Vážení a milí občané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova a Žírce.
Rok se s rokem sešel a už je
zas po prázdninách. Letos byly
ve Zdíkově zase ve znamení
řady investičních akcí, mám
radost z toho, jak se nám díky
aktivním zastupitelům i radním
daří každý rok posunout obec
zas o krůček dopředu. Opravena je nově ulice Pod
Kostelem, finišuje oprava místní komunikace v Drvištích,
pokračuje stavba splaškové i
dešťové kanalizace v Zapotoku
- větve ulic k zahrádkám a taky
doleva do kopce k lesu budou
do konce října hotové včetně
nových asfaltových povrchů.
Příští rok budeme ve stejné
části obce pokračovat ulicí
k Branišovu – taky včetně
nového povrchu. V hasičárně
ve Zdíkově se těšíme na
všechna nová vrata (už jsou ve
výrobě), v Novém Dvoře opravíme hasičské zbrojnici střechu. Mohl bych pokračovat
ještě dalšími „drobnostmi“. Na
všechny tyto akce obdržela
obec dotace - nebylo to zas tak
jednoduché, ale už jsme si
zvykli. A právě díky dotacím
můžeme řešit v obci víc věcí
najednou. To je ta dobrá stránka věci. Ta horší – a promiňte
mi, že od obecního přejdu
k obecnějšímu, je bující byrokracie na národní i evropské
úrovni. Příklad: minulý týden
jsem z ministerstva vnitra
obdržel toto sdělení – zasíláme
vám, cituji doslova:„metodický
materiál týkající se organizačně
- technického zajištění funkce
tzv. pověřence pro ochranu
osobních údajů, kterého bude

muset v souladu s povinnostmi
plynoucími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, ustanovit
každá obec“. A k tomu
23stránková metodika (nečetl
jsem a nebudu číst). Ne že
bych si nevážil ochrany osobních údajů, dbáme na ni
všichni na úřadě a nejvíc naše
zkušená matrikářka. Nojo, ale
takový pověřenec bude muset
mít časem svého zástupce,
toho zástupce bude muset
někdo taky zastoupit, někdo je
taky bude muset kontrolovat
(už ty kontrolory slyším – na
str. 19 metodického materiálu
k metodickému
průvodci
neplníte odst. 2 – pro tentokrát
to dáme obci jen do zápisu…).
Co budou dělat neuvolnění starostové, kteří v menších obcích
chodí na úřad po svém
zaměstnání? To už jste se v té
Praze opravdu zbláznili – nebo
nemáte jinou práci a chcete si
tu židličku pod sebou udržet?
Jako kuřák mám možná
zkreslený názor, ale dlouhé
roky v místní hospodě velmi
dobře fungovalo oddělení
kouřících a nekouřících, nikdo
si nestěžoval, kdo chtěl, zůstal
u popelníku, kdo ne, udělal pár
kroků navíc mezi nekuřáky. A
od
konce
května
šlus,
nepřirozené
prostředí,
rozladění štamgasti kroutící
hlavou. Vážně se obávám, že
Rada EU dalším nařízením
ustanoví čárkové kódy na
toaletním papíru a zvláštní

zmocněnci
nám
půjdou
kontrolovat do bytů, kolik
papírků si při lidské potřebě
utrhneme. Regulovat všechno
a všechny znamená omezovat
obyčejné lidské svobody.
Možná jsem starý skeptik, ale
vážení, tolik nesvobody jsme si
neužili ani za tzv. hluboké
totality. O prázdninách jsem
jako kluk ráno zmizel s dětskou partou do lesů, svačinu
s sebou a večer za tmy jsem
přišel domů – sice občas za
křiku ustaraných rodičů, že
mám příště přijít aspoň za
světla, ale pohlavek jsem za to
nedostal ani jednou…jezdili
jsme na kánoích, lezli po
skalách, pět metrů od toku
řeky jsme mohli postavit stan
kdekoli. Žádné zákazy, žádné
mobily, ano, nesměli jsme za
některé hranice ČSSR, ano,
bylo tu hodně nesvobod – ale
na stavbu garáže stačilo tátovi
ohlášení na obecní úřad (tehdy
národní výbor) za poplatek 10
korun a k němu jeden výkres

tužkou podle pravítka, jaká
bude sedlová střecha a kde
bude mít garáž vrata a okno.
No nic. Jen si sám začínám
důrazně denně připomínat, že
bychom si měli aspoň některé
svobody víc hlídat – a nebát se
úředníkům říct A DOST!
Prvňáčci a všichni ostatní
školáci: hezky vykročte k novým vědomostem. A protože
chybami se člověk učí, dělejte
jich co nejvíc…Paní učitelky
a páni učitelé, přeju pevné
nervy, hodně zdraví, málo
byrokracie a hodně radosti
s dětmi - a nebojte se jim
dopřát trochu svobody. A za
celé vedení obce vám móooc
děkuju za vynikající úroveň
naší školy. Vám, rodiče, přeju
šikovné, hodné a chytré děti,
které všichni máte doma.
Vážení a milí spoluobčané,
mějte se moc rádi, a hlavně buďte hodně, hodně zdrávi.
Srdečně Vás zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce

Konec prázdnin.
Pomalu končí prázdniny a
děti se opět chystají do školy.
Některé se těší, zvláště ty, které
půjdou poprvé, některé by
raději školu zbouraly. Ale škola
je důležitá pro všechny. Něco
se naučit, rozšířit si vzdělání.
Pro nás starší, co již máme
školní docházku dávno za
sebou, to je často jen vzpomínka na dávné časy. Ze
školního učiva jsme již asi i
většinu zapomněli. A přesto je
důležité, abychom měli snahu
se učit stále. Připomeňme si
známé přísloví: „Učíme se pro
život a ne pro školu.“
A
životu je třeba se učit stále.
Ano, již nemusíme mít strach
z písemek a zkoušení, asi nám
už tolik nepůjde učení cizích
jazyků, možná hůře pochopíme
různé
funkce
mobilního
telefonu, ale každý den je
důležité
umět
zvládnout
prožívat vztahy se svými
blízkými, nepodléhat spěchu a
stresu naší doby, nalézat
správné stanovisko k různým
otázkám, které nám život
připravuje.
Víme, jak je ve škole
důležitý dobrý učitel. Může
děti pozitivně motivovat a
mnohé naučit, nebo je také

může odradit a zklamat.
Správný učitel je pro děti vzor.
Pro křesťana má být nejlepším
učitelem Ježíš Kristus. On sám
říká: „Učte se ode mne, jsem
tichý a pokorný v srdci.“ Ježíš
nás učí lásce k Bohu, k tomu,
který je dárce života a stvořitel
světa. On nám svěřil náš život
a tento svět, abychom se o něj
starali. Aby to bylo místo
k důstojnému
životu
pro
každého člověka, abychom se
starali o přírodu, životní
prostředím a vše, co nás
obklopuje. Ale především o
člověka. Láska k bližnímu je
tím největším úkolem a
přikázáním. A to se opravdu
musíme učit stále. Proto každý
z nás musí stále znovu
vstupovat do školy života. A
zároveň se mám i já stát
učitelem, od kterého se ten
druhý, a zvláště naše děti a
vnoučata, může učit být
dobrým člověkem, šířit pravdu,
poctivost, svědomitost, ochotu
pomáhat a všechno to, po čem
všichni toužíme, ale často
nenacházíme.
Přeji vám všem a zvláště
dětem a učitelům krásný a
požehnaný nový školní rok.
P. Jaromír Stehlík,
římskokatolický kněz.

Poutní bohoslužby – podzim 2017
Zdíkov - Kaple Narození Panny Marie U Lizu - neděle
10. 9. - 10.00 hod.
Zdíkov - Kostel sv. Ludmily – neděle 17. 9. - 9.00 hod.
Zdíkovec - Kostel sv. Petra a Pavla (svatováclavská pouť)
čtvrtek 28. 9. - 9,00 hod.

Služby centra pro zdravotně
postižené a seniory
Jihočeské
centrum
pro
zdravotně postižené a seniory
o. p. s. (dále jen JCZPS o.p.s.)
již 15 let provozuje v Prachaticích Poradnu pro osoby se
zdravotním
postižením
a
seniory na adrese SNP 559
(dům s pečovatelskou službou
Na Sadech). Kromě poradenství si v kanceláři centra mohou
občané se zdravotním postižením vyzvednout zdarma
euroklíče,
speciální
klíče,
kterými lze odemknout toalety
osazené eurozámky. Klíče
fungují po celé EU.
13 let poskytuje centrum
svým klientům službu půjčování kompenzačních a rehcilitačních pomůcek. Půjčovna
sídlí na Zlaté stezce 133 a
v současnosti nabízí více než
150 pomůcek pro tělesně postižené. Mezi nimi jsou mechanické vozíky, chodítka,
berle a hole, toaletní a hygienické pomůcky, mechanicky i
elektricky polohovatelné postele včetně antidekubitních
matrací a stolů k lůžkům.
Půjčovna disponuje i speciálními pomůckami jako jsou
pásové schodolezy pro mechanický vozík nebo rehabilitačními pomůckami jako je
motomed pro ruce i nohy nebo
motodlaha pro domácí rehabilitaci kyčelní a kolenních
kloubů.
Zájemci mají možnost si
pomůcky vypůjčit na jeden
den, až na dobu celého roku.
Ceny za zapůjčení pomůcek se
pohybují od 1,- Kč za den.
Výhoda půjčovny spočívá především v tom, že si klienti zde
mohou vyzkoušet velké množství druhů i typů kompenzačních pomůcek před jejich
případným zakoupením nebo
předepsáním lékařem.
Nově si zde lze pomůcky
(chodítka, vozíky, sedačky na
vanu, nástavce na WC atd.)

zakoupit nebo objednat na
lékařský
poukaz.
Zatím
prodáváme
a
vydáváme
pomůcky firmy DMA.
Kromě půjčování kompenzačních pomůcek půjčovna
nabízí i další doprovodné
služby jako je prodej baterií a
příslušenství do naslouchadel,
prodej pryžových násadců na
hole, berle a chodítka, čištění
brýlí a tvarovek do naslouchadel
v ultrazvukové
čističce.
Další službou, kterou půjčovna nabízí, je prodej
pomůcek pro nedoslýchavé od
firmy Panter značky Sennheiser. Jedná se o různé druhy
bezdrátových zesilovačů zvuku
k televizorům, které umožňují
uživateli poslouchat televizi či
hudbu v domácím prostředí,
aniž by rušil hlasitým zvukem
své okolí.
Další projektem centra je
Prachatický dobročinný obchůdek, který funguje třetím
rokem. Obchůdek je prvním
sociálním podnikem v Prachaticích, a proto zaměstnává
osoby se zdravotním postižením. Účel obchůdku má
charitativní ráz a výtěžek jde
na financování sociálních
služeb. Obchůdek funguje tak,
že lidé nám darují věci, které
již doma nepotřebuji (oblečení,
sklo, porcelán, knihy atd.) a
v obchůdku se za velice přijatelné ceny prodají.
Nic z toho by ale nemohlo
existovat a fungovat bez dárců
z řad obcí a měst, nadací, firem
a fyzických osob. Za to jim
náleží naše velké poděkování.
O fungování půjčovny a
aktualitách se dále můžete
dovědět na webových stránkách: www.jczps.cz
Kontakty:
poradna telefon - 388 316 009,
půjčovna - 723 602 337.
Mgr. Hana Vlasáková, DiS.,
vedoucí JCZPS o.p.s.,
pracoviště Prachatice

V letošním roce slavíme již
105 let (21. července), kdy se
v hostinci u J. Chalupy konala
ustavující
valná
hromada
Tělocvičné jednoty sokolské.
Prvním předsedou zvolen Josef
Hypša, místopředsedou Josef
Müller, náčelníkem Martin
Kyznar, jednatelem František
Voldán a pokladníkem Jan
Horejš.
Z úcty ke všem, kteří více
jak století pečují o své tělo, ale
zejména těm, kteří rozvíjeli a
rozvíjejí pohybové dovednosti
u dětí a mládeže, uspořádala TJ
Sokol
Zdíkov,
z.s.
ve
spolupráci s obcí Zdíkov, SDH
Zdíkov a ZŠ a MŠ Zdíkov
„Oslavy založení TJ Sokol
Zdíkov“. Akce se uskutečnila
24. června 2017 ve sportovním
areálu Zdíkov. Sportovní a
kulturní program byl velmi
pestrý a zaměřen zejména na
ukázku práce jednotlivých
oddílů sdružených ve zdíkovské tělovýchově. Jak jinak
také oslavit sportovní organizaci než sportem!
Oslavy začaly dopoledne
rodinným atletickým trojbojem.
Organizátory překvapila vysoká účast, neboť do klání se
zapojilo hned 20 rodinných
týmů. Soutěžilo se v běhu na
60 metrů, skoku dalekém a
hodu kriketovým míčkem.
Vítězi se stali Martin a Ondřej
Závorovi, druzí skončili Karel
a Tomáš Nových a třetí místo
putovalo k Pavlovi a Oliverovi
Chánovým. Dík a obdiv však
patří všem účastníkům.

Dopolední program patřil také
gymnastice. Veronika Vašíčková a její „gymnastické víly“
předvedly líbivý hodinový
program. Cvičilo se na nářadí i
s náčiním. Děvčata se překonávala a odměnou jim byl
vřelý potlesk diváků.
Hlavní program oslav započal nástupem členů jednoty,
cvičenců a dalších přátel sportu na návsi před obecním
úřadem a pokračoval pochodem obcí na fotbalové hřiště.
Zde proběhlo slavnostní ocenění zasloužilých členů tělovýchovy a předání pamětních
plaket. Oceněno bylo celkem
19 členů jednoty. Předání
proběhlo za účasti starosty
obce Zdíkov Mgr. Zdeňka
Kantoříka, předsedy okresního
sdružení ČUS pana Jiřího
Trněného a předsedkyně TJ
Sokol Zdíkov paní Hany
Zádkové.
Následovalo představení kolektivních sportů, zejména
kopané a volejbalu, které mají
ve Zdíkově dlouholetou tradici. Na hřišti proběhla ukázka
fotbalového tréninku mládeže
pod vedením Mgr. Karla
Nového a jeho asistentů. Na
závěr
tréninku moderátor
vyzpovídal Jakuba Sovu, toho
času hráče dorostu FK Marila
Příbram. Po fotbálku se nám
představily naše Sokolky, které
vystoupily v rytmu zumby a
aerobiku.
V Sokolovně mezitím proběhla ukázka cvičení rodičů a
dětí. Tuto činnost vedou již

několik let učitelky z místní
mateřské školy. Rozvíjejí v dětičkách jejich první pohybové
aktivity, na které nezapomenou
do konce života. Vždyť kdo
z nás si nevybaví svůj první
kotrmelec, holubičku nebo
přeběhnutí lavičky.
Pozdní odpoledne patřilo
fotbalistům staré gardy. Domácí si pozvali k přátelskému
utkání starou gardu SK Čkyně.
Hosté nastupují pravidelně
v soutěži 35+ na Strakonicku a
loňskou sezónu dokonce vyhráli. Proto také úvod patřil
jim a již ve 20. min překonal
domácího Krejčího hráč Čkyň
F. Fleischmann. V druhé půli
nejprve domácí brankář Krejčí
zneškodnil několik slibných
akcí hostí, aby pak domácí
utkání góly Šebánka a Šetky
otočili a mohli slavit vítězství.

V Sokolovně probíhalo také
zajímavé generační klání.
Mladé volejbalové naděje vyzvaly zkušenější hráče. Ve
vyrovnaném boji nakonec
rozhodl větší podíl sil a Mladí
udolali Zralé.
Po celé odpoledne byl pro
děti připraven i doprovodný
program a to malování na
obličej a zorbing.
Večerní program již patřil
kultuře a hudební tvorbě.
K tanci i poslechu hrál nejprve
Pavel Justich a závěr patřil
hudebnímu uskupení Septik
People a Kabát revival west.
Velký dík za přípravu a
organizaci akce patří zástupcům TJ Sokol Zdíkov, obci
Zdíkov a hlavně SDH Zdíkov.
Moc si Vaší pomoci vážíme a
děkujeme Vám!
Mgr. Roman Šebánek

Všem, kteří tuto akci finančně podpořili, ještě jednou velice
děkuji, protože bez Vás, milí sponzoři, bez Vás by oslavy
opravdu v takovém rozsahu uskutečnit nešlo.
Děkujeme Vám a vážíme si Vaší podpory

.

Za uplynulé období jsme měli
několik výjezdů. Vždy se sejde
alespoň 10-12členů zásahové
jednotky. K požárům vyjíždí
CAS 20 a CAS 32, dle
požadavků HZS.
V březnu se vyjelo třikrát a
to k hořící předehřívací stanici
u plynové nádrže u ZŠ Zdíkov
a suché trávě na Churáňově.
V dubnu pomáhala zásahová
jednotka u požáru chaty
,,bezdomovců“ u Vimperka.
Také odstraňovala padlý strom
v Novém Dvoře. V měsíci
květnu byli hasiči prospěšní
občanům Zdíkovce-dovážkou
vody. Ve Vimperku hasili
v červnu suchou trávu a týž
měsíc vyjeli uhasit hořící
automobil nad Zdíkovem.
Letošní léto je velmi suché, což
má za následek časté požáry. V
červenci hasili suchou trávu
v Novém Dvoře. Začátek srpna
byl pro hasiče rušný. Byl na-

hlášen požár lesa na Popelné u
Stach. Do terénu vyjeli HZS
Vimperk, SDH Stachy a SDH
Zdíkov. Ohnisko požáru bylo
v terénu nepřístupném pro
hasičská vozidla. Musela být
použita dálková doprava vody
pomocí motorové přenosné
stříkačky. Při velkém převýšení bylo použito 800m
hadic. Zde se osvědčily
zkušenosti z námětového cvičení a dobrý stav techniky.
Chtěli bychom upozornit
spoluobčany, že vzhledem
k přetrvávajícímu období sucha je nebezpečné rozdělávat
oheň na jakémkoliv nezabezpečeném místě. Mějte vždy na
mysli, že i malá jiskřička
dokáže velký oheň.

Obecní knihovna Zdíkov
úzce spolupracuje se Základní
školou a Mateřskou školou ve
Zdíkově
při
pěstování
pozitivního vztahu dětí ke
knížkám již odmalička. Protože
je čtení pro děti důležité při
rozšiřování slovní zásoby a
podporování jejich fantazie,
osvědčily se různé formy
besed, které se v prvním pololetí letošního roku v knihovně
uskutečnily. V rámci Měsíce
knihy zavítaly do knihovny
nejmenší děti z mateřské školy,
družiny a poslední beseda
s dětmi páté třídy základní
školy proběhla na konci června.
Dětem byly zajímavou a
zábavnou formou představeny
jak novinky současné české
prózy, tak knihy autorů světové
literatury pro děti a mládež.
Beseda se žákům líbila a jejich
zájem o četbu dokazuje i to, že
se mnozí z nich zapsali do
knihovny jako noví čtenáři.
Knižní fond je průběžně
doplňován novými knihami a
knihovna tak úspěšně plní svoji
funkci při volnočasové aktivitě
občanů.

Z nových knih:

Za SDH Zdíkov
Jaroslava Králová

Hawkins Paula: Do vody (detektivka)
Dán Dominik: Nestydaté neviňátko
(detektivka)
Mornštajnová
Alena:
Hana
(psychologický román)
Beran Ladislav: Hříšní lidé města
Písku (detektivní příběhy)
Vácha Dalibor: Hranice (válečný
román)
Rinehart J. D.: Koruna tří: Prokletý
král a Ztracené království (1. a 2. díl
fantasy trilogie, Hra o trůny pro mladší
čtenáře)
Walliams David: Nejhorší děti na
světě (humorné příběhy pro děti)
Kohoutová
Lucie:
Recepty
ze
šumavské
vesnice
(regionální
kuchařka)
Toulky Šumavou – Sušicko pohledem
Marie Malé
Z regionální literatury doporučuji
například časopis Vítaný host, kde
v čísle Léto 02/2017 mohou upoutat
dva články věnované vesničce
Zdíkovec…
Počet
čtenářů
k 30.6.2017
172 z toho děti do 15 let
35. Počet výpůjček včetně časopisů
8 515

Obecní knihovna Zdíkov
přeje všem svým čtenářům
hezký zbytek léta a příjemné
chvíle strávené nad knihou i
v nadcházejících podzimních
dnech.
Magdalena Kubišová

Na základě svých různých
záznamů a záznamů pana
učitele Mandáka chci se
dotknout několika vzpomínek
na prvního řídícího učitele
v obecné škole ve Zdíkově.
Tímto vynikajícím učitelem
byl pan Jan Evangelista
Žlábek, který se narodil 20.
září 1857 ve Vlachovo Březí.
Své dětství prožil v Zahorčí u
Chelčic, kde také chodil do
obecné školy. Do reálky chodil
do Písku. V roce 1870 – 1880
učil ve Vitějovicích a v roce
1880 - 1882 v Netolicích. Od
roku 1882 do roku 1897 byl
řídícím učitelem ve Zdíkově.
Bydlel ve škole, která měla
čp. 79. Ve starých záznamech
o sčítání obyvatel ve Zdíkově
je uvedeno, že v čp. 79 bydlela
jedna rodina o 4 členech a tak
možná, že to byla právě rodina
pana řídícího Jana Žlábka.
Pan učitel Žlábek učil ve
Zdíkově 15 roků, než odešel
do Českých Budějovic, kde

také v roce 1931 zemřel.
20. září 2017 uplyne 160
roků od jeho narození.
Tento první řídící učitel ve
Zdíkově se velmi zasloužil o
rozvoj školství na Zdíkovsku.
A docela určitě by si zasloužil
alespoň malou pamětní desku,
třeba v areálu školy.
Ze zápisu pana učitele
Mandáka :
O
udělení
čestného
občanství je ve školní kronice
napsáno :
„Slavné zdejší zastupitelstvo
v sezení svém dne 9. května
1897 jmenovalo řídícího uč. p.
Jana Žlábka pro jeho zásluhy,
které sobě o rozkvět školství
ve zdejší obci získal, svým
Čestným občanem.“
Škoda, že pamětníků není,
kteří by mohli o tom všem
vyprávět. My dnes můžeme
jen říci :
Děkujeme a Čest jeho
památce.
Božena Houdková

Prázdniny rychle uběhly a
máme tu opět nový školní rok.
Věříme, že si žáci volný čas
užili, oddychli si od každodenních povinností a těšili se
na návrat mezi své kamarády.
Ve škole jsme ani o prázdninách nezaháleli a připravili
všechny třídy, učebny i
společné prostory.
Největší prázdninovou akcí
byla rekonstrukce školních
šaten. Nejprve byly odstraněny
drátěné boxy, položena nová
dlažba, v části šaten vznikl
stropní podhled s cílem zakrýt
nevzhledné potrubí. Stěny byly
částečně vyštukovány, poté

vybíleny, bylo pořízeno nové
stropní osvětlení. Vlastní vybavení
šaten
nainstalovala
specializovaná firma, která
uspěla ve výběrovém řízení.
Celkově jsme zakoupili 180
sad, každý žák má tak vlastní
uzamykatelnou
skříňku.
Zámek dveří je ovládán čipem,
který
v současné
době
používají žáci pro vstup do
školy. Jsme rádi, že se nám
tuto modernizaci a zároveň
nemalou investici po-dařilo
realizovat,
rádi
bychom
zároveň poděkovali všem, kteří
se na kompletní rekonstrukci
podíleli.

Také
v letošním
roce
plánujeme realizaci celé řady
tradičních, ale i nových
školních aktivit. Naší prioritou
je však kvalitní příprava žáků.
Chceme i nadále držet laťku
získaných znalostí a vědomostí
žáků na vysoké úrovni a
navázat na loňský rok, kdy
řada našich deváťáků patřila
při přijímacích zkouškách
k těm nejlepším. V tomto
školním roce zavádíme nově
výuku německého jazyka na
prvním stupni a to formou
zájmového útvaru. Jedná se o
projektovou aktivitu, díky

které jsme získali na nákup
učebních pomůcek 90 000Kč.
Pro děti jsou také připraveny
výjezdy
do
Německa,
projektové dny i společné
pobyty se žáky z partnerské
školy z Hohenau.
Závěrem nám dovolte
připomenout některé aktivity
ze závěru loňského školního
roku, o kterých jsme ve Zdíkovsku doposud neinformovali.
vedení ZŠ a MŠ Zdíkov
Mgr. Václav Kyznar
Mgr. Zdeněk Kluibr

Pořízení nové počítačové techniky
Díky našemu zřizovateli – obci Zdíkov – jsme mohli vybavit
učebnu informatiky novými počítači

Kromě uvedeného jsme o
prázdninách opravili to, co nám
děti během minulého školního
roku poničily, něco jsme
natřeli,
něco
vymalovali.
Poděkování patří zaměstnanky-

ním školní kuchyně za jejich
činnost o prázdninách i našim
uklízečkám, které poctivě
uklidily chodby, třídy, umyly
okna…

XV. školní dětský ples - jídelna naší školy a ani sál ve Vacově
již kapacitně nevyhovují, a tak jsme si tentokrát pronajali sál
vimperské Cihelny. Příprava programu, tomboly, zajištění
technických záležitostí… To vše je velmi náročné. Jsme rádi, že
sál byl do posledního místa zaplněn a že ohlasy široké veřejnosti
byly velmi pozitivní.

Jihočeský zvonek - několik žáků zaznamenalo výrazné
úspěchy v pěvecké soutěži.

Kurzy anglického jazyka s rodilým mluvčím – žáci
některých tříd absolvovali týdenní kurzy s mluvčím z USA.

Divadelní kroužek při ZŠ – vystoupení pro veřejnost

Olympijský víceboj – opět se potvrdilo, že výuka tělesné
výchovy je na naší škole na výborné úrovni. Důkazem je
úspěšná reprezentace školy a postup Jiřího Vozandycha do
celostátního kola.

Návštěva žáků v Poslanecké sněmovně – zajímavá akce,
spojená s prohlídkou pražských pamětihodností.

Loučení s 9. třídou v obřadní síni obecního úřadu ve
Zdíkově

Prázdniny končí a zase je tu
nový školní rok……..
„ Ve školce se máme rádi, jsme
tu všichni kamarádi.
Usmějeme se na sebe, koukneme se na nebe,
pozdravíme sluníčko a mrkneme maličko.
Vytáhneme se ještě víc a to je
konec a už nic.
Konec školky, prázdniny,
budeme dělat blbiny.
HURÁÁ!!!“
Takto jsme se na závěr
školního roku loučili se
školkou a radovali se, jak jsme
si ten poslední měsíc užili.
Nevšedních
zážitků
bylo
mnoho a počasí nám přálo na
všechny akce i výlety!
Děti z II. + III. třídy si
přivezly spoustu zážitků z Hluboké ze ZOO a z pohádkového
podzemí a děti z I. třídy se byly
podívat na Borové Ladě na
sovičky. Třídní výlety, hned
týden na to, si děti užily ještě
více. II. třída v Kašperských
Horách v informačním středisku NP Šumava a III. třída
„pouze ve Vimperku“. Ale
jízda vlakem, hry v zámeckém
arboretu, návštěva cukrárny a
dovádění na dětském hřišti
byly pro mnohé děti úžasným
zážitkem.
19. června odjely některé
děti s rodiči na ozdravný pobyt
k moři, do Itálie do Bibione,
který
organizovala
Bc.
Michaela Vozandychová.
V sobotu 24. června se konaly oslavy 105 let Sokola. U
této příležitosti proběhla ukázková hodina cvičení rodičů a
dětí, kde jsme si to také všichni
společně užili. A nikdo neodešel domů s prázdnou.
27. června se naši předškoláčci oficiálně rozloučili
s mateřskou školou. S taškou
na zádech a veselými básničkami nejprve děti pobavily

rodiče a pak složily malou
maturitu. Po slavnostním šerpování a přípitku následovala
slavnostní tabule a poté odpoledne plné smíchu, zábavy a
soutěží. Tato akce však nebyla
poslední. Hned druhý den se ti
nejmenší vypravili na výlet do
Žírce, kde jezdili i na koníkovi.
A děti z II i III. třídy se vydaly
ke Sloupu k „Šumavousovi.“
Děkujeme panu Hujdovi a paní
Randákové, kteří pro nás
připravili program. Vyhlídková
jízda na voze s kobylkou Fatimou, lesní program, krmení
zvířátek a hry v areálu
Šumavous byly pro děti opět
nezapomenutelné.
Dokonce
jeden chlapeček prohlásil : „To
byl ten nejlepší výlet, co jsem
zažil“!
Ale ani to nebyl konec.
Čtvrtek 29. června byl den, na
který se děti z III. třídy moc
těšily. – NOČNÍ SPANÍ VE
ŠKOLCE BEZ MAMINEK.
Počasí se nám trošičku pokazilo, ale nebyl nikdo, kdo by
si to neužil. Návštěva cukrárny, soutěže, večeře formou
švédských stolů, bobřík mlčení, bobřík odvahy, to vše děti
tak unavilo, že se zavrtaly do
spacáků a spaly až do rána.
Nikomu se nestýskalo, nikdo
se v noci nestěhoval do své
postýlky.
BYLO TO PRIMA! Jen nás
mrzelo, že nemohli být ve
školce všichni. Nemoc totiž
překazila některým dětem
plány.
Prázdninový čas odpočinku
je u nás v mateřské škole
pouze zdánlivý. Prvních 14
dnů v červenci a posledních 14
dnů v srpnu si ještě děti
užívaly školku, i když jen
v menším počtu.
Letos poprvé, po několika
letech, neprobíhala během
prázdnin v MŠ rekonstrukce.

Ale i tak bylo plno práce.
Umýt všechny hračky, stoly,
židličky, vše vyprat a perfektně
připravit na nový školní rok
není otázkou pár dnů.
A CO NÁS ČEKÁ?
Uspěli jsme s projektovou
žádostí na pořízení dílenského
nářadí. Za přidělené finanční
prostředky jsme zakoupili
nejen vozík a nářadí, ale i nové
balanční prvky na zahradu.
A za pomoci obce budeme
hned začátkem školního roku
zhotovovat pracovní kout.
Ve spolupráci s obcí a
rodiči (p. Rouče, p. Hadrava...)
chceme ještě v září vybudovat
na zahradě altán. Sloužil by
nejen pro děti na hravé
aktivity, ale i jako zaslunění a
zároveň na úklid dílenského
nářadí a na zimu na úklid
zahradního nábytku.
Předem obci, rodičům a
každému, kdo přiloží ruku
k dílu, DĚKUJEME!!!
V tomto novém školním
roce 2017 – 18 máme provoz
opět ve třech třídách s plným

počtem zapsaných dětí. A z našich akcí a aktivit (kroužky,
angličtina, cvičení R+D, logopedie, výlety....) nechceme
slevovat. Chtěla bych proto
poděkovat všem, kteří se podílejí na tom, aby se u nás
cítily děti šťastně a bezpečně.
Pedagogům i provozním zaměstnancům
základní
a
mateřské
školy,
rodičům,
obci...
Dětem, pedagogům i provozním zaměstnancům přeji
šťastné vykročení do nového
školního roku 2017- 2018 a
rodičům pevné nervy, mnoho
radosti a krásné podzimní
období!
Na závěr ještě tři citáty
k zamyšlení.
Všichni dospělí byli dětmi,
ale málokdo si na to pamatuje.
( Exupéry)
Děti potřebují náš čas, a ne
drahé hodinky. (Autor:Jesse
Jackson)
Slib daný dítěti je posvátný.
(Autor: Henri Troyat)
Míčková Zdena

57 lidí ze Zdíkova a okolí se v červnu zúčastnilo zájezdu do
Bibione. Užili jsme si moře, krásné počasí a podnikli pár
výletů. Bylo to moc fajn. Děkuji všem, Michaela
Vozandychová.

Vážení spoluobčané,
po delším čase jsem se
rozhodl vyjádřit svůj názor v
místním zpravodaji.
Začnu skutečnostmi, které
se zdají být problémem, o
kterém chci psát, vzdáleným,
ale nakonec zjistíte, jak jsou
blízké. Často si stěžujeme, že je
příliš peněz vynakládáno na
bezpečnost, ochranu pořádku,
ochranu slušných a poctivých
lidí. Různá bezpečnostní opatření, policisté, agentury na
ochranu osob a majetku, kamerové systémy a další.
Všechny tyto prostředky by při
normálním myšlení všech mohly být použity na vzdělávání,
likvidaci odpadů, pomoc všem
zdravotně postiženým a mnoho
potřebnějšího. Proč to vše?
Proč vynakládáme takové prostředky a úsilí? Proto, že řada
občanů nehodlá respektovat
nic. Mnozí hledí jen na svůj
prospěch a škody, které dělají
jiným, obci, státu – čímž zpětně
zase sobě, vůbec nikdy
nedokáží domyslet, jelikož na
to jim mozkové závity nestačí !
A pozor! Tito občané nepatří
mezi bezdomovce, nepřizpů-

sobivé občany, ani mezi ty bez
vzdělání. To jen z praxe. A
jsem u problému, který se týká
Zdíkova a právě v tomto
směru. Myslel bych si, že když
někdo vidí a ví, že sem se něco
nedává, že se zeptá a nebo si
jinak zjistí. – Máme dnes tolik
možností jak okamžitě vědět.
A) Už řadu měsíců, možná
let, se ví, že např. pneumatiky
ojeté se vrací tam, kde jsme si
je koupili. Nebo do sběrného
dvora a nebo je možné dovézt
je na určité místo ve Zdíkově v
den, kdy jsou přistaveny
kontejnery na odpady. To je
známé jako sběrný den, o
kterém je dosti informací. Ve
zpravodaji jako je tento a je
vyhlášen i v místním rozhlase.
Přesto se vždy najde pár
hlupáků, kteří pod rouškou tmy
v klidu ty pneumatiky odhodí
před garážemi U Pivovaru.
B) Obec vychází občanům
maximálně vstříc, co se týká
odkládání trávy a větví. Ale
jen je skládka někde mimo
stálý dohled nebo neoplocená,
okamžitě se dějí na tomto
místě věci, které jsou pro
normálně myslícího člověka

nepochopitelné.
Občané mohou větve složit na
svém pozemku, požádat obec a
zaměstnanci větve odvezou
nebo na místě seštěpkují.
Pokud občan chce mít tento
odpad pryč hned, může větve
odvézt na určené místo. Nyní k
silnici na okraj louky v parku
směr Račov. Tak mnozí činí.
Je nepochopitelné, proč se
musí
tato
místa
stále
kontrolovat, jen proto, že sem
opět někteří nemyslící odhazují
pařezy s hlínou, prkna s
hřebíky, ostříhané živé ploty.
Vše, co shrabou na dvoře. Jiní
zase hází větve do kontejnerů
na trávu, které stojí u garáží v
objektu pivovaru. Obojí působí
jen problémy. Odběratelé trávy
(Kompostárna Vimperk) nadávají na neschopnost ve
Zdíkově třídit. Podnikatel z
Německa, který nám po domluvě s jednatelem Městských
lesů Vimperk štěpkuje hromady větví, klidně od hromady
odejde, jelikož zemina, kamen,
hřebíky, na štěpkovači způsobí
statisícové škody.

Jen doplním – proč stále jsou
do parku vyváženy hromady
toho, co kdo poseká nebo
shrabe na svém pozemku, na
zahradě? Proč už zase různí
lidé tento odpad vyváží k
hromadě větví, která dosud
nebyla vyvážena ve spodní
části parku, nedaleko kolonie
zahrádek ?
C) Na těchto skutečnostech
je vidět, proč je nutné někdy
vynakládat, zbytečně vyhazovat, peníze na kamerové
systémy, bezpečnostní agenturu a podobně. A to jen proto,
že občané jsou nevděční,
nedisciplinovaní a neváží si
vstřícného jednání. Je to od
nich taková kudla do zad !
Závěrem vyslovím jednu
hrubší větu, ač mi to není
blízké. Na takovýchto místech
by musel být skrytý policajt a
při každém takovém přestupku
pachatele holí, obuškem praštit
přes záda a on by pro příště
věděl, co se má a nemá.
Závěr – poznámka – Vy, co
působíte
tyto
problémy,
uvažujte občas.
Jaromír Šebánek

Vyzýváme občany, kteří zapomněli a dosud neuhradili
poplatek z odpadu a poplatek za pejsky, aby tak učinili
NEPRODLENĚ, v hotovosti na obecním úřadě !!!
Termín splatnosti těchto poplatků byl již 31.5.2017

Od posledního vydání
Zdíkovska se událo mnohé na
fotbalovém trávníku i v jeho
zákulisí.
Přednostně, tým mužů si po
6 letech opět vybojoval postup
do krajské soutěže (1.B třída).
Oslavy vypukly 10. června na
zdíkovském
hřišti,
když
domácí Sokol porazil BiStav
Nebahovy 7-1 a převzal po
utkání pohár pro vítěze
okresního přeboru Prachaticka
z rukou
předsedy
Jiřího
Trněného.
Letní příprava začala 22.
července. Bohužel postupová
euforie po měsíci pohasla a
tréninková morálka jakbysmet.
To vedlo k rezignaci trenéra
Váchy, který měl o letní
přípravě
jinou
představu.
Trenérského kormidla se dva
týdny před začátkem nové
sezóny ujal Karel Nový. Tým
absolvoval
dvě
přípravná
utkání – vacovskou rezervu
porazili Zdíkovští 3-2 a
v generálce prohrál Zdíkov
s Podolí II 1-7.
Sezóna začala pro Zdíkov
19. 8. domácím utkáním
s Vlachovým Březím, které
skončilo smírně 3-3. Setrvat
v této soutěži bude pro TJ
Sokol Zdíkov hlavním úkolem.
Důležité je, aby se hráčům
vyhýbala zranění. V týmu
máme velké množství mladých
hráčů, kteří dostávají šance si
zahrát, ale je nutné, aby hlavně
pravidelně a poctivě trénovali.
Předejdou
tím
možným
zraněním a hlavně fotbalista,
jako jakýkoli jiný sportovec,
musí být na prvním místě
připraven fyzicky.
V mládežnických oddílech
pokračuje spolupráce s našimi
sousedy ze Stach. Máme
spojené (ve sdružení) týmy od
dorostu po minipřípravku. Po
velmi úspěšné náborové akci
na konci května máme nové
zájemce do týmů mladších a
starších přípravek. V kategorii
mladších žáků také nemáme
personální problémy. Bohužel
špatná situace je ve starších
žácích a dorostu. Chybí nám

zejména
kluci,
kteří
v minulosti odešli do Vacova
nebo Vimperka.
V těchto
oddílech hraje 5-7 zdíkovských
kluků (míněno kluků, kteří
bydlí ve Zdíkově nebo
navštěvují zdíkovskou školu).
V dorostu nám odpadávají
hráči, protože je přestane
fotbal bavit. Důvodem je spíše
nezodpovědnost a pohodlnost.
Důležitou roli hraje i rodinná
podpora. Vždyť pouze pár
rodičů se přijde podívat a
podpořit svého dorostence.
Rodičovská podpora hraje ve
sportu
nebo
jakémkoli
koníčku obrovskou roli.
Pokud se vaše dítě rozhodne
dělat fotbal, podporujte ho,
ale zároveň ho veďte
k zodpovědnosti. Sám občas
slýchám jako rodič: „ Tati, já
dneska na trénink nechci!“
Ovšem nesmím podlehnout.
Mnohé dnešní děti jsou díky
mobilům, tabletům a dalším
vymoženostem zhýčkané. Ono
je lehčí si zahrát na počítači
fotbal, než si to zkusit na
opravdovém hřišti. Je to dřina i
zábava zároveň. Nakonec
svého syna
po tréninku
nemohu dostat domů! 
Důkazem, že i my na
vesnici umíme dělat fotbal je
fakt, že jsme uvolnili do
Prachatic našeho odchovance
Jiřího Vozandycha, který již
svými schopnostmi přerostl
náš regionální fotbal. Jirka byl
poslední roky jedním z nejlepších hráčů ve své kategorii
na Prachaticku. Byl členem
okresního výběru, který loni i
předloni
postoupil
do
celostátního kola. Byl nejlepším
střelcem
okresního
přeboru mladších žáků na
Prachaticku. Protože jsme
nechtěli bránit jeho dalšímu
vývoji, uvolnili jsme ho do
Prachatic, které hrají divizi
žáků. Přejeme mu hlavně
rychlou adaptaci do nového
oddílu, ať se daří jemu i
týmu a zejména, ať se mu
vyhýbají zranění.
Mgr. Roman Šebánek

Nahoře zleva: Jiří Trněný – předseda OFS PT, Petr Kůs-člen realizačního týmu, Josef Vácha – trenér, Jan Pobiš, Jiří Fořt,
Štefan Kurej ml., Josef Zeman, Zdeněk Kluibr, Jiří Pešek, David Tesař, JUDr. Jan Kačer-předseda oddílu kopané, Václav
Martan – vedoucí týmu, Václav Carda
Dole zleva: Štefan Pham, Daniel Demeter, Ondřej Kroupa, Michal Vondráček, Karel Nový, Silvestr Schwarz, Roman Šebánek,
Josef Voldřich, Petr Holcknecht.

Hasiči Zdíkovec – po společné brigádě u hasičské zbrojnice.

U příležitosti svátku svaté Anny – tradiční branišovská pouť na návsi u kapličky v Branišově

