého výcviku pro
předškoláky jsme mohli ukázat, že se
vody nebojíme. Dětem se plavání velmi
líbilo a udělaly velké pokroky. Tímto bychom chtěli pochválit vstřícný, ohleduplný a profesionální přístup instruktorů.
Poděkování patří rodičům, kteří nám
na konci dubna pomohli s úklidem zahrady mateřské školy. Věříme, že to pro
všechny byla příjemná akce, kterou jsme
zakončili opékáním buřtů a společně strávenými chvílemi. Na zahradě nám také
pod rukama paní Sovové vyrostla vrbová
stavba. Na její stavbu byla úspěšně podána
žádost ve spolupráci s obcí v dotačním
programu „Podpora školství“.
Poté nás v květnu navštívilo divadlo
Řimbaba, mobilní planetárium a vypravili
jsme se na výlet do zoologické zahrady na
Hluboké. Výlet se velmi vydařil. S dětmi
jsme obdivovali exotická zvířata, zhlédli

vtipnou pohádku „Tuč a Ňák“ a nakonec
si děti nakoupily dárečky, které jim udělaly velkou radost.
Po delší době jsme mohli uspořádat
besídky, a to k příležitosti svátku všech
maminek. Vystoupily děti ze všech tříd se
vším, co se naučily. Mnoho dětí si vyzkoušelo vystoupit před publikem úplně poprvé. Všem patří velká pochvala a obdiv.
Akcí bylo skutečně mnoho a myslím
si, že děti konečně mají možnost zažívat
různorodé činnosti, které dříve byly omezeny z důvodu pandemie.
V červnu nás čekaly ještě výlety tříd
a v závěru školního roku rozloučení s předškoláky a spaní ve školce, které jsme si
moc užili.
Nyní už nás čekají prázdninové měsíce, ale ve školce se zahálet nebude. Ve
středisku se budou rekonstruovat dětské
toalety a umývárny a na hlavní budově
v horní třídě bude vyměněn nábytek a bude
zde nově vymalováno. Věříme, že nejen
předškoláčkům se bude nové prostředí
líbit.
Za mateřskou školu bych vám chtěla
popřát krásné léto a spoustu nevšedních
zážitků s vašimi dětmi a blízkými.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Jana Rysová

Zeptali jsme se dětí...
Co se ti ve školce nejvíce líbí?“
Viki: „Líbí se mi vyrábění.“
Berenička: „Nejraději si hraji
s maskami.“
Kubík: „Když tvoříme.“
Matoušek: „Nejlepší je malé lego.“
Péťa: „Malování.“
Sofinka: „Mně malování.“
Anežka: „Nejvíc se mi líbí paní
učitelka.“
Karolínka: „Nejvíc se mi líbí cvičení
v tělocvičně.“
Marijanka: „Kreslení.“
Jiřík: „Obkreslovačky.“
Vojtík: „Tvoření a kreslení.“
Elda: „Když jsme na zahradě.“
Toník: „Lego policie.“

Co by sis ve školce přál nového,
jiného?
Kubík: „Vyřezávat figurky nebo
zvířátka.“
Elda: „Nová prolézačka na zahradě.“
Berenička: „Líbila by se mi tyč na
zahradě.“
Matoušek: „Chtěl by sem nový
domeček na zahradě na hraní,
novou houpačku a ještě nové
hračky.“
Jiřík: „Něco dobrého nového
k obědu.“
Sofinka: „Plyšáky.“
Emilka: „Aby se děti ve školce
nepraly.“

Na co se těšíš do školy?
Elda: „Na paní učitelku a úkoly.“
Karolínka: „Nejvíc na úkoly.“
Viki: „Až budu umět číst.“
Kubík: „Asi se těším na výtvarku
a přírodovědu.“
Berenička: „Až se naučím číst.“
Anežka: „Těším se do družiny.“
Marijanka: „Na paní učitelku.“
Péťa: „Na psaní.“
Jiřík: „Já na obědy a velkou jídelnu.“
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Školní rok je u konce

Vážení čtenáři,
školní rok 2021/2022 se chýlí ke svému
závěru. Školní rok, který byl – k naší
radosti – ve své druhé polovině naplněn
mnoha aktivitami, jež nebylo možno
v předchozím období realizovat. Škola je
instituce, která má především vzdělávat
a pomáhat s výchovou dětí školou povinných. Vzdělávací proces by ale neměl být
založen pouze na výuce ve školních lavicích. Tematicky zaměřené výjezdy, školní
výlety, přednášky ve škole i na specializovaných pracovištích, exkurze a návštěvy
kulturních programů žáky obohatí, rozšíří
jejich přehled, schopnost orientovat se
v cizím prostředí, učí je osvojovat si návyky slušného jednání s dospělými osobami
a reagovat na vzniklé situace. A tak se naši
žáci podívali několikrát do Prahy, prohlédli
si známé pamětihodnosti, navštívili parlament, Centrum současného umění DOX
a pražskou zoo, za zvířátky jeli také na
Hlubokou, prohlédli si i hrad Kašperk,
zúčastnili se „Dne Evropy“ v Českých
Budějovicích, zaplavali si v budějovickém
bazénu a podnikli výpravu na kolech. Ke
Dni dětí byl připraven program na ostrově
– štafetový běh, zumba a příprava pokrmů
ve školní kuchyňce. U příležitosti „Dne
Země“ jsme uklidili okolí školy, první medaile vybojovali naši reprezentanti školy
na sportovních soutěžích. V těchto dnech

připravujeme vystoupení u příležitosti
slavnostní akce – 50 let od položení základního kamene budovy ZŠ Zdíkov.
Jak bylo již napsáno, základní škola má
především vzdělávat a tím připravovat
žáky ke studiu na středních školách. Chtěl
bych poblahopřát žákům deváté třídy
k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek
a k jejich následnému přijetí na vybrané
školy. Dva žáci dosáhli při znalostních testech zcela vynikajících výsledků a výborně
tak reprezentovali především sebe, ale
i naši školu.
V dubnu a květnu proběhly zápisy budoucích prvňáčků a také dětí přijímaných
do mateřské školy. V základní škole máme
prozatím zapsáno 21 dětí, v mateřské škole
je kapacita pro příští rok téměř vyčerpána
a to mají obě školy před sebou ještě zápisy
dětí z Ukrajiny.
V průběhu druhého pololetí školního
roku jsme do školky a školy přijali celkem
velké množství ukrajinských dětí a žáků.
Ve školce – k již několika dětem cizí národnosti – přibylo 7 dětí a ve škole pak dokonce 15 žáků z Ukrajiny. Jedná se o druhé
největší začlenění těchto dětí a žáků do
školního zařízení na Vimpersku. Přes určité
problémy, se kterými se potýkají i na ostatních školách (počáteční jazyková bariéra
při komunikace s dětmi a zákonnými
zástupci, pochopení systému naší školy
a dodržování nastavených pravidel, zajiš-

tění vhodných výukových materiálů), se
nám podařilo najít vhodný systém výuky
a adaptace dětí a jejich začlenění do třídních kolektivů.
Před námi jsou prázdniny, které opět
využijeme pro zlepšení podmínek naší
práce. V plánu máme malování mimoškolního pavilonu, modernizaci prostoru před
školní jídelnou, výměnu desek žákovských
lavic, kompletní obměnou projde také nábytek dvou oddělení školních družin…
Řadu věcí jsme stihli již v průběhu
aktuálního školního roku: zakoupili jsme
katedry a židle do tříd druhého stupně,
prvostupňové děti mají na chodbách nové
lavičky a odpočinkový koutek, k výuce využíváme pořízené tablety, modernizací
prošly také notebooky v počítačové učebně
a zakoupeny byly robotické stavebnice.
V mateřské škole bude po prázdninách
nový nábytek v horní třídě, ve středisku
dokončíme obnovu umýváren.
Závěrem bych rád poděkoval všem
pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům ZŠ a MŠ Zdíkov za jejich zodpovědnou práci, rodičům za spolupráci,
našemu zřizovateli, obci Zdíkov, za náklonnost a ochotu nám kdykoli s čímkoli pomoci.
Dětem a žákům přeji krásné prázdniny
a Vám, čtenářům Zdíkovska, přeji klidné
a pohodové letní dny.
Mgr. Zdeněk Kluibr, ředitel školy
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Beseda, hudební vystoupení a turnaj
Nejprve jsme cestovali z Prahy přes
Nelahozeves a Zálezlice do Mělníka za doprovodu pana Špeciána. V další zeměpisné besedě jsme se věnovali Lužnici.
A jaká místa jsme navštívili na plátně?
České Velenice, Chlum u Třeboně, Třeboň,
Veselí nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor
a Bechyni.
Do skladeb zahraných na klavír, housle,
dudy … jsme se zaposlouchali při vystou-

pení žáků ze ZUŠ Stachy v doprovodu
jejich učitelů. Závěrem nám zazpíval
pěvecký sbor několik písní. Obě strany,
jak účinkující tak posluchači, si úterní
odpoledne moc užili a přislíbili si další
spolupráci.
Turnaj v „ Člověče, nezlob“, se vždy
těší velké oblibě. Proto jsme vytvořili
z každého střediska jedno družstvo. Kdo
z družstva vyhrál, postoupil do finálového

kola. A výhra? Byli odměněni všichni hráči.
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Následně budeme opékat vuřty, pojedeme do Zoo na Hlubokou, zúčastníme se
výletu po Šumavě, zastavíme se na dobroty v cukrárně…
Martina Mistrová DiS,
sociální pracovnice
Domov pro seniory Stachy – Kůsov

Den dětí a Den matek ve Zdíkovci
Něco málo z dění ve Zdíkovci. Hasiči
připravili v neděli 8. května u příležitosti
Dne matek letos netradičně táborák. Vzhledem k tomu, že ženy ve Zdíkovci se v letním období pravidelně schází u táboráku
na hřišti Ve Vrchu, dnem matek jsme
uspořádali oslavu svátku matek a zároveň
zahájili jejich táborákovou sezonu. A jak

je již mnoho let zvykem, hřiště Ve Vrchu,
táborák a letitý kolotoč je místem, kde
nesmí chybět ani oslava Dne dětí. Tu
každoročně organizují naše zdíkovecké
„sv. Lucie“ a poslední roky vypomáhají
naši hasiči. Obě akce byly vydařené, počasí nám přálo, účast hojná a radost z toho,
že ve Zdíkovci máme tak krásné místo na

společné setkávání a že se stále ještě
umíme sejít a pobavit.
Děkujeme Obci Zdíkov za pořízení
laviček a stolů a za finanční podporu
oplocení hřiště, které si místní hasiči
a jejich kamarádi zhotovili sami.
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Zábrodské slavnosti
V sobotu 21. 5. 2022 se uskutečnil již
3. ročník Zábrodských slavností. Jedná se
o setkání nejen sousedů osady Zábrod, ale
i našich spoluobčanů z celého Zdíkovska
a širokého okolí. Slavnosti byly zahájeny
v 11:30, kdy bylo pro všechny zúčastněné
připraveno občerstvení, které zajistili
organizátoři (kluci a holky ze Zábroda
a jejich rodiny a kamarádi). Podávalo se
pečené selátko, zabijačkový guláš, domácí
klobásky, trhané maso v housce. Samozřejmě nechyběl ani velký výběr salátků,
zákusků a koláčků, které byly podávány
přítomným zdarma. O vynikající atmosféru
se postarali naši kluci z kapely Neziskovka
Viktor, Tonda a Pavel, který na pódium
pozval i svého syna Martina, a Jirka (DJ
Krtek). O hladký průběh ohledně elektřiny
se opět postaral Pája Chodora a výtečné

inzerce

dobroty pro vás doslova vykouzlili také
naši kluci „kuchaři“ – Pája, Aleš, Láďa. No
a samozřejmě i my ostatní, kluci a holky
ze Zábroda, jsme se snažili, abyste se
u nás cítili dobře, aby vám nic nechybělo
ke spokojenosti a abyste si slavnosti
opravdu užili.
Chtěli bychom proto poděkovat vám
všem, kteří jste slavnosti navštívili a prožili
tak s námi opravdu moc krásný den. Děkujeme klukům z obce Zdíkov (Roman
Vítovec, Milan Potužník) za jejich pomoc
s přípravou i realizací celé akce. Byli nám
„k „ruce“ na páteční přípravy a pondělní
finální úklid. Velké poděkování patří obci
Zdíkov, partě „májkařů“ a všem našim
kamarádům, kteří nám pomohli připravit
zázemí slavností (ať se již jedná o bezplatné
zapůjčení stanů, setů, pomoc při přípravě

jídel, pečení zákusků, výrobě salátků).
Celý výtěžek ze Zábrodských slavností
věnují organizátoři, jako vždy, obci Zdíkov
na spoluúčast na některý z dalších projektů
(jen připomínáme, že zrealizována již byla
výroba a osazení turistického setu, výroba
a instalace mříže a kasičky – a to vše
u kapličky U Lizu). Na co konkrétně
a v jaké výši přispějeme, se dozvíte
v některém z dalších čísel Zdíkovska.
Za rok se na vás znovu těší organizátoři
letošních slavností: Pavel Medek, Aleš
Marek, Jindřich Vítovec, Ondřej Kovář,
Roman Bartůšek, Pavel Chodora, Jiří
Randák, Vojtěch Plesník, Vojtěch Hettner,
Michal Vondráček, Ladislav Bánom, Jana
Randáková, Iva Loziášová
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Blahopřání jubilantům

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří v letních měsících oslaví
svá kulatá životní jubilea
Václav Hájek, Zdíkov
Jiří Hadrava, Branišov
Miluše Šetková, Zdíkov
Václav Kůs, Hodonín
Marie Kunešová, Zdíkov
Vladimíra Bártová, Zdíkov
Jaroslav Kolrus, Zdíkovec

Pavla Randáková, Zdíkovec
Marie Holcknechtová, Zdíkov
Ludovít Sáska, Zdíkov
Božena Houdková, Zdíkov
Jarmila Urbanová, DD Kůsov
Marie Kukrálová, DD Prachatice

Gratulujeme také
panu Vladimíru Bublíkovi,
nejstaršímu občanovi naší obce,
který v červnu oslavil již své
97. narozeniny.

Blahopřejeme k narození
Josef Voldřich, Zdíkovec

Husákovy děti
V sobotu dne 28. 5. 2022 proběhla na
letním parketu Ostrov ve Zdíkově akce
„Husákovy děti“. Jedná se o setkání absolventů Základní školy ve Zdíkově, ročníky
narození 1964–1975. Někteří z nás byli
ještě žáky školy Na Zámku ve Zdíkově
a od 1. 9. 1975 pak již v nově postavené
budově ZŠ.
Tato setkání jsou organizována již od
roku 2007 zpravidla jednou za dva až tři
roky.
Setkání bylo zahájeno v 16 hodin
prohlídkou základní školy, kde nás provedl ředitel ZŠ a MŠ Zdíkov Mgr. Zdeněk
Kluibr a vedoucí školní jídelny Jiřinka
Kornoušková. Ze strany bývalých žáků
byl o prohlídku školy opravdu velký
zájem a pro ty z nás, kteří jsme naši školu
navštívili po dlouhých letech, byl vidět
rozdíl doslova na „každém kroku“. V současné době je totiž vybavení školy na vysoké úrovni. Třídy jsou po rekonstrukci,

vybaveny interaktivními tabulemi, vznikly
zde nové učebny, gymnastický sál, byla
zrekonstruována jídelna a školní kuchyně,
zmodernizováno školní nádvoří atd. Při
prohlídce nových šaten měli bývalí žáci
velkou radost, že se mohli ještě posadit na
původní lavice z roku 1975 (samozřejmě
plně funkční!!!). Modernizací prochází
i sportovní areál. Za to, že v naší škole se
každý rok udělá něco nového, patří velký
dík vedení školy. Dík patří i zřizovateli ZŠ
a MŠ Zdíkov (obci Zdíkov).
Po prohlídce školy byla akce zahájena
na Ostrově, kde se od 17 hodin sešlo na
130 bývalých žáků, kteří byli přivítáni
zástupcem obce Zdíkov Ivou Loziášovou.
Radost nám udělala i účast pedagogů,
a to Laďky Blaškové, Jindřišky Vlčkové,
Mileny Králové a Hanky Paulíkové.
Vzorně se o nás také postaral kolektiv
Honzy Valenty (Katka Mrázová, Hanka
Krtoušová, Jana Krtoušová, Dana Nová)

a vynikající jídlo připravil Láďa Bánom.
Hudební produkci pak zajistil Jirka
Krtouš – DJ Krtek, kterému také děkujeme, že jsme si mohli protáhnout naše
těla a zatančit si do pozdních nočních
hodin.
Děkujeme tímto obci Zdíkov za bezplatné zapůjčení stanu a setů a zaměstnancům obce Zdíkov za perfektní přípravu
areálu a zázemí (díky moc Milane, Romane,
Petře, Stando, ...) a klukům z SDH Zdíkov,
Fandovi Paulíkovi a Vaškovi Bláhovi.
Doufám, milí „spolužáci“ a žáci všech
nižších a vyšších ročníků, že jste si sraz
užili, že jste si stačili říct, co je u vás
nového, že jste se podělili o své životní
příběhy a hlavně zavzpomínali na školní
léta a na tu spoustu krásných chvil, zážitků
a dobrodružství, které jste spolu během
školní docházky zažili.
Iva Loziášová
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Kroužek mladých rybářů
Uplynul nějaký čas od posledního vydání Zdíkovska. Nyní je před námi konec školního
roku, počátek velkých prázdnin i konec dalšího roku činnosti našeho rybářského kroužku. Než
pro všechny rybaříky nadejdou dny plné zážitků, výletů za relaxací i odpočinkem, musejí někteří
z nich dokončit některé z rybářských závodů.
Jihočeský Územní svaz pořádal dne 15. 4. 2022 Mistrovství v rybolovné technice, lokalita
Ústrašín u Pelhřimova. Soutěžilo se na místním fotbalovém hřišti. Hřiště bylo upravené, rozmístění
jednotlivých disciplín k tréninku bylo připraveno hned na několika místech. Jen počasí nebylo
moc přívětivé. Mírné přeháňky a vítr občas komplikoval některé hody. Soutěžilo se v trojboji
a pětiboji. Startující byli z Pelhřimova, Vimperka, Písku, Žirovnice, Husince a Českých Budějovic 3.
Soutěžilo se ve skupinách: trojboj začínající do 12 let, trojboj začínající do 15 let, trojboj mladší žáci, pětiboj žákyně, pětiboj
žáci, pětiboj junioři, pětiboj juniorky, pětiboj muži, pětiboj ženy, pětiboj holky Hurníkovy.
Naši zástupci byli: Vilém Klapsia ml., Tereza Klapsiová, Martin Šimek pod vedením soutěžícího trenéra Ivana Riegra z Husince.
Závěrečné hodnocení v odpoledních hodinách bylo jasné. Cinklo to hned několikrát za sebou a to je moc pěkný výsledek.
Mistr Jihočeského územního svazu v RT
– trojboj – začínající do 12 let
Martin Šimek, Zdíkov
2x zlatá medaile za první místo v samostatných disciplínách:
Arenberg, zátěž dálka.
Mistryně Jihočeského územního svazu v RT
– trojboj – začínající do 15 let
Tereza Klapsiová, Zdíkovec
3x zlatá medaile za první místo v samostatných disciplínách:
Arenberg, Skish, zátěž dálka.

Trenér: Ivan Rieger
Soutěžící: Martin Šimek, Vilém Klapsia ml. a Tereza Klapsiová

Mistr Jihočeského územního svazu v RT
– pětiboj junioři
Vilém Klapsia ml., Zdíkovec
5x zlatá medaile za první místo v samostatných disciplínách:
Skish, Arenberg, zátěž dálka, muška skish, muška dálka.

Před časem náš kroužek obdržel pozvánku od partnerského
rybářského kroužku v Rožmitálu pod Třemšínem zúčastnit se společného závodu v rybolovné technice – trojboji. (Arenberg, Skish, zátěž
dálka). Akce se konala 25. 4. 2022 od brzkých ranních hodin. Soutěžilo 41 dětí z několika organizací MO Příbram, MO Hořovice, MO
Rožmitál pod Třemšínem a MO Vimperk. Seznámení s pravidly
a ukázku celého trojboje provedl mistr světa Tomáš Spáčil osobně.
Naši výpravu po příjezdu osobně přivítal člen rady Města Rožmitál
pod Třemšínem Aleš Haluska, pod jehož dohledem celá akce probíhala. Soutěžení pod širým nebem je vždy nevyzpytatelné a tak na
závěr závodu nás pod připravené přístřešky zahnal silný déšť.
Ceny vítězům přijel předat předseda Středočeského územního
svazu Dušan Hýbner, předseda odboru mládeže Jiří Eichler, předseda
MO Rožmitál pod Třemšínem Milan Pojer a člen rady Města Rožmitál pod Třemšínem Aleš Haluska.
Všichni naši účastníci prokázali své sportovní kvality hned
v několika kategoriích. Bez hodnotných cen i pohárů jsme neodjeli.
4 rybaříci si odvezli zlaté medaile a jeden stříbrnou.
Mladší žáci:
Starší žákyně:
Mladší žákyně:
Kategorie začátečník:

1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
5. místo

Martin Šimek
Tereza Klapsiová
Adéla Bedlivá
Šimon Smažík
Adam Boroš
David Boroš
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Každý rok se někteří naši rybaříci připravují na jeden z nejnáročnějších rybářských závodů – Zlatá udice. Místní kolo Zlaté udice
se konalo na rybníku ve Čkyni. Z těch nejlepších bylo sestaveno družstvo postupující do Okresního kola Zlatá Udice 2022. Okresní
kolo – Lov ryb udicí probíhalo ve Vodňanech na řece Blanici. Pro trojboj v rybolovné technice jsme využili umělou plochu
sportovního hřiště při ZŠ Národka Prachatice. Rybářské testy a poznávačky probíhaly v jídelně ZŠ Národka. Zakončením poslední
části závodu 17. 5. 2022 bylo Okresní kolo uzavřeno a rozhodnuto. Družstvo za MO ČRS Vimperk získalo 1. místo a do Územního
kola Zlatá Udice 2022 z okresního kola postoupili: junior – Vilém Klapsia ml., žákyně – Tereza Klapsiová, žáci: Martin Šimek.
Postupující Adam Boroš a Ondřej Kalous jsou z rybářských kroužků ve Vimperku.
29. 5. 2022 se konalo Územní kolo Zlatá
Udice 2022. Územní kolo bylo rozděleno na dvě
části. Lov ryb udicí a rybářské testy, poznávací
testy ryb, živočichů a rostlin. Lov ryb udicí probíhal od ranních hodin až do odpoledne na řece
Vltavě s překrásným výhledem na státní zámek
Hluboká nad Vltavou. Odpoledne probíhaly
rybářské testy a poznávací testy ryb, živočichů
a rostlin v sídle Jihočeského územního svazu
ČRS v Boršově nad Vltavou.
Už po dopolední části pro některé účastníky
byl výsledek jasný. Testy rozhodly a potvrdily
jejich umístění. Tým za okres Prachatice byl
tím nejlepším! Vilém Klapsia ml., Tereza
Klapsiová, Martin Šimek a Adam Boroš postupují do Národního kola Zlatá Udice 2022.
Zdatného rybáře Ondřeje Kalouse z Vimperka jen těsně minul postup do Národního kola
29. 5. 2022 – Územní kolo Zlatá udice 2022 – Hluboká nad Vltavou
ZU 2022. Snad mu to vyjde lépe příští rok.
Soutěžící z týmu za okres Prachatice a MO Vimperk:
Vilém Klapsia ml., Tereza Klapsiová, Martin Šimek, Adam Boroš a Ondřej Kalous.
Všichni mu držíme palce.
n
n
n
4. 6. 2022 se konal dětský den ve Zdíkově, kde nemohl chybět ani náš kroužek. Vedoucí našeho kroužku byli ve stejný
termín přihlášeni na první kolo XXII. ročníku rybářského závodu HŮDA CUP 2022 v Třeboni. Pořadatelem závodu bylo Rybářství
Třeboň a.s.. Soutěžilo se v lovu ryb na největším rybníku v České republice – rybníku Rožmberk. Kapři, cejni, sumci i ostatní druhy
z rybí obsádky obšťastnili nejednoho soutěžícího při 6 hodinách lovu. Proto na dětský den ve Zdíkově vyrazili z našeho kroužku ti
nejzkušenější rybaříci v rybolovné technice – Casting sportu. Tereza Klapsiová, Adéla Bedlivá a Martin Šimek se své role instruktorů
zhostili velmi dobře. Příchozí děti si zde mohly vyzkoušet 2 stanoviště ze 17, které obsahuje základní pětiboj Casting sportu pro
děti a mládež. Pro příští rok oslav dětského dne velmi rádi rozšíříme rybářské stanoviště o další aktivity.
n

n

n

Nyní je před našimi rybaříky Národní kolo Zlatá Udice 2022, kde se utkají šestičlenná družstva za jednotlivé Územní svazy
(kraje) ČRS proti sobě. Třídenní zápolení patří mezi ty nejnáročnější. Pro konání Národního kola Zlaté Udice 2022 poskytla
zázemí Střední rybářská škola a vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany. Zde zpracují rybaříci rybářské testy
a poznávací testy živých ryb, živých živočichů a živých rostlin. Disciplíny z rybolovné techniky (pětiboje) budou probíhat
na zatravněné ploše hrací fotbalové plochy v Bavorově. Lov ryb udicí bude probíhat v Hluboké nad Vltavou.
Obec Chlumany pro naše rybaříky postupující do Národního kola Zlaté Udice 2022 zapůjčila zatravněnou plochu fotbalového
hřiště pro trénink rybolovné techniky (pětiboje). Mnohokrát za to děkujeme paní starostce i zastupitelstvu obce Chlumany. Pokud
nás někdo bude chtít podpořit při tréninku, tak nás najdete v Chlumanech na hřišti.
Za vedení dětského rybářského kroužku ve Zdíkově i za naše rybaříky Vám všem přeji krásné léto, plné sluníčka a modré oblohy,
plné usměvavých tváří. Léto, které bude jedinečné a podle vašich představ.
Vilém Klapsia st. – vedoucí rybářského kroužku Zdíkov

Ve Zdíkovci, díky dlouhodobě trvající
opravě a upuštění rybníka, našly svá
loviště volavky šedé, dravec orlovec
říční, živící se výhradně lovem ryb,
ale i u nás méně známý čáp černý.
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Z knihovny
V měsíci dubnu navštívili knihovnu
žáci zdejší ZŠ ze 4. třídy a začátkem
května přišly děti z 6. a 7. třídy. Se staršími
dětmi jsme si povídali o dánském spisovateli Hansi Christianu Andersenovi, seznámili jsme se s jeho dílem, přečetli pohádku.
Vždy mě potěší, když po těchto setkáních
přibudou do knihovny noví dětští čtenáři.
Na těchto besedách byly také poprvé využity nové taburety. Knihovna je dostala
darem od MAS Šumavsko Malenice. Jsou
moc hezké. Jménem knihovny za ně
mnohokrát děkuji.
Chtěla bych připomenout možnost
zmiňovanou již v minulém Zdíkovsku
o využití nové služby DNNT, neboli Díla
nedostupná na trhu. Počet digitálních
knihoven, které zpřístupňují plné texty českých knih vydaných do roku 2007 a časopisů vydaných do roku 2011, se rozšířil
o digitální knihovnu Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové. K dispozici
jsou plné texty přibližně 178 000 knih

a časopisů, které nejsou dostupné na trhu
(DNNT).
Vzpomínku bych chtěla věnovat velkému milovníku Šumavy panu Emilu
Kintzlovi, který tragicky zemřel letos
v polovině března. Dvakrát přijal pozvání
knihovny sem do Zdíkova a jeho vyprávění o „zmizelé Šumavě“ vzbudilo velký
zájem a bylo velice poutavé. Třetí setkání
v letošním roce už jsme bohužel nestihli.
V knihovně ale zůstávají jeho knihy.
V polovině dubna zemřel rodák ze
Zdíkovce spisovatel Jan Suchl v úctyhodném věku 94 let. Také on ještě v době,
kdy mu to dovolovalo zdraví, navštěvoval
naši knihovnu a své rodiště. Ve fondu
knihovny je mnoho jeho děl, např. Malé
šumavské ticho, Sázka na lásku, Milenci
na celý život, Modré jezírko aj. Některé
romány nesou autobiografické stopy, např.
názvy Lískov=Zdíkov, Lískovec=Zdíkovec, je možné si v knihovně zapůjčit.
Také v letošním roce jsme se zúčastnili

výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem
nás, kterou vyhlásily Lesy České republiky, s.p., Jihočeská vědecká knihovna
v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad
Labem, Jihočeská zoologická zahrada
Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami
stromů Lipno, Kores Europe s.r.o. a Vyšší
odborná škola lesnická a Střední lesnická
škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek.
Jedna z výtvarných prací námi zaslaných
byla odbornou komisí vyhodnocena jako
jedna ze tří nejlepších v dané kategorii
a na slavnostním vyhodnocení 7. června
v Jihočeské vědecké knihovně v Českých
Budějovicích byla oceněna. V loňském
roce vyhrála žákyně základní školy ve své
věkové kategorii, letos máme vítězku
v kategorii dospělých. Moc blahopřeji
a všem děkuji za účast v této soutěži.
Příjemné prožití léta a dětem hezké
prázdniny přeje
Magdalena Kubišová

Z nabídky knih pro děti

Z nabídky knih pro dospělé čtenáře

Špaček Ladislav: Dědečku, vyprávěj o světě:
etiketa a etika pro děti
Pokračování oblíbené série knížek o zvídavé Viktorce
a laskavém a moudrém dědečkovi

Lednická Karin: Životice
Obraz (po)zapomenuté tragédie (skutečné události z 2. světové války)

Drahný Radek (texty) a Škodný David (ilustrace):
Příběhy ze Šumavy v komiksech
Schwabiková Kateřina: Cesty dětí do staletí 3, aneb,
Běla a Kuba v době naší první republiky
Stroj času zanese děti do Československé republiky
v letech 1918 až 1938. Zjistí, jak se zrodila, a hlavně
jak se v ní lidem žilo: jak se oblékali, kde bydleli, ...
Žáček Jiří: V pravěku bylo blaze člověku
Humoristické příběhy
Milujeme Šumavu: desková hra
(od 8 let, pro 2 až 4 hráče)

Tučková Kateřina: Bílá voda
Román je inspirován skutečnými událostmi
o řádových sestrách na začátku 50. let.
Jindra Jaromír: Zajatec osudů: horoskop pro Valdštejna (historický román z 16.–17. století)
Douglas Donna: Sestřičky a zuřící válka
6. díl, společenský román z prostředí londýnské
nemocnice Nightingale, tentokrát ve válečném roce
1940, přináší nové osudy oblíbených hrdinek
Švec Pavel: Akce Kvilda
Příběh převaděče, který se před StB deset let
ukrýval ve skříni (literatura faktu)
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Setkání Horních Králováků s přáteli a příznivci na Zadově

Část skupiny u kapličky na Předních Paštích.

Zrestaurovaný kříž ve Vrbici.

Po dvouleté přestávce se druhý květnový víkend konalo další ze setkání
Horních Králováků s přáteli. K akci byla
vybrána oblíbená Horská chata U Lanovky, která nám opět poskytla nadstandartní
zázemí.
Zúčastněných bylo mnoho. Všichni
Králováci, početná skupina z Rožmitálu
pod Třemšínem v čele se starostou Mgr.
Pavlem Bártlem i místostarostou JUDr.
Josefem Kaiserem, přátelé ze Střelic u Brna,
zástupci turistů ze Strakonic, radní ze
Zdíkova včetně pana starosty Mgr. Romana Šebánka, Vodňanští, Budějovičtí,
Jáchymovští a další příznivci. Páteční
večer byl neformální. Všichni si měli po
dlouhé přestávce co povídat, probíralo se
všechno možné i nemožné, od turistiky
přes obecní záležitosti až k plánování další
spolupráce. Zábavu zpestřila hudba Pepíka
Nauše, tancovalo se i zpívalo do pozdních
hodin. Večer ukončila Královácká hymna.
V sobotu byl na programu lehký turistický výstup na štoly a bývalé Přední
Paště. Díky starostlivosti hejtmana se ho
mohli zúčastnit i pohybově omezení přátelé. U kapličky Panny Marie Paštěcké,
kde byl cíl naší cesty, se účastníci od hejtmana Sovy dozvěděli mnoho zajímavostí
o této oblasti i o obnově drobných památek v těchto místech. Všechny potom čekal
oběd v hotelu Rankl na Horské Kvildě.
V podvečer pak byla chvíle na malý
odpočinek či procházku v okolí chaty a od

19. hodiny začala grillpárty – výborná
večeře formou švédského stolu. Po jejím
skončení pak proběhla oficiální část setkání – výměna darů mezi přáteli, předání
upomínkových předmětů, galerie cti se
rozrostla o další držitele čestných odznaků
Horních Králováků, všichni chtěli udělat
radost těm druhým.
Nedělní dopoledne mělo slavnostnější
ráz. Návštěvu kostela ve Vacově doprovodil odborným výkladem Mgr. Čtvrtník,
starosta nedaleké Vrbice. Tam jsme se také
zanedlouho vypravili na vrbickou pouť,
jejímž významným bodem bylo požehnání zrestaurovaného křížku u místní
návesní kaple. Požehnání provedl páter
Janoušek ze Čkyně a páter Koutský ze
Strašína. Pak již následoval oběd ve vacovské restauraci, rozloučení a odjezd
přátel domů.
Rožmitálským byl před odjezdem předán vzpomínkový věnec s prosbou, aby
byl položen na hrob bývalého starosty
Ing. Vondráška, našeho nezapomenutelného kamaráda a přítele.
Víkend rychle utekl. Myslím, že všichni
byli velmi spokojeni, alespoň na pár desítek hodin bylo možné zapomenout na
realitu života a užít si přátele, přírodu,
Šumavu i oddech.
Ivan Vokáč,
vícehejtman HK,
květen 2022

Zahradní slavnost Hospice Sv. Jana N. Neumanna
Dne 12. 5. 2022 jsem se, jako zástupce
obce Zdíkov, zúčastnila Zahradní slavnosti, kterou uspořádal Hospic Sv. Jana N.
Neumanna o.p.s. Prachatice. Jednalo se
o první neformální setkání starostů dobré
vůle a podporovatelů hospice za účasti
1. náměstka hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Františka Talíře.
Obec Zdíkov je jednou z mnoha obcí
a měst, která se rozhodla každoročně
přispívat na činnost hospice. Po milém
přivítání ředitelem organizace Mgr. Robertem Hunešem a jeho kolegy v hospicovém parku a úvodním slovu Mgr. Talíře
jsme měli možnost popovídat si, prohlédnout nádherně udržovaný park, ochutnat
vynikající občerstvení, které připravili

zaměstnanci hospicové kuchyně. Poté
jsme měli možnost prohlédnout si pobytová zařízení (pokoje, kapli, zimní zahradu, koupelnu, atd.). Veškeré vybavení
je na velmi vysoké úrovni.
Smekám klobouk před obětavostí,
profesionalitou a laskavým srdcem pana
ředitele Roberta Hunešem, lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a dalšího technického a obslužného personálu. Všichni
zde vytváří domácí a láskyplné prostředí
a plně potvrzují, že „Hospic je umění
doprovázet“ (jak řekla zakladatelka hospicového hnutí u nás MUDr. Marie Svatošová). Plně zde platí, že cílem je vysoká
kvalita života pacientů až do jejich přirozeného konce. Jak píše pan ředitel Robert

Huneš v jedné z výročních zpráv: „Každá
velká věc se skládá ze spousty maličkostí.
Ale velká věc není maličkost“.
Děkuji všem z hospice za krásné
odpoledne, které jsem mohla společně
s dalšími zástupci obcí a měst prožít, za
jejich vlídná srdce a za to, jak pomáhají
druhým.
Iva Loziášová
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Stoleté výročí SOKOLA Zdíkov
Mnoho už jubileí Zdíkov měl
a výročí stále přibývá, –
dneska slavíme zas jedno,
každé tak slavné nebývá.

Co zde už bylo trenérů
za dlouhých těch sto roků, –
co brigádnických hodin na hřišti,
co k tělocvičně kroků.

To dnešní velký význam má
a my velmi hrdi můžem být, –
že sto roků u nás cvičí se,
co bychom mohli více chtít.

Pro vděčné malé diváky
hrálo se také divadlo, –
s Kašpárkem, Honzou, Škrholou
a vždy to dobře dopadlo.

Ne v každé vsi, či městečku
dřív lidé cvičit chtěli, –
však u nás, už naši předkové
svůj „SOKOL“ ve vsi měli.

Tělesná výchova je královnou
a konkurenci nemá, –
Spartakiáda řekla vše
a mohla být i němá.

Škoda, že pamětníků není
na dobu „Sletů“ slavných, –
ale snad v kronikách je zapsáno
něco o dobách dávných.

Když na Strahově cvičily
z naší vsi děti, ženy, –
byli jsme štěstím dojati
tak, jako všichni v naší zemi.

S léty přibývalo cvičenců
a víc bylo členů rok, co rok, –
vedení bylo kvalitní,
s dobou se držel krok.

Ať u nás dál se cvičí,
ať cvičí mladí, staří, –
ať ve Zdíkově všem sportům
se stále dobře daří.

Jásali v sokolských průvodech,
deváté květny jim patřily, –
to na hřišti všichni cvičili
i „Besedy zde tančili.“

Díky všem,
kdo o sport se zde starají,
díky těm,
kteří to s láskou dělají.

V Sokole našem vždy bylo
těch sportů velmi mnoho, –
volejbal, fotbal, házená atd.
a na lyžích, kdo z koho.

Tuto báseň složila paní Božena
Houdková, před deseti lety, letos
byla oceněna pamětní plaketou.
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Dětský den ve Zdíkově

První červnová sobota patřila dětem.
Organizátoři připravili ve sportovním
areálu TJ Sokola Zdíkov několik stanovišť,
kde si mohly děti vyzkoušet různorodé činnosti a dovednosti. Sdružení historického
šermu Fechtýři připravilo pro účastníky
střelbu ze vzduchovek a airsoftových
zbraní. Roman a Honza Mrázovi zasvětili
děti do jemné práce se sekyrkou. Rybáře
prezentovala Terezka Klapsiová, s níž si
mohli návštěvníci vyzkoušet některé
disciplíny rybolovné techniky. Paní Eva
Paulíková seznamovala děti s první pomocí a mnozí si vyzkoušeli záchranu na

dýchací loutce. Přijel místní sbor dobrovolných hasičů a děti stříkali hadicí na cíl,
své vozidlo a práci ukázala Policie ČR.
V programu nechyběli ani psovodi a kynologové. Nejprve Petr Zádka a poté Vojtěch
Bolda ukázali dětem výcvik psů. Plynulá
fronta se tvořila ve stánku malování na
obličej.
Největší atrakcí však byl speciál kamionu pro Rallye Paříž – Dakar, který dovezla firma DS Servis (David a Tomáš
Sova) z Roudnice nad Labem. Nejen děti,
ale i tatínkové a maminky se mohli usadit
v kabině závodního speciálu Tatra a na

chvíli se vžít do role jezdce nebo navigátora v africké poušti. Kromě dakarského
speciálu umožnili kluci dětem i práci s pásovým bagrem.
Pohodový večer obstaraly kapely
Narttu, Neziskovka a DJ Krtek.
Ačkoli celodenní program narušil dvakrát déšť, myslím, že si všichni Den dětí
ve Zdíkově užili.
Děkujeme všem organizátorům, pomocníkům a sponzorům, bez nichž by tak
krásná akce nemohla vzniknout.
(kk)
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Označuje domy
Karel Polata označuje domy,
v nichž bydleli pomocníci
parašutistů při atentátu na
Heydricha, od kterého letos
uplynulo právě 80 let.
Za druhé světové války riskovali své
životy a prokázali mimořádnou statečnost. Přesto se o lidech, kteří pomáhali
parašutistům Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi při atentátu na říšského protektora
Reinharda Heydricha, často vůbec nic
neví. Přesně před 80 lety bylo v první vlně
262 těchto pomocníků popraveno.
Podnikatel Karel Polata se rozhodl
vzdát hold těmto hrdinům. Na domy, v nichž
žili, nechává instalovat pamětní desky. Pomáhali Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi
z paraskupiny Anthropoid, kteří zlikvidovali třetího muže nacistické říše Reinharda
Heydricha , a přesto se o jejich statečnosti
a obětavosti ví jen málo a často vůbec nic.
Památku nejobětavějších pomocníků,
u nichž Kubiš s Gabčíkem nejčastěji přespávali (i poslední večer před akcí), připomínají pamětní desky na domech, v nichž
tihle vlastenci žili a odkud je odvlekli, mučili a popravili nacisté. Gabčík s Kubišem
byli superhrdinové, říkají historici.
Před 80 lety bylo střelou do týla
v Mauthausenu v první vlně popraveno
262 pomocníků a příbuzných parašutistů
skupiny Anthropoid, Silver A, Bioscop,
Out Distance a Tin, včetně čtrnáctiletých
dětí. Mezi prvními byli Piskáčkovi, Khodlovi, Smržovi, na jejichž domech jsou nyní
nové pamětní desky.
„Už jsem nemohl jinak a pustil jsem se
do mapování domů, v nichž zavraždění

a dnes pozapomenutí pomocníci parašutistů žili a začal na nich po dohodě s jejich
majiteli instalovat pamětní desky. Vždyť
nebýt podobných hrdinů, tak bychom tu
dnes velmi pravděpodobně nebyli ani my,“
vysvětluje motivy svého jednání podnikatel Karel Polata. Náklady hradí ze svého.
Instalace jedné desky přijde na 9 tis. Kč.
„Bez pomoci historiků, Roty Nazdar a Československé obce legionářské i úředníků
na Praze 9 bych to nikdy nezvládl.“
Experti jsou z jeho iniciativy nadšeni.
„Karel Polata? Výjimečný člověk, který se
tu zničehonic objevil, převzal iniciativu
a aniž se svým nápadem chlubil, začal
jednat.“ Říká badatel Jaroslav Čvančara,
expert na období protektorátu. Polatovo
jednání považuje i Vojtěch Šustek z Archivu hlavního města Prahy za autentické
a nesentimentální vlastenectví, které bylo
v době nacistické okupace zcela běžné, zatímco dnes nás překvapuje.
„Někdo může říct, že po 80 letech se
s tím přichází pozdě. Ale zaplať pánbůh
za to. Pan Polata si zasluhuje obdiv,“ říká
historik Jaroslav Čvančara. „Ti zavraždění

byli vysokoškoláci i sotva vyučení nebo
mámy od plotny. Byli to ale zcela výjimeční lidé, ne šedá masa, kterou chtěli
z Čechů mít nacisté.
„Ti lidé se Jana Kubiše či Josefa Gabčíka neptali, co ze své pomoci budou mít
a co je to bude stát. Jejich odvaha k nám
zvláště v dnešní vypjaté době promlouvá.
A my jim jsme zodpovědní za to, jaká bude
budoucnost této země,“ apeloval kardinál
Dominik Duka na mši svaté, kterou sloužil
v roce 2017 v Mauthausenu za 294 zavražděných pomocníků a příbuzných československých parašutistů.
V tomto článku se hovoří o podnikateli
panu Karlu Polatovi z Prahy, který se nezištně věnuje velmi záslužné práci, o které
se zde hovoří. Pan Karel Polata ml. je synem mého spolužáka Karla Polaty, rodáka
z Račova, který chodil do zdíkovské školy.
Děkuji mu za jeho záslužnou práci
a přeji hodně úspěchů.
Božena Houdková

Obnova volyňské kapličky u Branišova
Vážení občané, v době, kdy čtete letní číslo Zdíkovska, probíhá „Obnova volyňské kapličky“ za Branišovem za
iniciativy obyvatel Branišova. Ačkoli se do dnešních dnů nedochovala jakákoli fotografie či písemnost, která
by vystihovala celou původní podobu kaple, podařilo se nám díky pamětníkům získat přibližnou podobu.
Kaplička bude vystavěna v dřevěném stylu. Plánovaný rozpočet je 250 000 Kč. Přestože se iniciátoři obnovy
snaží získávat peníze od sponzorů a sami přispívají nemalou částkou, budeme rádi, za jakýkoliv dar.
Dárci mohou přispívat na účet Obecního úřadu ve Zdíkově č. ú. 661 626 369/0800,
pod variabilním symbolem 23213326, do poznámky jméno dárce a účel.
Děkujeme.
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