Vážení a milí občané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i
Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova a Žírce.
Nadchází babí léto a za pár
týdnů se dočkáme i barevného
šumavského podzimu. Právě
pro tu neuvěřitelnou rozmanitost škály barev mám i tohle
roční období v oblibě – i když
bych asi jako většina z vás dal
raději přednost jaru. Se zářím
je v našich zemích už po staletí
spojen i začátek školního roku.
Nač se kromě školních lavic
může naše nejmladší generace
ve Zdíkově těšit?
Ani letos jsme při plánování
obecních investic a oprav naši
dlouholetou prioritu neopomněli. V základní škole najdou
děti krásnou školní jídelnu
s novou podlahou a hlavně
novým nábytkem – však také
ten původní vydržel na stejném
místě od otevření budovy

v roce 1975, tedy přes 40 let.
Školáci si jistě brzy zvyknou i
na nová sociální zařízení
v tělocvičně. Neošidili jsme ale
ani ty nejmenší. Také v mateřské škole jsou v obou patrech nově zrekonstruovaná
WC, včetně nových pestrobarevných obkladů a dlažeb.
Rekonstrukce za půl milionu
obsahovala i kompletní nové
rozvody vody a odpadů.
Přeji všem prvňáčkům i
ostatním školákům, a taky
všem dětem v mateřské škole,
šťastné první kroky k novým
vědomostem. Vám, paní učitelky a páni učitelé, přeju
pevné zdraví a hlavně pevné
nervy – a za celé vedení obce
vám upřímně děkuju za
vynikající úroveň naší školy.
Vám, rodiče, přeju šikovné,
hodné a chytré děti, které
všichni máte doma .
Jsem rád, že zastupitelé a
radní obce nezapomínají ve
svém rozhodování ani na tu

druhou stranu generačního
spektra. Obec počátkem srpna
převzala od stavební firmy
Protom Strakonice dokončený
bytový dům pro seniory. Moc
mě potěšil váš zájem, děkuju
vám za něj. Dne otevřených
dveří v nové budově s osmi
malometrážními byty využilo
přes 120 občanů. I přes
spoustu starostí, které každá
investice a novostavba přináší,
musím rád konstatovat, že to
byl den plný radosti. Ano,
nebylo to levné. Seniorský
dům stál 13,8 mil. korun,
z toho 4,2 mil. obec obdržela
z dotace
ministerstva
pro
místní rozvoj, 8 mil. si vzala
úvěr a zbytek hradila přímo
z letošního rozpočtu. V centru
obce, v krásné vzrostlé zahradě, vyrostl moderní domov
s přijatelnými měsíčními náklady pro jeho obyvatele,
vytápěný sluníčkem a tepelnými čerpadly, který už
obci nikdo nevezme. Nyní
ještě připravujeme projekt na
obnovu zeleně a cest v zahradě
– tak, aby se stala dalším
přirozeným
odpočinkovým
místem pro všechny občany ze
Zdíkova i okolí.
Z místních komunikací se
letos dostalo „jen“ na cestu ve
zdíkovském Hadrmonu. Nezbytná oprava havarijního
stavu stála téměř 2,3 mil.
korun. Smířil jsem se už s tím,
že opravy cest jsou hodně
drahé, nemá ale příliš cenu jen
zaplácávat jednotlivé díry.
Skutečně je lepší soustředit
prostředky na jednu komunikaci a opravit ji celou a
pořádně.
V nebývalém rozsahu se
letos obci podařilo využít
dotační programy Jihočeského
kraje. I když jde o akce
„pouze“ za statisíce“, povede
se díky dotacím opravit
alespoň první část chodníků

(před obecním úřadem a ve
Zdíkovci) za více než půl
milionu korun (dotace 200
tis.), kaplička v Putkově má
nejen novou střechu, ale taky
fasádu, opravené schody a
vstupní dveře celkem za 235
tis. Kč (dotace 50 tis.), nový
kabát za sto tisíc (dotace 50
tis.) dostane v nejbližší době i
zdíkovská autobusová čekárna.
Na stránkách tohoto občasníku
najdete ostatně i fotodokumentaci s výběrem výše
zmíněných akcí.
Mezi priority obce dlouhodobě patří i základní životní
potřeba – pitná voda. Letos
investujeme hlavně do vodních
zdrojů – ve Zdíkově, v putkovských samotách, v Hodoníně.
Na zdroji ve Zdíkově je nainstalován elektronický hlásič
poruch prostřednictvím sms –
tak, aby se správci sítě dozvěděli o poruše např. čerpadla
ihned - a nikoli až v okamžiku, kdy se vyprázdní vodojem nad školou a v kohoutcích
vám přestane téct voda. Současně připravujeme projekt obnovy záložního vrtu. Rada obce chce zajistit všechny zdroje
tak, abychom co nejvíc eliminovali všechny výpadky v dodávkách vody. Poruchy nemůžeme vyloučit nikdy, ale děláme kroky proto, aby jich bylo
co nejmíň.
Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám krásné a pohodové
nadcházející poutě – Lizovskou i Zdíkovskou - a taky
příjemné prožitky na tradičních středověkých slavnostech
v sobotu 17. září. Ať je pro vás
vybarvený podzim plný štěstí a
radostí. Mějte se moc rádi a
hlavně - buďte hodně, hodně
zdrávi.
Srdečně Vás zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce

Milí čtenáři, drazí farníci,
v Bibli čteme, že je čas sbírat a
čas házet, čas něco dělat i čas
odpočívat... Předloni byl čas
vítání a seznamování a nyní
přišla nečekaně doba loučení.
Jeden rok a osm měsíců jsem
mohl posloužit šumavským
farnostem a činil jsem tak rád,
stejně jako na předešlých
místech, kam jsem byl poslán.
Těch dvacet čtyři let kněžské
služby hodnotím přes všechny
svízele velmi pozitivně. Protože motivací je víra v Boha a
v člověka. Prošel jsem si obdobím, kdy jsem byl v pokušení říci – „v člověka již nevěřím“ - , ale protože Bůh
v člověka nikdy věřit nepřestal
(stvořil jej přece ke svému
obrazu), musím v něj věřit
také... V kredu vyznáváme –
„Věřím v jednu svatou všeobecnou apoštolskou církev“ –
tedy jde o víru ve společenství
Církve, kterou přece shromáždil a posvětil sám Kristus.
Vždycky jde o víru, nesmírně
záleží na tom, čemu věříš.
Tomášovi řekl Ježíš – buď
věřící, ne nevěřící... Věř!

Chci poděkovat za srdečné
přijetí Šumavanů, za vše, co
pro mě obětaví farníci udělali,
i za toleranci k mé odlišné
moravácké mentalitě. Děkuji i
panu starostovi za vstřícnost
k potřebám zdejší farnosti, která je přece tvořena zdejšími
občany a je společenstvím
otevřeným
ke
každému
hledajícímu a potřebnému.
Přeji pokojné dořešení církevní
restituce ku prospěchu všech
zúčastněných a požehnanou
spolupráci pro blaho všech .
No a nezbývá mi nic jiného,
než se již po šesté těšit na nové
tváře a nová místa, kam mě
Bůh chce poslat... Děkuji.
Šumava zůstane v mém srdci.
Díky za úžasný vzduch a za
modlitby.
Ať Pán žehná všem lidem
dobré vůle – toto žehnání je
moje kněžská práce od samého
začátku několikrát denně a již
to tak zůstane, to můžu slíbit.
Svému nástupci ze srdce přeji,
aby si Šumavu také zamiloval
a aby se mu dařilo vše ke slávě
Boží.
Váš pater Petr

Termíny podzimních poutí
Zdíkov u Lizu - Narození Panny Marie
ne 11.9. - 10.00 hod.
Zdíkov - sv. Ludmily –
ne 18.9. - 10.00 hod.
Zdíkovec - kostel sv. Petra a Pavla (svatováclavská pouť)
ne 25.9. - 10.00 hod.

Novinky? Z kultury domova
zmíním pana Šimona Pečenku
s jeho pořadem „Život je jen
písnička.“ Ocitli jsme se rázem
v Praze, v Osvobozeném divadle a poté v divadle Semafor.
Povídání o osobnostech – Janu
Werichovi, Jiřím Voskovcovi,
Jaroslavu
Ježkovi,
Jiřím
Šlitrovi, Jiřím Suchém, Jitce
Molavcové, Jiřím Grossmanovi, Miloslavu Šimkovi... si
všichni rádi vyposlechli spolu
s písničkami. Uživatelé však
vyslyšeli výzvy účinkujícího a
ve
zpěvu
ho
nenechali
samotného.
V nevšedních zážitcích pokračujeme besedou nazvanou
Křížová cesta ke Stožecké
kapli v režii výtvarnice paní
Vladimíry Fridrichové - Kunešové. Ježíšův příběh zachycen
na 14 obrazech, resp. 14 zastaveních na křížové cestě, nádherné oblečení postav, jasné
barvy. Z toho všeho si každý z
nás utvořil pohled na dané
téma.
Vzhůru na výlety. Za krásami Šumavy jsme se vypravili
na výstavu Hany, Jiřího a Josefa Staňkových nazvanou Díkuvzdání Šumavě do Kašperských Hor. Šumava zachycena
na fotografiích a obrazech,
dřevěné sošky coby skřítkové
zanechaly dojem v každém
návštěvníkovi.
Což takhle táborák bez
ohýnku? U nás není nemožné,
počasí není vždy přívětivé. Ale
i když „ vuřtíky“ nejsou
provoněny ohněm, zábava vše
spraví. Uživatelé si totiž velice
rádi zazpívají s panem Radkem
Mráčkem, který zároveň hraje
na harmoniku.
Krátce po táboráku Den
matek přichází. Kdo je trochu
zasvěcen do kultury na Kůsově,
vybaví si spojitost Dne matek a
ZUŠ Stachy. Ano, oslava
tohoto svátku prostřednictvím
žáků z „ hudebky“. Účinkující
se skladbami nám představila
paní ředitelka Hadravová a
poté jsme se nechali unášet
hudbou. A jakou? Populární,
lidovou, vážnou a pásmem
pohádek od pánů Svěráka

a Uhlíře. Vskutku pěkný zážitek. A hádejte, kdo zde chyběl
našim uživatelům při koncertě?
Ano, paní Olga Bončková. A
proto paní Bončková, příště na
viděnou.
Novinky na začátku a nyní.
Kdo z Vás měl možnost vidět
záchranářského psa s doprovodem „ jako by v akci? “
Děkujeme záchranářům z Národního parku Šumava, že si
na nás udělali čas a přiblížili
nám svou profesi. Ukázali nám
svou výstroj, podělili se s námi
o své zážitky z praxe, vystavili
nám zde velké fotografie zachycující Šumavu. Z celé akce
100% zaujala praktická ukázka s pejskem. Spokojenost
čišela z našich uživatelů, takže
se těšíme na další spolupráci.
Následující den probíhal
XVII. ročník pacovských her,
tentokráte s trochu jiným
„kůsovským složením“, ale
každopádně se stejnou chutí
vyhrát. S hádankou, kuželkami, korálky, puzzlem... si naši
zástupci hravě poradili a
dosáhli cíle nejvyššího, prvního místa jak v kategorii
družstev, tak v jednotlivcích.
Kromě domácích byla našimi
soupeři družstva z Chýnova,
Tábora, Budislavi, Pelhřimova, Humpolce... Medaile, poháry, dárkové tašky a koš plný
dobrot znamenal pro „naše“
skvostné ocenění. Výherkyně
z jednotlivců,
rodačka
ze
Zdíkova, se navíc mohla
zakousnout do velkého koláče.
Doprovod zde také nezahálel a
soutěžil např. v golfu. Za rok
opět na viděnou?
Nutno zmínit, jak se naše
vítězné družstvo zachovalo po
návratu do domova. Naplánovali totiž se sestřičkou, jež je
do Pacova doprovázela, oslavu, kam si pozvali své přátele,
a koš plný dobrot byl rázem
prázdný.
„Nemusíme stát, jen když
se budeme smát.“ Motto pro
trojboj, který se v domově
konal, zahrnoval tyto disciplíny: 1. umačkej si kuličku a
vhoď ji do kyblíčku, 2. Vyškrtej si tažená čísla ve své ta-

bulce, 3. třikrát hoď kostkou a
body ti budou sečteny. O šikovnosti soutěžících není
pochyb, takže se následně
radovali z odměny všichni.
Jako „ v pohádce“ jsme se
cítili díky představení dětského
divadelního souboru ze Zdíkovce. Svět lidí se zde prolínal
se světem pohádek. Dvě osoby
ukázaly pohádkovým bytostem
věci, které my, lidé, používáme. Baterku, mobilní te-

lefon... Originální a hlavně
moderní zpracování. A jak to s
lidičkami dopadlo ? Jako v
pohádce. Vrátili se šťastně
zpět do svého světa.
A tímto příspěvkem se s vámi
loučíme. Příště na „ čtenou.“
Martina Mistrová DiS
sociální pracovnice

Upozornění vlastníkům rekreačních objektů
na území obce Zdíkov
Upozorňujeme vlastníky rekreačních nemovitostí, že do
Sběrného dvora ve Vimperku mohou uložit bezplatně
velkoobjemový odpad
(nábytek, lednice, koberce…) pouze s potvrzením
úřadu, že v katastru naší obce se nachází nemovitost,
jejíž jsou vlastníky, a mají řádně
uhrazený poplatek za využívání a likvidaci odpadu.

„Tohle byl opravdu dobrý
nápad a hodí se to sem“,
zhodnotil stavbu nového Bytového domu pro seniory Zdíkov
jeden
z návštěvníků
včerejšího otevření pro občany.
Obec Zdíkov uspořádala dne
17.8.2016 pro širokou veřejnost
Den otevřených dveří v tomto
novém zařízení.
Bytový dům pro seniory
Zdíkov vznikl na místě staré
budovy mateřské školy, která
byla vystavena v 50. letech
minulého století a od 90. let
chátrala. „Záměr postavit ve
Zdíkově zařízení pro seniory
mělo v poslední dekádě několik
investorů“, prozradil starosta
obce Mgr. Zdeněk Kantořík.
„Vždy to ovšem byly projekty,
které byly velmi finančně
náročné a nákladově pro místní
seniory neúnosné“, dodal.
„Prioritou obce však bylo
poskytnout dostupné bydlení
našim místním seniorům“.
Celkové náklady na výstavbu
bytového domu jsou 13,8 mil.
Kč. Na realizaci získala obec
dotaci 4, 2 mil Kč. Zbylých 9,
6 mil. Kč zainvestovala obec,
částečně z vlastního rozpočtu a

částečně díky úvěru od banky.
V domě je 8 bytových jednotek. Podlahová plocha bytů
je od 27 – 33 m2. Základním
kritériem pro podání žádosti o
bydlení je věk žadatele – musí
být stár 65 let a více. Dům je
koncipován jako zařízení pro
soběstačné seniory, proto mají
obyvatelé k dispozici např.
prádelnu, společenskou místnost nebo sklepy. K budově
přiléhá rozsáhlý park, který též
bude
v budoucnu
sloužit
seniorům jako relaxační zóna.
Zde se budou moci věnovat
zahradnickým činnostem nebo
jen odpočívat.
Vzhledem k věku obyvatel
a též z důvodu splnění dotačních pravidel je dům
bezbariérový. Vytápění zajišťují dvě tepelná čerpadla a
solární panely na střeše objektu. Jako záložní zdroj slouží
elektrokotel. Zajímavě je řešeno i osvícení sklepních prostor.
Jsou zde dva světlosvody. Je to
velmi praktická záležitost,
neboť ve sklepě lidé často
zapomenou zhasnout.
Náklady včetně energií
činí na jednu bytovou jednotku

okolo čtyř tisíc korun. Do
nákladů nejsou zahrnuty místní
poplatky za odpad a náklady
na úklid veřejných prostor. Zde
ovšem předpokládáme, že
nájemníci se o úklid podělí a
budou si uklízet sami.

„Dnes (k 18.8) máme obsazeno
pět bytů, ale další lidé se dnes
v průběhu dne otevřených
dveří ptají. Takže si myslím, že
byty
dlouho
prázdné
nezůstanou“, uvedl starosta.
Mgr. Roman Šebánek

Exkurze žáků ZŠ Zdíkov do kraje
léčivých pramenů
Všichni si jistě vzpomeneme, jak nudné pro nás občas
bývalo získávání nových informací o světě ve školních lavicích.
Naše škola chce zpříjemnit proces výuky žákům
pomocí výletů, exkurzí a vycházek. Na začátku roku 2016 jsme
původně plánovali výjezd do Londýna pro vybrané žáky.
Bohužel zhoršená bezpečnostní situace v Evropě nás přiměla
tento názor změnit. Oslovili jsme proto s náhradní variantou
všechny žáky 8. a 9. třídy – tou variantou byl třídenní výjezd do
Mariánských Lázní.
Výjezd se uskutečnil v termínu 20.-22.6.2016.
Zúčastnilo se celkem 32 žáků a 3 učitelé. Výjezd byl
koncipován jako exkurze, který má žákům přiblížit nebo rozšířit
probrané učivo.
Naše kroky kromě Mariánských Lázní, kde jsme
navštívili městské muzeum a dozvěděli se něco z historie tohoto
lázeňského města, vedly na hrad a zámek Bečov nad Teplou, na
hrad Loket či Krásenskou rozhlednu. Fascinující byla zejména
návštěva zámku Bečov nad Teplou, kde je uchováván relikviář
sv. Maura – druhá nejcennější památka na našem území.

Atletické úspěchy ZŠ a MŠ Zdíkov
ZŠ a MŠ Zdíkov se povedl v závěru uplynulého školního
roku „husarský“ kousek. Naše škola dokázala zvítězit v okresním
kole „Poháru rozhlasu“ v obou starších kategoriích (starší žáci a
starší žačky). Pohár rozhlasu je atletická soutěž družstev, přičemž
každý závodník může soutěžit pouze ve dvou disciplínách a
štafetě. (Nelze tedy použít všestranného atleta ve všech
disciplínách).
Naše družstva předvedla skvělé výkony a po zásluze
vystoupila na stupínek nejvyšší. Za zmínku stojí, že v konkurenci
porazila velké školy z Prachatic, Volar nebo Vimperka. Jako
vítězná též naše družstva postoupila do krajského kola, které
hostil na začátku června Tábor. V Táboře nám nepřálo počasí
(většinu dne pršelo a přehnaly se i dvě bouřky), ale přesto jsme se
v konkurenci velkých škol neztratili. Děvčata obsadila šesté a
hoši páté místo.
Závěrem my dovolte uvést dva vynikající individuální
výkony, které se též zapsaly do archívu atletických rekordů naší
školy. Matěj Klíma dosáhl v běhu na 1500m skvělého času 4:36,6
a v této kategorii obsadil první místo. Ve skoku dalekém se dařilo
Tereze Forstové, která zaznamenala výkon 465cm.
Mgr. Roman Šebánek

Konec minulého školního
roku, prázdninové období i
počátek školního roku nového
přinesl v naší mateřské škole
některé změny. Změny se
týkaly vlastního provozu školky, rekonstrukce vnitřního
vybavení, mění se počty
zapsaných dětí a došlo i na
změny personální.
Hned v úvodu bych ráda
poděkovala kolegyni Radce
Škopkové a asistence Simoně
Šperlové za jejich práci v mateřské škole. Přejeme oběma
spokojenost na nových pracovištích i úspěchy ve studiu.
Pedagogické
zastoupení
v jednotlivých třídách je v tomto roce následující: v I. třídě ve
středisku působí Froydová
Jiřina a Bc. Vozandychová Michaela, v hlavní budově ve II.
třídě pracují v tomto roce Bc.
Rysová Jana společně s Mgr.
Vítovcovou Alenou a III. třídu
povedou Míčková Zdena a
Tesařová Michaela. Provozní
úsek zůstává beze změn.
Již delší dobu víme o
nutnosti rekonstrukce sociálních zařízení v hlavní budově,
a to v obou patrech. Důvody
byly v podstatě dva: samotná
potřeba modernizace zařízení a
zároveň vyhlídky v souvislosti
s počty zapsaných dětí. Paradoxně se ale nejedná o
zvyšující se počty. Naopak. Již
letos bylo zapsáno méně dětí a
tento trend bude – vzhledem ke
slabším ročníkům – pokračovat
i v několika následujících letech /a to i přes možnost
přijímat děti dvouleté/. Pokud
tento pokles bude i nadále pokračovat, můžeme reálně očekávat, že odloučená část
mateřské školy - tedy středisko
- bude v následujících letech

uzavřeno. Poté by již všechny
děti byly umístěny v hlavní
budově MŠ. O této alternativě
víme a snažíme se na ni připravit. Nezbytnou nutností je
dodržení hygienických vyhlášek – tedy např. i dodržení
maximálního počtu dětí na
daný počet sociálních zařízení.
I to byl tedy důvod kompletní
rekonstrukce sociálních zařízení. V průběhu minulého roku
jsme
společně
s vedením
základní
školy
podali
projektovou žádost s cílem
získat potřebné finance. Ale
jak to už v dnešní době často
chodí, žádost a všechny
náležitosti byly v pořádku, ale
finance získali „potřebnější“
žadatelé… Poté jsme vstoupili
v jednání se zástupci obce,
vedení školy vysvětlilo nutnost
rekonstrukce na jednání rady
obce a již před prázdninami se
započalo - díky poskytnutým
obec-ním
prostředkům
s pracemi: kompletní výměna
odpadů, rozvodů vody i
elektřiny. Stěny zdobí krásné
obklady, v obou patrech jsou
nové
sprchové
kouty,
záchodové mísy a přibyl i
pisoár. Celková částka
se
pohybuje okolo
500 000 Kč.
Všichni máme ze zrekonstruovaných prostor velikou
radost, velké poděkování patří
především naší obci.
Vzhledem k včasnému dokončení rekonstrukce byl termín počátku prací stanoven na
27. 6. 2016. Tímto se nám
trochu zkomplikoval provoz
MŠ v posledním týdnu před
prázdninami. Ovšem díky
vstřícnému přístupu vedení ZŠ
mohly děti tuto dobu strávit
v základní škole. Uvolněny

nám byly dvě družiny a
umožněn přístup do všech částí
školy, které jsme mohli
kdykoli využívat. Tímto bych
chtěla ještě jednou poděkovat
vedení i ostatním pedagogům
školy za trpělivost, vychovatelům, kuchařkám a ostatním
pracovníkům za pomoc v této
výjimečné situaci.
A naše plány do budoucna?
Určitě jich je spousta, protože
je stále co zlepšovat. Základem
je pro nás spokojenost dětí i
rodičů se školkou. Svědomitá
práce s dětmi, hry i získávání

nových poznatků a dovedností
- to bude i v letošním roce naše
priorita. Chceme dále zlepšovat podmínky pro děti i naše
zaměstnance. Zmínila bych
např. projekt na zateplení a
novou fasádu hlavní budovy
MŠ. Projekt se již nachází ve
fázi příprav. Je jistě opět
finančně náročný, ale budeme
se snažit, aby naše školka byla
hezká a byla chloubou obce.
Za vedení MŠ
Bc. Jana Rysová

Dne 3.6. vyrazily některé
děti z mateřské i základní školy se svými rodiči na týdenní
ozdravný pobyt do Bibione v
Itálii. Tato akce se plánovala
již od podzimu a vše připravit
a naplánovat bylo náročné.
Všichni se těšili na moře,
sluníčko i výlety. Vše se uskutečnilo a ještě i něco navíc.
Společně jsme vyrazili do
pizzerie na večeři, na pláži
jsme stavěli stavby z písku
(byla i odměna), hráli jsme
společenské hry a ani párty
nechyběla, dokonce byla hranolková.... Někteří z nás
podnikli výlet do zábavného
parku Gulliverlandia, navštívili
Lunapark nebo Benátky. Starší
děti podnikly i cyklovýlet
kolem Bibione a na pláži si
zahrály fotbal i volejbal. Pro
nás všechny bylo fajn, že jsme
bydleli ve společné vile, stále
jsme se potkávali a vzájemně

si pomáhali. Celý týden jsme
mohli nosit pěkná trička s
logem MŠ Zdíkov a mapou
Itálie s nápisem Bibione 2016
na zádech.
Chtěla bych poděkovat
Základní škole Zdíkov za
finanční přispění na tato trička
a dále musím poděkovat
nejlepšímu "animátorovi na
světě", Pavlu Vozandychovi,
který mě plně nahradil při
činnostech konaných na tomto
pobytu. Toto jmenování získal
od přítomných rodičů. Bohužel
můj zdravotní (pooperační)
stav mi nedovoloval vytvářet
téměř
žádné
pohybové
aktivity. Závěrem bych chtěla
poděkovat všem, kteří se
pobytu u moře zúčastnili, za
pěkné společné chvíle. A je
možné, že se příští rok
potkáme u moře třeba i s
Vámi......?
Bc.Michaela Vozandychová

Prázdniny utekly jako voda
a my se těšíme na nové dětičky
a i na ty, co již školku
navštěvovaly. Celkový počet
dětí v mateřské škole se tento
školní rok opět přibližuje
sedmdesátce.
Všichni se mohou těšit na
nové sociální zařízení, umývárky a toalety budou v novém
kabátě. Během léta na hlavní
budově proběhla rekonstrukce.
Námi podávaný grant bohužel
nevyšel, takže se akce uskutečnila za finanční pomoci
obce. Provoz mateřské školy v
době prázdnin probíhal v I.třídě
ve zdravotním středisku. V
době uzavření školky, v červenci, se poprvé konal příměstský tábor při mateřské
škole. Celý týden podnikaly
děti výlety na různá zajímavá
místa. Například U Šumavouse
nás pan Hujda naučil krmit
zvířátka, ukázal pěkné hry a
dokonce nás povozili i v kočáře
taženým koněm. Na Kašperku
byl pro děti připravený interaktivní program a děti si mohly
i zastřílet kuší. Také jsme
navštívili muzeum na zámku ve
Vimperku, v cukrárně Pod
Zámkem jsme si dali zmrzlinu
či zákusek a vyzkoušeli nové
průlezky v parku. Jeden den

jsme strávili ve Zdíkově, kde
nám pan vychovatel Švihel
společně s dětmi z 2.stupně
připravili pěknou šipkovanou a
hry na dopravním hřišti. Moc
jim děkujeme! Také jsme měli
s rodiči táborák a přespali jsme
ve školce. A nesmím zapomenout ani na jízdu na Ferdovi
(horský kůň) a koupání v Žírci.
Děti si celý týden užily. Počasí
nám přálo a dle výrazu
dětských tváří byli všichni
spokojeni. Ještě než začaly
prázdniny si každá třída
udělala výlet. I.třída navštívila
hasičárnu, II.třída si udělala
výlet do Vimperka a III.třída
na Zadov. Společný výlet do
ZOO na Hlubokou byl bohužel
pro nepřízeň počasí zrušen.
Kvůli plánované rekonstrukci
byla poslední týden v červnu
II.a III.třída umístěna do
budovy základní školy. Dětem
se v novém prostředí líbilo a
byl to pro ně zážitek! III.třída
přespala
ve
škole
bez
maminek, užila si i odpolední
hry na zahradě a byla na
zmrzlině.
V půli června se se školkou
slavnostně
rozloučilo
14
předškoláčků, kteří 1. září
zasednou do školních lavic.
Přejeme jim šťastné vykročení
do školního roku 2016-17! Na
závěr děkuji všem rodičům za
pomoc při školkových akcích,
pevné nervy a mnoho radosti s
jejich ratolestmi :-).
Bc.Michaela Vozandychová

Úspěch základních škol prachatického
okresu ve sběru druhotných surovin.
Ve školním roce 2015/2016 vypsala naše společnost pro
školy již 3. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin. Bylo
osloveno cca 300 škol okresu Prachatice, Litoměřice a města
Šluknova s dosažitelnosti 60 km od míst, kde naše společnost
má své provozy. (Vimperk, Liběšice a Šluknov)
Mimořádného výsledku dosáhly v rámci celkového
umístění školy Jihočeského kraje, potažmo okresu Prachatice.
Připomínám, že tato soutěž je vedena ve dvou kategorií a to
v kategorii celkového množství odevzdaných druhotných
surovin a v kategorii průměru na žáka. Druhá kategorie byla
zavedena z důvodu té skutečnosti, aby se mohly této soutěže
zúčastňovat i školy s menším počtem žáků. Krom zaplacení
každého kilogramu (dle ceníku), je tato soutěž sponzorována i
finanční odměnou ve výši 60 tis. pro obě kategorie a to vždy
pro prvních pět umístění.
V kategorii celkové množství odevzdaných druhotných
surovin se umístnilo do 30. místa celkem 21 jihočeských škol,
z toho 12 škol z prachatického okresu. Pro informaci uvádím
školu a celkově odevzdané množství :
2. místo
3. místo
6. místo
14. místo
19. místo
20. místo

ZŠ Vodňanská Prachatice 33 680 kg
ZŠ Netolice
24 180 kg
ZŠ Čkyně
18 360 kg
ZŠ Stachy
9 380 kg
ZŠ Zdíkov
5 940 kg
ZŠ Vlachovo Březí
5 180 kg

V kategorie celkového průměru na žáka se umístnilo celkem
22 škol jihočeského krajem, z toho 13 škol okresu Prachatice.
Rovněž pro informaci uvádím školu a průměr v kg na žáka :
1. místo
3. místo
6. místo
8. místo
9. místo
11. místo
12. místo
18. místo
20. místo

ZŠ Ktiš
ZŠ Horní Vltavice
ZŠ Netolice
ZŠ Vodňanská Prachatice
ZŠ Lenora
ZŠ Čkyně
ZŠ Stachy
ZŠ Zdíkov
ZŠ Husinec

247,84 kg
118,95 kg
96,72 kg
89,81 kg
84,80 kg
81,96 kg
79,49 kg
32,64 kg
26,43 kg

Zároveň bych chtěl všem zúčastněným školám poděkovat
za účast a poblahopřát k dosažení mimořádných výsledků. Za
uvedený školní rok naše společnost vyplatila přes 800 tis Kč
včetně odměn. Uvedené výsledky mne opravňují být
optimistou i pro další, tj. 4. ročník této soutěže, která prakticky
začala již 25. června 2016, a školy již od nás obdržely
propozice pro školní rok 2016/2017.
Závěrem chci dodat, že prioritou pro naši spolupráci se
školami zůstávají exkurze. Zde kromě perfektně vybavené
učebny cca pro 50 dětí nabízíme prohlídku celého našeho
nového, technologicky moderního provozu. Každé škole jsou
nabídnuty propagační materiály EKO-KOMu a.s. Praha, se
kterým naše společnost úzce spolupracuje. Veškeré exkurze
jsou zdarma a financuje je právě EKO-KOM a.s. Praha.
Spolupráci se školami vidíme jako podstatnou pro
budoucnost hospodaření s odpady v naší republice.
P o b l Jiří
předseda představenstva Jihosepar a.s. Vimperk

pokračování
zajímavého
psaní o zvycích našich předků
Podle K.A. Chrupa (1930)
přepsal Roman Šebánek (2016)
Nyní, kdy si dovede sám
vydělávati, hledí si každý,
zvláště má-li po vojně, aby si
založil vlastní domácnost. Staří
lidé říkají. „Napřed je třeba
kapličku a pak svatou do ní“ a
kdyby se tím všichni řídili,
třeba by také nebylo tolik
hmotné bídy u nás. Bohužel,
tomu někdy (a dosti často)
naopak. Mladík si najde
„svatou“ dříve, než má pro ni
zajištěnou kapličku…
Ať je však jakkoli, každé
svatbě předchází kratší či delší
známost a námluvy. Různými
zkušenostmi bylo zjištěno, že
nejčastěji vznikají známosti u
zábav v masopustě, o poutích a
posvíceních. Tam jsou shromážděni většinou mladí lidé,
z nichž vždy jeden druhému se
zalíbí. Když jde dívka ze
zábavy domů, hoch ji doprovodí, cestou se domlouvají –
pak se scházejí, někdy veřejně,
někdy tajně a „ známost“ je tu
– nastal mezi nimi „ poměr“,
jak se někdy říká. Hoch pak
postaví své dívce „máj“ ze
soboty na neděli o svatodušních svátcích, aby toho
nikdo neviděl. Je jím oloupaný
smrk, jemuž zůstalo několik
zelených větviček na vrcholku,
k nimž se přiváží barevné

„pentličky“.
–
Známost
pokračuje – dovědí se o ní
rodiče – nebrání-li (což bývá
velmi často, neboť právě
v našich jižních Čechách se
velmi často stává, že rodičové
hledí
na
majetek
a
hospodářství víc než na
budoucí spokojenost svých
dětí, takže se pak oddávají a
žení peníze a statky, nikoli
dcery a synové!), dojde
k námluvám. Ženich jde požádat o nevěstu a má s sebou
tlampače či starosvata, který
vyjednává, hlavně kolik dostane nevěsta věna. Shodnou-li
se, jde ženich, nevěsta a otcové
na faru. Pak mají ohlášky.
Buď každou neděli jednu,
nebo „jednou za třikrát“ – ale
ani ženich ani nevěsta nesmějí
slyšeti svých ohlášek, protože
by měli hluché děti. Den
svatby se stanoví tak, aby byla
co možná o masopustě a to
buď v úterý, ve čtvrtek nebo
v sobotu (jsou to dny, kdy
chodí mládenci za děvčaty).
Skoro při každé svatbě bývá
muzika, jejíž kapelník, nejstarší a nejzkušenější muž „harmonie“ , bývá starosvatem.
V domácnosti se konají
přípravy hned po námluvách.
Každá rodina, která vdává
dceru, chce ukázati nejen
ženichovi, ale i lidem (těm
hlavně), co všechno „může
dělat“.(Často po svatbě není co

dáti do úst, ale to nevadí, jen
když byla svatba „slavná“.
Bylo by moudřejší, kdyby se
peníze tak potřebné a velmi
často zbytečně vyhazované za
chvilkové „zablejsknutí“ před
lidmi, schovaly jako základ
hospodářství pro mladé manželství. Známo jest, že „ dluh
z mísy jídá“ a kdo s dluhem
začíná, málokdy si od něho
pomůže). Jak již bylo řečeno,
muzika bývá skoro při každé
svatbě.
Obřady svatební začínají
vlastně už den před svatbou.
V ten den jdou ráno ženich a
nevěsta k „boží správě“ (tj. ke
zpovědi a přijímání) a někde
pak ještě chodí zvát nejbližší
příbuzné na svatbu, ačkoli to
již jednou učinil tlampač. Večer pak chodí muziky vyhrávat
nevěstě – říká se, že „ohrávají
nevěstě kytky – a k ženichovi,
jemuž hrají „štando“.
V den svatby ráno jdou zase
muziky pro „droužku“ a „družbu“ (= družičku a mládence) a
pak přivádějí hosty. Nejdříve
„z nevěstiny strany“ a pak
„z ženichovy strany“. S těmito
a s droužkou jdou pro ženicha,
u něhož dostanou snídani. Pak
se všichni vypraví k nevěstě.
Ale tam je všechno zavřeno,
jako by nikdo o ničem nevěděl.
Jenom nevěsta se byla podívati vikýřem, aby uviděla ženicha dříve než ostatní z domu.
Svatebčané
s tlampačem
v čele klepají na dveře. Když
se jim zevnitř ozvou, spustí
tlampač ukazujíce na ženicha:

„Tento pán měl své zdání, že
v tomto domě je poklad drahý,
který on chce vyzdvihnouti se
svými společníky.
Ale zevnitř odporují:
„U nás žádný poklad není, to
asi bloudíte a musíte se jít
poptat jinam“
Tlampač však se nedá odbýt
a vyjednává dále:
„My už jsme jinde všude byli a
oni nám řekli, že jen u vás jej
musíme nalézti.
Stříbro, zlato s sebou máme,
odměnu vám velkou dáme, štěstí, zdraví přejem vám, byste
dovolili nám u vás se zde
zastaviti a novinu vám sděliti.
Úlohu my velkou máme, kterou jistě vykonáme, a prosíme
domu Pána, by se nehoršil nad
náma“.
Za dveřmi se ptají:
„Máteliž nějaké psaní?“ – pak
otevřou dveře a tlampač jim
podá psaní. Za chvíli se ze
dveří ozve:
„Jste lepší lidi, musíme vás
pustit.“
Nyní přinesou ženichovi
bochník chleba a dřevěný nůž,
aby si ukrojil. Ale ženich dřevěný nůž zahodí (a sním i
neštěstí, jak se věří), vyhledá
svůj nůž a skrojí chléb. „Náčinek“ či „patu“ podá některému
chudému, který už na to čeká.
Podle velikosti ukrojeného
chleba se usuzuje, bude-li ženich štědrý (ukrojí-li velký
kus) nebo lakomý (malý kus).
Pak teprve všichni vstoupí
dovnitř a následuje snídaně u
nevěsty

„Lide urozený i prostý, tímto budiž Vám v patrnost dáno, že na panství Zdíkovském již posedmé velké klání rytířské
k potěše Vaší konati se bude. I mnohé další taškařice pro spokojenost Vaši budou připraveny a s Boží pomocí nastrojeny. A proto
17. dne měsíce září L. P. 2016 pomněte, oře své osedlejte a do Zdíkova na Ostrov pospěšte.“
… neboť již po sedmé se Zdíkov přenese do časů dávno minulých.
Zdíkovské středověké slavnosti, pořádané skupinou historického šermu SHŠ Fechtýři a obcí Zdíkov, se zařadily mezi
tradiční kulturní akce pouťového víkendu. V loňském roce proběhl už šestý úspěšný ročník. Slavnosti přilákají každoročně více než
tisícovku návštěvníků, kteří zde nasají atmosféru plnou historie a stráví příjemný den v krásném prostředí bývalého zámeckého
parku na Ostrově. Pravidelně se zde na závěr sezóny setkává více než stovka šermířů z celé České republiky a Slovenska, aby
předvedli svá vystoupení a podělili se o nové zkušenosti.
Slavnosti tradičně začnou v 10 hodin průvodem obcí, kterého se zúčastní všichni šermíři i ostatní účinkující. Více než
dvanáctihodinový bohatý program bude opět zahájen starostou v centru obce předáním symbolického glejtu šermířům. Návštěvníci
uvidí kromě šermířských vystoupení i středověké hudebníky, sokolníky, orientální tanečnice, kejklíře, ohňovou šou, loutkové
divadlo a velkou bitvu. Součástí bude i dobové tržiště s ukázkami tradičních řemesel a nově i středověká kuchyně. Pro děti je
připraveno nejen divadlo, ale také několik výtvarných tvořivých dílen a po celý den i různé hry a soutěže.
Letošním (již sedmým) ročníkem s podtitulem „Ve jménu Otce vlasti“ bychom chtěli připomenout sedmisté výročí
narození českého krále a římského císaře Karla IV., který výrazně ovlivnil i místní dějiny. Zasloužil se o rozvoj kraje osídlením
neprostupných šumavských hvozdů, upevněním moci na jihozápadní hranici Českého království a zajištěním ochrany Zlaté stezky.
Téma slavností každý rok obměňujeme a vždy je provázáno s významnou historickou událostí nebo osobou místního
regionu. Seznamujeme širokou veřejnost s bohatými dějinami zdejšího kraje a poutavou formou tím přibližujeme historii
nastupujícím generacím. Zároveň se snažíme o oživení tradičních šumavských řemesel nejen prodejem výrobků, ale i ukázkou
výroby a možností si řemesla vyzkoušet. Naším cílem je snaha nejen pobavit a zaujmout všechny věkové kategorie návštěvníků, ale
také propagovat obec Zdíkov, která se dlouhodobě snaží o co nejširší nabídku kulturního vyžití.
Srdečně zveme všechny, kdo chtějí strávit příjemný den s nádechem historie na VII. Zdíkovské středověké slavnosti.
Za SHŠ Fechtýři Bc. Michal Štoural

