Vážení a milí občané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i
Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova a Žírce.
Tak je zas po prázdninách,
ale hlavně, že už je po
šestitýdenních vedrech, kterých
jsme si i tady užili až dost.
Počasí jako u moře na jihu
Evropy
bylo
pro
naše
zeměpisné šířky v některé dny
nesnesitelné. Jak s oblibou
říkám, když je chladno, vezmu
svetr navíc – ale před tím
parnem, ve kterém se mnohým
z nás i špatně dýchá, se utíká
fakt blbě. Hold patří všem těm,
kteří i v takovém počasí venku
fyzicky
pracovali,
včetně
našich chlapů z obce. Díky.
Tenhle můj úvodník je už
poslední – a přiznám se, do
velkého bilancování se mi moc
nechce.
Na
starostu
už
nekandiduju, věk přibývá všem
stejně a vedení Zdíkova si už
zaslouží „mladou krev“.
Nepotřebuji tedy vařit volební
guláš a přihřívat předvolební
polévku – jen si dovolím
stručně připomenout: za 12 let,
tj. za tři volební období, jsme
v obci investovali přes 150
milionů korun, samozřejmě
především z dotací. Velká část
peněz není vidět – zůstala pod
zemí,
v nové
kanalizaci,
vodovodních řadech, v kanálech a šachtách…Radost mám
z opravených místních komunikací. Putkovské samoty,
Žírec,
Branišov,
Drviště,
V Kružci, přes Albrechtec do
Nového Dvora, letos nově na
Baurů Dvůr a z Masákovy
Lhoty směrem na Zdíkovec,
přímo ve Zdíkově pak Zábrod
(včetně kanalizace a vodovodu), první část v Zapotoku,

první část v Hadrmonu, ulice
pod kostelem… Samozřejmě,
že toho v infrastruktuře zbývá
pro další období stále dost a
dost, ale hlavní páteře jsou
hotové,
zánovní,
včetně
moderní ČOV s vynikající
účinností - včetně odbourávání
fosforu. Hodně jsme v minulých letech pravidelně investovali taky do základní a
mateřské školy.
Právě spolu se základní
infrastrukturou patří škola mezi absolutní priority rozvoje
obce. V ZŠ letos začnou
sloužit dvě špičkové odborné
učebny. A jen poznámka pro
vás, kteří do školy nezajdete,
žáci už jsou několik let zvyklí
v každé zdíkovské třídě na
interaktivní tabule propojené
s počítači, k dispozici je má i
mateřská škola, naše děti tedy

rozhodně v technice nestrádají
– tohle vybavení nám může
závidět i leckterá ZŠ ve velkém městě. Čeho si ale vážím
nejvíc, je tým zkušených
pedagogických profesionálů,
učitelek i učitelů (ani o muže
ve škole nemáme nouzi).
Vidět to je především na
výsledcích školy, v soutěžích,
při porovnávání znalostí žáků
v okrese i kraji a taky v téměř
100% úspěchu deváťáků při
jejich bezproblémových přestupech na střední školy. Ještě
k letošnímu projektu: podmínkou dotace ve výši dvou
milionů na modernizaci přírodopisu a jazykové učebny byla
bezbariérovost školy – proto
jsme vyměnili mj. i hlavní
vchod školy, část sociálních
zařízení, vchod do jídelny
apod. Budova mateřské školy
dostala letos o prázdninách
taky nový kabát, nový zadní
vchod na zahradu, podlahy
v šatnách…

Pokračujeme
ve
výměně
veřejného osvětlení za velmi
úsporná LED světla, nové
chodníky jsou čerstvě v tzv.
severní ulici, tj. na příjezdu do
obce od Vimperka.
Pravidelné jsou taky nemalé
investice do zajištění obecní
pitné vody pro vás. Letos
vyměníme hlavní přívodní
potrubí od vodních zdrojů do
obce (jak se ukázalo, dosavadní litinové potrubí už je
nespolehlivé), současně posílíme přímo vodní zdroj o záložní
čerpadla a druhou studnu,
nového přívodního řadu od
zdroje do obce se dočkají i ve
Zdíkovci. Pitná voda se už
stala doslova strategickou položkou, a zaplaťpánbůh, ve
Zdíkově ani v blízkém okolí se
o ni zatím nestrachujeme.
Nemuseli jsme v létě dokonce
ani omezovat vaše užívání
pitné vody z kohoutků – i
když, prosím, myslete na to,
že zahrádku zaléváte
Pokračování na str.2

z kohoutku stejnou vodou jako
na polévku, kávu nebo na
umytí rukou… Předpokládám,
že každý rozumný člověk
s pitnou vodou šetří. A ve
Zdíkově je vás drtivá většina.
Děkuju vám.
Seniorům slouží třetí rok
bytový dům s osmi malometrážními byty – s kompletními
měsíčními náklady (včetně
spotřeby
vlastní
elektřiny
v bytě) kolem rozumných čtyř
tisíc korun měsíčně (aby zbylo
aspoň něco
z důchodu).
Ukazuje se, že mohl být větší,
žádostí na další bydlení od
dříve narozených evidujeme
nyní několik. Vidíte, jak je to
někdy šálivé, ten projekt
tenkrát na zastupitelstvu prošel
o jediný hlas…Mrzí mě, že se
nepovedla rekonstrukce kina.
Opakované dotační žádosti na
víceúčelové moderní zařízení
zatím nebyly „nahoře“ vyslyšeny, snad příští rok. Zbývá
taky kompletní rekonstrukce
veřejných prostranství v centru
obce – máme krásnou studii,
ale bude trvat patrně ještě
několik let, než vstoupí do
života nás všech. Třeba bude
jednou u májky v centru i moje
vysněná šumavská kašna - tj.
jen
několik
nakupených
velkých šumavských kamenů,
tryskající pramínek a hlavně
místo na odpočinek u tekoucí
vody i na opláchnutí obličeje.
Však právě pod ní vede v zemi
zatrubněný potok. A kdyby se
ji povedlo i nasvítit, to by byla
oáza v centru…
V červnu jsme oslavili 700.
výročí obce, a troufám si říct,
že důstojně, včetně vydané
knížky. V polovině září (v
sobotu 15. 9. před zdíkovskou
poutí) si toto krásné výročí
připomeneme i v rámci středověkých zdíkovských slavností.
Chtěl bych poděkovat všem
radním, dosavadním zastupitelům i všem skvělým lidem
v úřadu, v knihovně, v technických službách, ale i vám
všem občanům Zdíkova. Bez
vás všech – sokolů, hasičů,
myslivců, rybářů a dalších a

dalších žádný starosta nic
nedokáže… Vím, že jste to se
mnou někdy neměli lehké,
nikdo není neomylný a bez
chyb, ale takový holt je život.
Doufám, že jsem nikoho moc
neurazil tím ohlédnutím, ale
občas slýchám, že se tady ve
Zdíkově nic neděje a že je
třeba vzít věci pořádně do
ruky…Tak jo – a proč taky
ne. Doufám, že se v příštích
dvanácti
letech
dočkáme
naplnění mnoha smělých cílů a
hlavně dalších investic aspoň
v takových číslech, jako dosud.
Zdíkov se má čím chlubit a za
čím ohlížet, spousta práce ale
na nové zastupitele, na nové
radní i na budoucího starostu
stále čeká…Držím palce.
Vážení spoluobčané, budete
mít v komunálních volbách 5.
a 6. října z čeho vybírat, o vaši
přízeň
usiluje
celkem 93
kandidátů na sedmi kandidátkách (najdete je na úřední
desce před obecním úřadem
nebo na www.volby.cz). Jsem
rád, že je o dění v obci a
rozhodování ve věcech veřejných ve Zdíkově stále
takový zájem (letos dokonce
rekordní…) a přeji vám všem
šťastnou volbu. Pokud jde o
demografický vývoj, Zdíkov
nestagnuje. Za poslední desetiletí přibylo sto obyvatel
(celkem je nás ve Zdíkově a
v dalších 8 vesnicích přes
1700). Ve škole 180 žáků,
v MŠ přes 70 dětí. To jsou
hezká čísla a přeji ze srdce
nám všem, aby aspoň takové
bylo i další desetiletí. Ale prosím vás, rozumně. Ať nejsme
v budoucnu jen nějakou šumavskou noclehárnou, ale
pořád jedním z nejhezčích míst
na světě pro každodenní
život…
Málem bych zapomněl vidíte, jak je třeba toho
dvaašedesátiletého sklerotika
už vyměnit.
Prvňáčci a všichni ostatní
školáci, šťastně vykročte v září
k novým vědomostem. Opakuji a opakuji: protože chybami
se člověk učí, dělejte jich co
nejvíc…Paní učitelky a páni

učitelé, klobouk dolů před
vámi, pevné nervy, hodně
zdraví, málo byrokracie a
hodně radosti s žáky. A milé
kuchařky a všichni další, kteří
se o zdíkovské děti ve zdíkovské škole i ve školce
staráte, móooooc děkujeme.
Za celé vedení obce: vám všem
patří čest a sláva za vynikající

úroveň naší školy. Vám,
rodiče, přeju hodné, šikovné,
učenlivé, slušné a chytré děti,
které ostatně máte všichni
doma.
Vážení a milí spoluobčané,
mějte se moc rádi, a hlavně buďte hodně, hodně zdrávi
Srdečně Vás zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce

Vybrané investiční a neinvestiční
akce v letech 2006 - 2017 v tis. Kč
Bytový dům pro seniory

14 927

ČOV Zdíkov

14 743

Vodovod a kanal. Zdíkov

33 109

Teplovod u BK

1 276

Bloková kotelna

14 305

Pódium + parket - OSTROV

905

Kanalizace Kružec

4 008

Revitalizace zámeckého parku

675

Místní rozhlas - rekonstrukce

440

PZ Zdíkovec – rekonstrukce bytů, fasáda

1 468

ZŠ - změna top. systému., zateplení

21 076

Oprava MK Nový Dvůr - Albrechtec

6 436

Oprava MK Račov samoty

5 341

Oprava MK Branišov

4 242

Oprava střechy PZ Masákova Lhota

537

Oprava MK Kružec

1 954

Oprava MK Žírec

877

Oprava MK Hadrmon

2 287

Oprava MK Drviště
Oprava MK Pod Kostelem
Oprava MK M.Lhota – Zdíkovec
Oprava MK Baurů Dvůr

1 279

Vrata PZ Zdíkov

555

Střecha HZ Nový Dvůr

403

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Ostatní drobné invest. a neinvest.
akce v období

965

Celkem

150 660

1 538
3 272
3 042

11 000

V letním Zdíkovsku jsme ve článku o oslavách 700. let
chybně uvedli, že vystoupili kytaristé Pavel Medek, Viktor
Staněk a Roman Kabíček. Tiskařský šotek nám zapomněl na
Antonína Netáhla a Martina Kolruse, tímto se oběma
hudebníkům OMLOUVÁME.

Z KNIHOVNY

Vážení a milí čtenáři.
Začátek září je pro školáky
velká událost. Po prázdninách
se jde znovu do školy, což je
novou výzvou a také možností
nového začátku. Navázat na již
získané znalosti a dovednosti,
postoupit zase o kus dál . Je
dobré naučit se nabídnuté
příležitosti správně využít, a to
nejen ve škole, ale především
v životě. Nikdy totiž nevíme,
kolik takových šancí ještě
dostaneme. Právě když píšu
tyto řádky, připomínáme si
události roku 1968. Tehdy
nastala velká možnost ke
změně ve společnosti, ale
nebyla využita. Na další se
muselo čekat více než dvacet
let. O prázdninách jsem sledoval mistrovství Evropy v atletice. Jeden z hlavních kandidátů na zlato v desetiboji
v dálce
přešlápl
o
pár
centimetrů a bylo po nadějích.
Další příležitost snad za dva
roky. Kdo ví, co bude?
S napětím jsme sledovali pád
mostu v Janově. Více než 40
mrtvých, kteří již nedostali
další šanci k životu. Jiní přežili,
a jak se říká, podruhé se narodili.
Známý
je
obraz
náklaďáku, který stačil zastavit
jen pár metrů před propadlou
silnicí. Stačilo jet o trochu
rychleji, nebo o pár vteřin
dříve. Často se můžeme setkat
se situací, kdy o životě a smrti,
úspěchu a neúspěchu rozhoduje
maličkost, pár vteřin, několik

centimetrů,
určitá
shoda
nepředvídatelných situací. Na
něco se prostě nemůžeme
připravit. Ale můžeme a máme
se naučit využívat příležitosti,
které jsou nám nabídnuty.
Vlastně každý den je pro nás
novou příležitostí, kdy se
mohu snažit volit a konat to
lepší. Proměňovat svět, ve
kterém žiji, a vztahy, které
prožívám. V Bibli můžeme
najít
mnoho
povzbuzení
k správnému a zodpovědnému
využívání času a možností
konat dobro. Asi nejznámější
je podobenství o deseti
družičkách, jak to popisuje
evangelista Matouš. Družičky
mají za úkol čekat na ženicha,
aby ho doprovodily na svatbu.
Čekání se trochu protáhlo, což
nebylo nic neobvyklého, takže
únavou usnuly. Když přichází
ženich,
všechny
rychle
vstávají. Je již večer a tma. Ty
připravené, „prozíravé“ mají
lampy a v nich olej, takže je
mohou rozsvítit a doprovázet
ženicha. Ty nepřipravené mají
sice lampy, ale zapomněly
olej, který musí teprve koupit.
Ty se na svatbu nedostaly.
Závěrečné poučení zní: „Bděte
tedy, protože neznáte den ani
hodinu.“ Učme se tedy i my
využívat příležitostí každého
dne, neboť nikdy nevíme, jestli
to není šance poslední.
Mgr. Jaromír Stehlík,
římskokatolický kněz ve
Vimperku

Z nových knih:
Pro dospělé:
Dan Brown: Počátek (thriller)
Daniel Cole: Loutkář (detektivka)
Pavel Hrdlička: Pouť oběšenců
Pro děti:
J.D. Rinehart: Koruna tří (fantasy román, 3. díl)
Danny Wallace: Hamish a světokazi (humorný, fantasy
román)
David Walliams: Půlnoční gang (humorný i dojemný příběh)
Lucie Lomová: Anča a Pepík (5)
Naučná literatura:
Jiří Plachý, Emil Boček: Strach jsem si nepřipouštěl (životní
příběh a svědectví armádního generála, jednoho z posledních
žijících válečných hrdinů a veteránů bojů 2. světové války)
Ota Kars: Jmenuju se Tomáš (skutečný příběh života Tomáše
Holého..)
V knihovně také můžete zakoupit následující publikace:
Zdíkovsko sobě (cena knihy 399,- Kč včetně mapy
Zdíkovska a plátěné tašky)
Ivan Vokáč: Pranýře v Čechách a na Moravě (250,- Kč)
Ondřej Fibich: Slovníšek šumavských strašidel (189,- Kč)
Závěrem bych ráda poprosila čtenáře, kteří dlouho nebyli
v knihovně, aby tak co nejdříve učinili, neboť výpůjční doba
je 1 měsíc! Po uplynutí této doby a bez zkontaktování
knihovny nabíhají sankce (upomínky).
Přeji všem hezký zbytek léta a příjemné chvíle strávené nad
knihou i v nadcházejících podzimních dnech.
Magdalena Kubišová

(z okresního archivu Prachatice, kronika obce Zdíkov z let
1960 -1972)
V noci z 20. na 21. srpna o
23. hodině provedly armády
Varšavské smlouvy náhlý vpád
do naší Československé republiky. Byla to vojska Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Německé demokratické
republiky a Bulharska.
21. srpen
Ten den od časných hodin
ráno prožívalo obyvatelstvo naší obce a Československé
republiky vůbec nesmírné napětí a vzrušení. Všecky vysílačky hlásily obyvatelstvu
zprávy ze všech stran a
v domácnostech všecky radiové
přijímače byly obsazeny a rádia
mluvila celý den. Obyvatelstvo
bylo vyzýváno k naprostému
klidu.
Někteří
lidé
ani
nepracovali, neboť nálada byla
velmi špatná.
Bylo ku podivu a mnozí lidé
sobě kladli otázku, jak jest to
všecko možné, když ještě
nedávno jednání spojeneckých
a našich zástupců v Čierne nad
Tisou a v Bratislavě prošlo
v naprostém přátelství a shodě
a předpokládalo se, že vše
dobře dopadlo. Také obecní
rozhlas hlásil zprávy, avšak
nebylo všude vysílání jasné,
neboť jeden amplion rušil
druhý tak, že nebylo rozumět.
Ve 12.00 houkaly sirény
požárních sborů v místě i
v okolí k zachování dvou minut
ticha.
Ten den byly všecky
prodejny v obci silně obsazeny
kupujícími. Všecko, co bylo
důležité pro domácnost, se
nakupovalo, zvláště mouka,
cukr, chléb, sůl atd. I textil šel
na odbyt. Při těch nákupech se
jevilo, kdo má více peněz.
Ovšem byli tu i lidé, že si velký
nákup dovolit nemohli, a tím se
odhalovaly sociální poměry
mezi obyvatelstvem. Nákupy
trvaly po 3 příští dny. Až na
některé věci, jako mouka, cukr
a sůl musely býti omezeny na 1
kg. Sůl pak na ½ kg. Ke špatné
náladě družilo se i špatné
počasí, které otravovalo život.

22. srpna
Opět bylo zataženo. Předešlou noc kolem 23. hodiny
projížděly obcí velké kolony
ruského vojska směrem na
Vimperk. Velká část odbočila
na Zábrod
směr k lesu
Humínci.
O 12. hodině opět houkaly
požární sirény. Prý byla vyhlášena protestní generální
stávka. Odpoledne probíhaly
podpisové akce u vchodu
budovy MNV. Na 700 podpisů
bylo v seznamu, snad na
propuštění A. Dubčeka a
dalších. Konal se v Praze
urychleně svolaný XIV. sjezd
KSČ.
Po celý den i potom v noci
hlásily různé vysílací stanice
zprávy, ale těžko bylo chápat,
která vysílačka jest ta „pravá“.
Stále šly připomínky „Zachovejte klid!“ „Nemluvte s okupanty!“ Pražský rozhlas se
brzy odmlčel, nejdéle vysílala
Plzeň a Budějovice, kromě
jiných menších stanic. Následkem výzev a připomínek
z rozhlasů byli sovětští vojáci
ignorováni, někteří lidé se báli
s nimi vejít ve styk, aby nebyli
označeni za kolaboranty…
Ten večer bylo v celé obci
veliké ticho, ani v místním
hostinci nebyl obvyklý ruch.
Byla tam tma. Ale potom po
23. hodině začala lomozit po
silnici opět kolona vojska,
tanků, děl a vozů jako na
válečném tažení.
23. srpna
Nad krajem byla veliká
mlha. V poledne opět houkaly
požární sirény v trvání 2
minut.
Část sovětské armády se
usadila v pastvištích nad lesem
Humíncem, tam zaujala trvalé
tábořiště, větší množství vozů
a stanů, takže z dálky to
vypadalo jako menší vesnice.
Také na rozcestí v krámatském revíru směrem k Pasekám u silnice se rozložil tábor
vojska a nad Žírcem za
Křesánovským kopcem.
Cizí armády zanesly k nám
nejistotu a neklid a brzy byla
přerušena kromě
rozhlasu

z Prahy i televize. Neblahé
události braly lidem náladu.
Vyvstávala otázka mezi lidem,
proč sem ta vojska do naší
vlasti přišla? Avšak na takovou
otázku bylo těžké odpovědět,
ale příčina musela být. O tom
se vedly různé názory. Soudilo
se tak i onak, někteří prosazovali svoje mínění, jiní
střízlivě
usuzovali
anebo
opatrně mlčeli. Ale vyskytly se
i připomínky na posledních
dvacet let a padlo i závažné
mínění: „Vidíte, komunisti,
kam jste to za 20 let
dopracovali!“ Ovšem nejlépe
se mluvilo „v závětří“ v hospodě. Zatím co někteří byli
událostmi zdrceni a překvapeni, padlo i přesvědčení, že
již ti spojenci měli u nás být již
dávno.
A v těchto téměř osudových
dnech a chvílích, kdy se mohlo
mnoho stát, přece jen zachovávalo naše obyvatelstvo
poměrný klid a jednotu a stálo
za svým prezidentem a vládou,
ale proti vpádu cizích vojsk
zavládlo roztrpčení. Ovšem
zaujatost proti prostému vojákovi jest nemístná a někteří
lidé si nechtěli uvědomit, že
ten prostý voják, ať jest
kterékoliv armády, musí plnit
rozkazy a sloužit tam, kam jest
poslán.
24. srpna
Byla sobota. Stále se opakovaly návaly v prodejnách.
Tu a tam se objevily československé vlaječky s černou
páskou. Hned ráno objevily se
různé plakáty různého obsahu:
„Zdíkovská
mládež
ostře
protestuje proti zdíkovským
zrádcům.“ Také předseda místní organizace KSČ Šimek byl
napaden, že vydal Rusům
vodu. „Protestujeme proti vydání vody okupantům!“ Mezi
jinými byla i výstraha: „Kdo
strhuje vlastenecké plakáty a
poskytuje pomoc okupantům,
je kolaborant.“ „ Nestrpíme
kolaborantů!“
Podobných výzev a výstrah
se jevil po obci větší počet.
Odkud to vycházelo, těžko
zjistit. Přesunem armád trpěly
naše silnice přetížením, zvláště
těžkými tanky.

25. srpna
Zprávy šly sice stále, ale
ty, co by lid vítal, ty nešly,
neboť toho času vláda s prezidentem
republiky
byla
v Moskvě na jednání již od 23.
srpna. O 13. hodině odjížděla
část ruského vojska z pastvišť
do jiného směru.
Do večera objevila se řada
žlutých a rudých plakátů
tištěných v ruské řeči a černými nápisy: „Idite domoj“
(Jděte domů).
Někteří ruští vojáci prý se
divili, že u nás není kontrarevoluce, kterou přišli zlikvidovat?
26. srpen
Šestý den obsazení Československa. Nálada dosud mezi
lidmi špatná. V prodejnách cukr, mouka, sůl – vyprodáno!
Rozhlas omezen, zprávy stejné. Místa při cestách samý
plakát a výzva! Noviny
nevycházejí! Cizí vojsko se
nehýbá k odchodu. Jest trapné,
že v době 50 let jest naše vlast
podruhé okupována cizími
armádami. Od 23. do 26. srpna
prodlívala naše vláda v Moskvě. Dnes vrátila se do Prahy.
Mluvil k národu prezident republiky a děkoval k udržení
klidu a kázně. V 9 hodin opět
se ozvaly sirény.
Místní JZD prostřednictvím
místního národního výboru
vyzývalo občanstvo na vybírání raných brambor na trh a
na pomoc při žních.
27. srpna
O 6. hodině ráno opět
přejížděla sovětská vojska a
tanky. V 9 hodin se opět čtvrt
hodin sirénovalo. V poledne
opět mluvil prezident. V 18.30
byla svolána schůze místní
organizace KSČ do zasedací
síně MNV. Návštěva byla 51
osob, z toho 4 ženy. Předseda
organizace přečetl jednání ze
sjezdu KSČ a s. Havelka osvětlil současné události a uvedl
řeč s. Dubčeka. Rozprava byla
krátká a bylo na pořadu dávání
vody sovětskému vojsku. Konec schůze byl ve 21 hodin.
28. srpna
Ti první ze sovětské armády
se omezovali pouze na své
tábořiště, ale ti další pouštěli se
již i dále po okolí a zvláště po

lesích. V tu dobu rostly více
houby.
30. srpna
V noci opět přejíždělo vojsko. Z veřejných míst a z ulic
zmizely všecky plakáty.
31. srpna
Měsíc srpen byl u konce,
ale obyvatelstvo naší obce
dosud žilo v nejistotě a ještě
v napětí přes to, že poměry se
již trochu uklidnily. Avšak
obsazení naší vlasti zanechalo
jistou nedůvěru k současnému
dění. Trvalo několik dní, než se
lidé vzpamatovali z velkého
překvapení.
3. září
Někteří sovětští vojáci pomáhali lidem na polích při
sklizni obilí kolem Humínce.
9. září
Rusové dávali po domácnostech české noviny
26. září
Kolovaly zprávy, že se
budou Rusové od Humínce
stahovati, ale to se nestalo.
27. září
Konečně nastal krásný den,
nikde na obloze nebylo ani
mráčku! Ruská kapela na
pastvištích hrála do krásného
dne. Večer se konala členská
schůze místní organizace KSČ
v zasedací síni MNV. Četl se
dopis z ÚV.
10. října
Místní JZD vybíralo brambory. Sovětští vojáci se účastnili vybírání (25 vojáků
v Novém Dvoře a 25 vojáků
v Putkově).
1. listopadu
Toho dne za krásného
počasí
v 11.30
opouštělo
sovětské vojsko své tábořiště u
Kaple U Lizu

lesíka Humínce a připojilo se
k ostatnímu vojsku táhnoucímu
směrem na Vimperk. Po silnici
táhla velká kolona tanků a
vozů. Tím opustilo sovětské
vojsko definitivně Zdíkov po
10 týdnech (73 dnech). Po celý
čas pobytu ve Zdíkově chovalo
se sovětské vojsko slušně a
nedošlo k žádnému výstupu
s obyvatelstvem.
Někteří
vojáci lidem pomáhali na
polích při žních i při vybírání
brambor. Jen jedno by se
mohlo míti Rusům za zlé.
Tam, kde tábořili blízko lesa,
třeba nad Žírcem, zde káceli
dříví a sekali porosty a
nechávali ležet na zemi. V té
době pobytu našel se mezi
ruskými vojáky jeden vojín se
jménem Randák, jehož děda
prý pocházel ze Zdíkova a
jmenoval se Reimond Randák,
který v I. světové válce upadl
v ruské zajetí a přišel tam o
nohu. Tedy vojín Nikolaj
Randák měl ve Zdíkově záhy
přátele.
4. listopadu
Velké přesuny sovětských
tanků směrem na Zdíkovec.
Místní pouliční světla již třetí
noc nesvítila.
6. listopadu
Na bývalém sovětském tábořišti na pastvištích a u
Humínce Rusové sice všecko
po sobě uklidili, ale nechali
tam větší množství dřeva, pro
které místní lidé někteří jezdili
a chodili „paběrkovat“. I ti,
kteří to ani nepotřebovali.
Připravil
Mgr. Roman Šebánek

Stále se setkávám s názory,
že vzrostlé stromy uvnitř obce
jsou nebezpečné, a tudíž by se
měly porazit. Letošní léto nám
ukázalo, jak je dobré mít
v obci vzrostlé stromy! Při
teplotách, které přesahovaly
několik týdnů třicítku, jsme
byli velmi rádi, když jsme si
mohli
cestou
z obchodu
odpočinout ve stínu stromu
nebo si jen tak sednout na
lavičku do chládku, který tento
jedinečný organismus poskytuje.
Oni naši předkové velmi
dobře věděli, proč sázet stromy
k chalupě, na dvůr nebo proč
vysazovat aleje kolem cest.
Dovolte mi citovat část článku,
který jsem nedávno četl. Před
několika lety by ještě benefitům stromů bylo spíláno coby
zelené hantýrce, ale dnes, kdy
se lidé zoufale plouží rozpálenými městy ve snaze včas
přeběhnout ze stínu do stínu,
vše vypadá jinak. Populárně se
vysvětluje, jak stromy čistí
vzduch, polykají CO2, bojují
s oteplováním, produkují kyslík, ochlazují ulici, spoří
energii, snižují výpar, zadržují
vodu, zabraňují erozi, chrání
před ultrafialovým zářením a
krotí vítr.
Také dokáží leccos zakrýt a
případně i přikrýt. Ukazují
nám na první pohled průběh
sezony a stávají se milníky
času. Prožíváme s nimi své
životy. Sázení stromů a následná péče o ně patří obecně mezi
sociální aktivity, které dokáží
spojovat různé generace a
skupiny. V neposlední řadě
jsou zdrojem dřeva, případně
ovoce.
Studie prokázaly vliv na
zdraví, snížení kriminality a
zpomalení provozu v ulicích,
kde rostou stromy. Se stromy
stoupá cena nemovitostí a daří
se zde i drobným krámkům
lépe než jinde. Sousedi se tu
více navštěvují. Zkrátka, dobře
se tu žije.
Superhrdina z komiksů toho
jistě dokáže hodně, ale strom
je strom. Vše nasvědčuje tomu,
že klíčovým pro přežití a

prosperitu města je právě podíl
zeleně na urbanizovaném
území. New York má 36% a
Lima 1%.
Je to hrozné přemýšlet nad
stromy takhle v číslech? Možná ano, ale je srozumitelné i
těm, kteří přemýšlejí pouze
v číslech. A ty jsou ve chvílích, kdy ekonomická gramotnost dostává více důrazu než
ekologická výchova, potencionálním společným jazykem
společnosti.
Pokud máte na jižní straně
domu skupinu stromů, nepotřebujete klimatizaci vůbec, případně v polovičním výkonu a
fasáda včetně nátěru má
dvojnásobnou životnost. Každý správce ví, jak vypadají
rámy oken na slunné a stinné
straně domu. To jsou ty malé
počty. Od nich se odvíjejí ty
velké. Jedna středočeská obec
investovala do veřejných prostor s parkem 200 milionů Kč a
hodnota nemovitostí v obci
stoupla o 2 miliardy. To jsou
kapku větší počty a v nich už
se musíte smířit s tím, že
nakonec všechno zaplatí všichni. Respektive pokud na
společně investovaných penězích do stromů vydělá celá
obec, pak vydělá i váš soused.
Ano, i ten vlevo.
Přínos stromů pro naši
peněženku se počítá obvykle
ze dvou úhlů. Benefity se
skládají totiž nejen z toho, co
stromy, „vykonají za práci“,
ale i z toho jaká rizika a
negativa eliminují, tedy z toho,
co „uspoří“. Nelze tedy
stromy, park či les brát jako
automatický základ města.
Americké výzkumy rozsáhlého
vědeckého týmu pod patronací
State University of New York
prokázaly, že každý dolar
investovaný do sázení stromu
vrátí ročně městu 2,25 dolaru.
To je velmi solidní výnos per
annum, ne? Výstupy výzkumu
jsou až zarážející svou
přímočarostí počtů. Jako počitatelné se ukázaly například
úspory na zdravotních výdajích, zadržování vody a
Pokračování na str.6

vytápění či chlazení budov.
Hodnota stromů v parcích se dá
také nahlížet ze dvou stran.
Jednou možností je nacenit
strom tak, jak stojí v aktuálním
stavu, druhou možností je
ocenit jeho celoživotní službu
městu a náklady nutné pro
získání ekvivalentní kapacity.
Jeden běžný londýnský park
byl první metodou oceněn na
327 tisíc liber a druhou metodou na více než 12 milionů
liber. Park přitom uloží ročně
178 tun uhlíku na hektar a
tropický prales 190 tun na
hektar.
Strom
si
ročně
„odpracuje“
touto
cestou
průměrně 20 liber. To je denní
lístek pro MHD v Londýně na

Alej do Masákovy Lhoty

zóny 1– 9. (autor Ondřej Fous
je zahradník)
Pokloňme a poděkujme
našim předkům za lipovou alej
do
Masákovy
Lhoty,
posledním
majitelům
velkostatku
Zdíkov
za
zámecký park (ačkoli jeho
přístupnost je stále obtížná) a
též za revitalizovaný park u
domu seniorů. Važme si
každého stromu, který vysadili
naši předci u chalupy, a desetkrát zvažme, zda ho pokácet.
Po přečtení výše uvedeného
článku argument, že vám padá
listí do okapu, zcela jistě
neobstojí!
Připravil
Mgr. Roman Šebánek

Vážení a milí spoluobčané,
protože se v minulých týdnech
a měsících v obci doslova
vyrojily dohady a často i
úsměvné mýty o tom, jak stávající zastupitelstvo mrhá
obecními prostředky a nevyužívá „výhodných“ vysokých
nabídek na převod svého
majetku v tzv. kauze Bytový
dům č. p. 325, je na místě,
abychom zopakovali alespoň
základní fakta k převodu…
Většina z nich byla zveřejněna
v květnu a červnu 2018 na
úřední desce - v Odůvodnění
záměru převodu a v Dohodě o
narovnání s bytovým družstvem. Nabízím tedy jen stručné
shrnutí:
Obec Zdíkov v roce 2003
uzavřela Smlouvu o sdružení
s Bytovým družstvem Zdíkov
(doplňovanou později Dodatkem), v níž se smluvní strany
zavázaly k přestavbě rozestavěné stavby víceúčelového
kulturního zařízení z posledních let socialismu na bytový
dům s tím, že smluvní strany
budou vlastnit na nemovité
věci příslušný podíl (účetně
podíly nakonec vyšly na 56%
pro obec a 44% pro družstevníky). Obec získala na
realizaci výstavby nevratnou
dotaci (viz níže). Obec tak na
realizaci výstavby ze svého
původního majetku vynaložila
jen velmi nízké částky z vlastního
rozpočtu.
Držitelé
členských podílů již za své
byty jednou obci zaplatili, a to
ceny, které v roce 2005 zcela
odpovídaly cenám v místě a v
čase obvyklým, naopak byly
spíš vyšší, pohybovaly se
tehdy v úrovni 120% tržních
cen – od 265 tis za byt 1+0 až
do 970 tis. za byt 4+0. Obec
tak celkem získala na základě
prodeje družstevních podílů za
27 bytů (jeden byt je obecní)
od družstva pro realizaci
výstavby částku ve výši
17.028.265,10 Kč. To umožnilo projekt realizovat, bez
tohoto vkladu by se projekt
nemohl uskutečnit, resp. obec

by při financování prostřednictvím bankovního úvěru byla
nucena vynaložit významné
finanční prostředky navíc (v
řádech
statisíců
ročně).
Nabídka na pořízení členského
podílu v družstvu s možností
následného získání bytu byla
v letech 2003 - 2005 řádně
zveřejněna, možnost vstoupit
do družstva, uhradit členský
podíl, bydlet v družstevním
bytě a následně usilovat o jeho
získání do osobního vlastnictví
měl kdokoli. Obec tedy postupovala transparentně a nezvýhodnila některé občany na
úkor jiných. Dne 30. 6. 2004
schválilo zastupitelstvo usnesení o převodu podílu obce na
bytovém domu po 20 letech od
kolaudace na družstvo za
symbolickou cenu 1,- Kč. Toto
usnesení zastupitelstva nebylo
nikdy revokováno a je stále
platné. Bohužel po více než
deseti letech (jednání o
převodu bylo zahájeno v roce
2015) se obecnímu úřadu už
nepodařilo dohledat Záměr na
převod za 1,- Kč, ani doklad o
jeho vyvěšení na úřední desce.
Bez něj byl dle přísné litery
zákona o obcích tento úkon
bohužel neplatný. Jednání o
převodu bylo mezi obcí a
družstvem zahájeno v roce
2015,
poté,
kdy
byla
poskytovatelem dotace (Státní
fond rozvoje bydlení ČR) ve
výši 11,3 mil. zkrácena lhůta
udržitelnosti projektu z dvaceti
na deset let. Dotace je řádně
vypořádána, zkontrolována a
uzavřena, vůči SFRB ČR nemá
obec žádné závazky.
Obec poctivě minulé tři roky
hledala možnost, jak zákonnou
cestou naplnit slib daný vedením obce družstevníkům –
tj. více než dvacítce rodin,
které zvýšily počet obyvatel
v obci - obec nyní pobírá ročně cca 0,5 mil. Kč z rozpočtového určení daní za 41
obyvatel dotčeného bytového
domu, rodiny výrazně zlepšily
i počet dětí v ZŠ (v domě dnes
trvale bydlí 13 dětí). Vedení

obce konzultovalo převod
podílu s řadou právníků (s často velmi rozdílným názorem),
s odborem legistativy Jč. kraje i
MV ČR, požádalo o vyjádření
ÚHOS Brno. Přípravu Dohody
o narovnání, znění Odůvodnění
Záměru č. 16 i Záměr č.
16/2018 i řadu právních konzultací jsme zadali respektované advokátní kanceláři (AK
Dohnal&Bernard Tábor), která
zastupitele
na
pracovních
schůzkách seznámila nejen
s postupnými kroky převodu,
ale i s možnými riziky spojenými s převodem. Zastupitelé,
kteří hlasovali pro převod, jsou
stále přesvědčeni, že nesplněním slibu by občané ztratili
důvěru ve vedení obce (pokud
neplatí razítko a podpis obce na
smlouvě, jak jí mohou lidé
věřit – zpochybnili bychom pro
ně vše, co obec podepisuje –
navíc v tak citlivé záležitosti,
jako je rodinné bydlení). Rovněž jsou přesvědčeni, že
morální (ne právní) odpovědnost za formální pochybení
nese zejména obec a že poctivost a morálka by měla stát
výš než právní kličky. Ty
mohou hrát velkou roli snad ve
firemním styku, ale v žádném
případě ve vztahu obec –
občan. Zastupitelé obce upřednostnili prosté lidské hledisko
před striktně právním výkladem neplatnosti úkonů z let
2003 až 2005. Rovněž zastupitelé chtěli napravit chyby a
nedostatky, kterých se obě
smluvní strany v úvodních
krocích dopustily. To zákon o
obcích a rozhodovací pravomoc zastupitelů umožňuje – a
správnost rozhodnutí zastupitelstva z června letošního roku
potvrdilo i šetření Ministerstva
vnitra ČR, jehož výsledek
máme čerstvě k dispozici v písemné podobě a jež neshledalo
v postupu obce žádné nedostatky.
Pokud se pozorně podíváte
na účetnictví stavby, zjistíte,
že: obec na rozhodnutí o převodu podílu neprodělala, neboť
převodem o vlastní prostředky
prakticky nepřišla. Původní
skelet budovy z r. 1988-9, jehož účetní hodnota činila přes 7
mil. Kč, obec hradila jen ve

výši několik set tisíc korun –
na stavbě původního kulturního domu se tehdy finančně podílel především okres,
dále zemědělské družstvo a
další instituce – a za obec
tehdy hodně přispěli prací
občané v akci Z. Obci zůstal
po převodu podílu ve vlastnictví jeden bezbariérový byt
v domě a dále jí zůstávají ve
vlastnictví v rámci stavby bytového domu vybudované
inženýrské sítě, chodníky, veřejné osvětlení a parkoviště
bezprostředně sousedící s bytovým domem v celkové hodnotě přes 2,9 mil. Kč. Družstvo
postupně prokazatelně uhradilo
složené podíly za byty (17
mil.), podíl na skeletu ve výši
3 mil. Kč, ale i pozemek pod
budovou (730 tis. Kč) a dále
uhradí i nezanedbatelnou daň
z převodu podílu na nemovitosti. Prokazatelně tak obci
družstvo zaplatilo téměř 21
milionů korun. Hodnota domu
celkem je 39 mil. Kč, 11,3 mil.
činila nevratná dotace, 7 mil.
Kč skelet, obci, opakuji, krom
toho zůstal jeden obecní byt
v domě a chodníky a inženýrské sítě za 2,9 mil. Kč.
Kupecké zaokrouhlené počty: 21 (družstvo) + 11
(dotace) + 7 (skelet) + 3 (inženýrské sítě a chodníky nadále
ve vlastnictví obce). Vážení,
kde jsou ty miliony, o které
obec dle některých měla kvůli
stávajícím zastupitelům přijít?
Požadavek některých občanů i
části zastupitelů na dorovnání
nejvyšší nabídky ve výši 8 mil.
Kč za podíl obce by silně
připomněl kauzu H-Systém.
Kdo vysvětlí laikovi, slušnému
a poctivému člověku, který
obci pomohl odstranit nevzhledný skelet stojící proti
mateřské škole a zaplatil za
členský podíl družstva tehdy
vyšší než tržní cenu za byt,
proč by měl nyní platit znovu?
Rozhodně podstatný je přitom
i fakt, že v letech 2003 – 2005
(poslední byt byl „prodán“ až
v březnu 2005), měl každý
občan obce Zdíkov, širokého
okolí, okresu i celé ČR možnost do bytového družstva
vstoupit a členský podíl uhradit. Kde byli nynější „vážní“

zájemci tehdy? A ptám se
znovu: na místě zastupitelů
byste rozhodli o převodu nadpoloviční části bytového domu
cizímu člověku a znejistili tak
střechu nad hlavou více než

Opravený chodník naproti ZŠ Zdíkov

dvacítce rodin, které, znovu
opakuji, si už byty jednou
koupili?
Díky za pochopení.
Mgr. Zdeněk Kantořík,
starosta obce.

Vážení čtenáři Zdíkovska,
rádi bychom Vás v aktuálním
vydání informovali o tom, co
nového se podařilo v posledních měsících zrealizovat a co
ze stávajícího vylepšit v areálu
základní školy.
Již na jaře se započala kompletní rekonstrukce učebny
výtvarné výchovy. Vyměnili
jsme podlahovou krytinu, nainstalovali interaktivní tabuli,
stěny dostaly nový nátěr,
objednali jsme moderní žákovské lavice, židle, skříňový
systém, sušičku výkresů…
Poptávka ostatních škol a
zahlcení výrobců způsobily, že
jsme objednané zboží obdrželi
se zpožděním. Žáci tak začali
trávit hodiny výtvarné výchovy
v moderní učebně až po
prázdninách.
V předchozím vydání Zdíkovska jsme informovali o
úspěšných projektových žádostech. Díky dotačním prostředkům i ochotě a podpoře ve
spolufinancování ze strany
Učebna výtvarné výchovy

našeho zřizovatele – Obce Zdíkov – jsme se pustili do
náročných prázdninových prací. Jedná se o modernizaci
učeben anglického a německého jazyka a přírodopisu.
Podmínkou projektu byla realizace bezbariérového přístupu
do školy i všech jejích tříd,
učeben a jídelny. Výčet provedených technických prací je
zhruba následující: kompletní
výměna vstupního průčelí
hlavního vchodu školy a
vybudování nájezdové rampy,
umožňující
bezproblémový
přístup vozíčkáře do školy,
zastřešení hlavního vchodu,
výměna dveřního systému
vstupu do školní jídelny,
v prostoru prvního stupně
vzniklo nové bezbariérové
sociální zařízení, byl zakoupen
schodolez, díky kterému se
vozíčkář dostane do všech
pater školy. V současné době
takového žáka nemáme, ale
díky provedeným úpravám
jsme na tuto situaci připraveni.

Učebna výtvarné výchovy

Vlastní modernizace učeben
probíhá v současné době.
V učebně
přírodopisu
se
obnoví prakticky vše. Nábytek,
interaktivní
tabule,
židle,
lavice, podlahová krytina,
rozvody, zakoupeny byly nové
mikroskopy, žákovské sety pro
praktické práce… V učebně
jazyků vzniká učitelské centrum a jednotlivé žákovské
stanice, které – díky moderním
technologiím
–
umožní
efektivnější výuku jazyků.
O prázdninách jsme také
dokončili zabezpečení vstupu
do školy a stávající systém
nechali doplnit o kamery monitorující prostor vchodů a také
šaten.
Kromě uvedeného byla
vymalována jedna z družin a
některé třídy, opravena a
vymalována
byla
chodba
spojující školu a tělocvičnu, a
také prostor dolního vchodu,
který využívají hlavně cizí
strávníci…
Cena za výše uvedené
práce se vyšplhala k 3 milionům korun.
Poděkování za prázdninovou činnost a přípravu školy
na nový školní rok patří
provozním
zaměstnancům.
Uklidit učebny, chodby, umýt
desítky oken… A to v momentě, kdy po celé prázdniny
ve škole pracují a pohybují se
party zedníků, malířů a
natěračů. To máte cement,
vápno, cihly, překlady… 
Věříme, že výše uvedené novinky přispějí k ještě kvalitněj-

ší práci žáků a učitelů. Rádi
bychom zároveň všem žákům,
dětem a zaměstnancům školy a
školky popřáli úspěšný školní
rok 2018/2019.
Stejně jako základní škola,
prošla změnami i mateřská
škola. Z důvodu navyšujícího
se počtu dětí v mateřince jsme
museli přistoupit k rekonstrukci šaten. Staré skříňky již
nevyhovovaly velikostí ani
počtem. Nové moderní šatní
skříňky poskytují vše, co
předškoláci potřebují, a je jich
dostatek pro všechny děti.
Skříňky jsou barevné, mají
oddělený prostor pro svršky a
boty. Přidanou hodnotou jsou
mobilní lavičky na přezouvání.
Další změna je patrná na první
pohled. Budova MŠ byla natřena, a to tak, aby se co
nejvíce líbila dětem. Na žádost
vedení mateřské školy a
z důvodu bezpečnosti bylo ve
stěně na zahradu vybouráno
okno a nahrazeno dveřmi. Tato
změna má i praktický důvod,
neboť nemusí děti hrající si na
zahradě neustále obíhat celou
školní budovu.
Nyní již chybí jen dřevěný
altán na zahradu určený pro
vyučování v přírodě a úschovu
venkovních pomůcek. Na ten
si musí předškoláci počkat
minimálně do příštího roku,
neboť
balíček
investic
určených do mateřské školy je
vyčerpaný.
Celkové investice do MŠ
v období prázdnin činily 270
tis. Kč

A je tu zase nový školní rok
2018 – 2019!
Závěr toho loňského roku
jsme si opravdu užili!
Společně jsme byli na výletě
na Kratochvíli na pohádce
„Princ Bajaja“ a poté si každá
třída
organizovala
vlastní
výlety.
I. třída – do Žírce, k Lizu a na
Zadov do cukrárny
II. třída – na Zadov a
k „Šumavousovi“ na zvířátka.
III. třída – do Vimperka do
zámeckého arboreta, na Zadov
a také k„Šumavousovi“, kde si
děti samy vařily polévku. A jak
nám chutnalo!
V úterý 19. června se
předškolní
děti
oficiálně
rozloučily s mateřskou školou.
Do ZŠ jich odcházelo 20. Pan
starosta
Kantořík
oslavu
zahájil, děti rozveselily rodiče
veselými básněmi a poté složily malou maturitu. Pan ředitel
Kyznar děti ošerpoval, po
slavnostním přípitku následovala slavnostní hostina a pak
soutěže a volná zábava. Bylo
nejen veselo, ale mnohým
ukáply i slzičky dojetí.

školce bez maminek.
Zmrzlinový pohár „U Novotných“, soutěže na zahradě,
bobřík mlčení, bobřík odvahy,
večeře formou švédských stolů
i samotné spaní děti silně
prožívaly.
A po rodičích se zastesklo
jen málokomu.
Tím ale pro nás školní rok
neskončil. Provoz MŠ byl až
do 13.července.
Ale již při provozu a pak
v době uzavření školky proběhla rekonstrukce.
Vyměnili jsme okno za
terasové dveře v zadní části
budovy a máme tak vchod do
MŠ ze zahrady. Souběžně
probíhala rekonstrukce šaten nová lina, nové nátěry, nový
šatnový nábytek v obou patrech a zároveň nová fasáda na
budově. Ale to nebylo vše, co
jsme dokázali. Podali jsme
projektovou žádost a vyšla
nám dotace z programu JČK
na podporu školství. V rámci
programu „Když učení je
hrou“ jsme získali Magic Box interaktivní pomůcku, která je
pro vzdělání a výchovu dětí
přínosem.
„Každý rok takhle
Za to vše chci Obci i vedení
bilancujeme, vzpomínáme a
školy moc poděkovat! A
zároveň radost i smutek máme. samozřejmě i všem, kteří se na
Smutek z toho jak stárneme a rekonstrukci podíleli a pomájak ten čas letí,
hají nám mít krásnou školku.
a radost z toho, že máme
Věříme, že se nám v ní
šikovné školáčky z našich dětí! všem bude líbit. Zejména těm
Radost z toho, že jsme dobrá
dětem, které k nám do MŠ
parta byli a spoustu se toho
přišly poprvé. Každé dítě
naučili a
potřebuje vědět, že svět je
smutek z toho, že jsme se
dobré místo k žití. Dobře je
rozloučili.
tam, kde se nám líbí, vše se
Mnozí cestu ke školce brzy
zvládá lépe tam, kde je nám
zapomenou,
dobře.
ale snad si na léta u nás
Ano, psychika je do jisté
strávená někdy rádi
míry vrozená, ale přesto
vzpomenou!“
bychom měli v průběhu výchovy udělat vše proto, abychom
Ve čtvrtek 21. června pak dítě posílili a nevymlouvali se
následovalo noční spaní ve
na jeho vrozenou zranitelnost.

Rozloučení s mateřskou školou

Moc se mi líbí pojem
„Psychická imunizace.“
Podobně jako děti očkujeme proti vážným chorobám,
různými podpůrnými prostředky posilujeme jejich imunitu,
tak je můžeme imunizovat vůči
zátěžovým psychickým situacím. Když se dítě při hře nebo
na pískovišti dostane do
konfliktu s jiným dítětem,
nemá cenu ihned přiskočit a
vše začít řešit. Ale spíše je
potřeba si s dětmi promluvit o
tom, co se dá dělat, a pomáhat
jim hledat cesty. Musíme jim
dát prostor, aby si problémové
situace řešily samy.
Nejen prostředí, ale zejména my dospělí můžeme
podpořit dětskou psychickou
odolnost. Všichni to víme, ale
Nové šatny v budově MŠ Zdíkov

ne pokaždé se tím řídíme.
Křik, rozčilování, nadávání
dětské psychice neprospívá.
Zamysleme se nad tím, jak
jednáme v zátěžových situacích, v momentech, kdy se
nám
nedaří.
Pojďte
si
uvědomit, kdy dětem příkladem nejdeme. Dítě si
nejvíce bere ze vzoru, který je
nejblíže, z toho, co zažívá
dennodenně. Nejdříve tudíž
musíme být v pohodě my a pak
můžeme svou pohodu přenést
na dítě. A proto přeji všem
rodičům, pedagogickým i
nepedagogickým pracovníkům
hodně klidu, co nejméně
problémů, starostí a stresu,
pevné nervy a hodně pohody
do nového školního roku 2018
– 2019
Zdena Míčková

Sezóna 2017/2018 je za
námi. Z hlediska výsledků ji
nebudeme
hodnotit
jako
úspěšnou, ale tak už to v životě
i ve fotbale chodí, že „ jednou
jsi dole a jednou nahoře“.
Pozitivem loňské sezóny je
určitě práce s mládeží. Po náborech se nám naplnil oddíl
mladší i starší přípravky.
Přestože výsledky vždy nebyly
nejlepší, zaujetí a radost dětí
nás motivovaly pracovat dále a
svůj čas jim věnovat. To samé
se dá říci o žácích, ačkoli hráli
velmi slabou soutěž, pouze ve
4 družstvech.
Bohužel se nám nepodařilo
do nové sezóny udržet oddíl
dorostu. Přestože jsme přes
zimu tým doplnili i o děvčata,
která dostala výjimku pro tuto
soutěž, zápal pro hru mnoha
chlapcům chyběl. Nejen, že se
nescházeli na tréninky, ale
trenéři mnohdy nevěděli, zda se
jim sejde mužstvo na zápas. To
vás pak přestane práce bavit! Je
to škoda, neboť 7-8 kluků mělo
zájem a chtělo hrát, ale jak
všichni víme, k utkání je třeba
minimálně jedenáctka. Nepříjemná je také skutečnost, že se
nám přerušila posloupnost.
Dorost je soutěž, kdy se
fotbalisté připravují na soutěž
mužů. Rozpad této kategorii
bude mít dopad na budoucnost
fotbalu jak ve Zdíkově, tak na
Stachách. Ale fotbal zde
hrajeme pro radost a nelze
nikoho nutit!
Velké změny nastaly i v

oddíle mužů. Zdíkov bude
nastupovat v okresním přeboru
Prachaticka. Po sestupu z 1. B
třídy jsme přišli o některé
kvalitní hráče. Do SK Čkyně
jsme uvolnili Jiřího Peška a
Davida Tesaře. Vzhledem k jejich věku a výkonnosti nemá
cenu výše zmíněné hráče držet
v nejnižší soutěži Prachaticka.
Ať se klukům daří a věřím, že
se k nám v budoucnu opět
vrátí! Méně pochopitelný je
přestup Josefa Zemana do
Horní Vltavice. Nicméně hráč
na tom trval, a tak jsme ho
uvolnili. Svou aktivní kariéru
ukončil Karel Nový. Další
hráči D. Demeter, Z. Kluibr a
O. Kroupa odešli do sousedních Stach.
Nastal nám problém s hráči.
Naštěstí „dobří holubi se
vracejí“ a mnohým starším
klukům není lhostejný osud
oddílu. Fotbal má ve Zdíkově
dlouholetou tradici a to mnozí
pochopili. Patří jim velký dík!
V době uzávěrky Zdíkovska
(15.8.) měl Sokol Zdíkov
odehrané první utkání, v němž
porazil tým Sv. Máří 3-0 a
úspěšně vstoupil do nového
ročníku.
Regenerace hřiště
Nejen samotnou hrou žil a
žije fotbal. V průběhu července
proběhla regenerace hrací
plochy. Bylo provedeno provzdušnění, propískování a
prosetí celé hrací plochy.
Následovala 1. dávka hnojení.
Prostředky v celkové částce

Soustředění žáků Stachy/Zdíkov v Lažišti

123 011 Kč byly poskytnuty ze
dvou zdrojů. TJ Sokol Zdíkov
uvolnil 80 000Kč (sponzorské
dary, dotace) a obec Zdíkov
poskytla 43 011Kč. TJ Sokol
Zdíkov, oddíl kopané velice
děkuje obci Zdíkov za tuto
podporu. Letošní léto je
abnormálně suché. Kdyby
nebylo některých nadšenců,
kteří
denně
kontrolovali
kropení a přenášeli trkače, byla
by celá investice vniveč. Nerad
zmiňuji jednotlivce, ale nebýt
Viktora
Staňka,
Silvestra
Schwarze, Petra Holcknechta,
Karla
Nového,
Michala
Vondráčka a Honzy Kačera,
měli bychom na hřišti žlutou
africkou savanu. Dík patří i
panu Jelínkovi za pravidelné
sekání hřiště.
Dotace a podpora
Výraznou pomocí oddílu
jsou i dotace. Hlavním dárcem
je obec Zdíkov, které chceme
ještě jednou poděkovat. Podpora místních spolků je
užitečná věc, ať jsou to hasiči,
Sokol nebo myslivci. V letošním roce uspěla TJ Sokol
Zdíkov s žádostí na MŠMT
z dotačního
neinvestičního
programu
státní
podpory
sportu – Můj klub, na podporu
mládeže. Dotace v hodnotě
132 380 Kč bude použita na
nákup nových bezpečných
branek
pro
přípravky,
teplákové soupravy, odměny
pro trenéry a další výdaje
(cestovné, elektřina, praní
dresů). Spoluúčast oddílu TJ
Sokol Zdíkov činní 17 000Kč.
Mezi další neméně důležité
sponzory patří některé místní
firmy a podnikatelé. Výraznou

podporu dostává oddíl již po
několik let od firmy Uniwell
CZ. Děkujeme a vážíme si
podpory.
Z Jihočeského kraje jsme
obdrželi dotaci „ Podpora
sportovní činnosti dětí a
mládeže a výkonnostního
sportu“, ve výši 40 000 Kč a
byla použita na soustředění
starší přípravky a žáků, které
proběhlo v areálu FK Lažiště
na konci srpna. V říjnu 2018
budeme žádat do „Programu
přeshraniční
spolupráce,
dispozičního fondu pro regiony
Šumava – Bavorský les“, na
pořádání turnaje v sálové
kopané „O krále Šumavy“,
který se pořádá ve spolupráci
se Sokol Stachy na počest
Milana Svobody, jednoho ze
zakladatelů
spolupráce
Zdíkov/Stachy na poli práce
s mládeží. Letos proběhl již
IV. ročník ve sportovní hale
Kašperské Hory a rádi bychom
v této
úspěšné
akci
pokračovali.
Další aktivity
Sokolové byli v minulosti
„hybateli“ kulturního života
v obci. Pořádali různé zábavy,
veselice a turnaje. Jelikož se
již druhým rokem nemohl díky
regeneraci trávníku uskutečnit
fotbalový turnaj „Memoriál
bratří Ferků“, uspořádali jsme
letos 21. 7. 2018 fotbalovou
zábavu na Ostrově. Díky
organizaci
Alenky
Podzimkové, Káji Nového a
dalších členů fotbalu se akce
vydařila a výtěžek akce mohl
být vložen do pokladny TJ.
Finance budou použity na
spoluúčast dotací a další

výdaje na mládež. Velkou
podporou byla účast několika
místních prodejců nápojů a
občerstvení, kteří výtěžek
z prodeje darovali fotbalu.
K tanci a poslechu hrála
skupina Šerlok Houmles. Pro
pobavení publika si fotbalisté
připravili dvě vystoupení –
„Jak vznikly irské tance“ a
pěvecký duet „Láska prý“
v podání Peter Dvorský (Jiří
Pešek ml.) a Karel Černoch
(Karel
Nový).
V průběhu
večera obdržel náš hráč, trenér
a srdcař, Kája Nový, věcný dar
od fotbalistů, neboť oznámil
konec své hráčské kariéry.
Nicméně Karel stále zůstává
trenérem mládeže a členem
výkonného výboru okresního
fotbalového svazu Prachatice.
Přejeme Kájovi hodně zdaru
v jeho práci a víme, že se přijde
na mužský fotbal do Zdíkova
určitě ve volné chvíli podívat.
Protože Kája je jeden z těch,
kterým na budoucnosti fotbalu
ve Zdíkově záleží! Ačkoli to
vypadalo, že počasí nám
nebude nakloněno, vše nakonec
dobře dopadlo a akci můžeme
považovat
za
povedenou.
Děkujeme všem návštěvníkům,

kteří přišli, podpořili a pobavili
se, zejména našim skalním
fanouškům!
V červnu nás oslovili přátelé
ze Stach, jestli bychom s nimi
nechtěli sehrát pouťové utkání
v kategorii
35+.
Na
Stachovské
pouti
jsme
v minulých
letech
hráli
několikrát, ovšem s A-týmem a
Zdíkov vždy obdržel velký
počet branek. Tentokrát však
bylo vše jinak! Hrál se sice
pomalejší fotbal, ale velmi
vyrovnaný. Stachovští šli sice
do
vedení
brankou
V.
Voldřicha, ale hosté ze
Zdíkova do poločasu stav
otočili, když se trefil Blaško a
Nový. Po půli už to bylo 1-3,
když se prosadil Vačkář.
Domácí opět V. Voldřichem
snížili, ale další branky
Schwarze
a
Vondráčka
stanovily vítězství Zdíkova.
V závěru ještě dokonal V.
Voldřich svůj hatrik, a tak
utkání skončilo 5-3 pro hosty
ze Zdíkova. Zápas proběhl bez
jediného problému a hráče na
obou stranách hra viditelně
bavila.
Mgr. Roman Šebánek

Obr. 1 - Pomníček za lizovskou
hájovnou

Tiché a nervózní kroky,
které se již několik desítek
minut ozývaly z místnosti
v patře budovy, se pojednou
změnily na rozhodné. Čísi ruka
sebrala z věšáku mysliveckou
kamizolu a ze skříně vyňala
loveckou flintu. Štíhlá postava,
které v šeru nebylo vidět do
tváře, rychle seběhla se schodů,
zavřela energicky dveře stavení
a již se ubírala lesní cestou
k severozápadu. Nešla dlouho.
Po pár stovkách metrů se
zastavila a jakoby vyčerpaně se
opřela o mohutný strom. Náhle
se jako prásknutí bičem ozval
ranním klidem výstřel …
Ne, není to scéna z lovu
vysoké zvěře. Takhle nějak
mohlo vypadat poslední ráno
jistého
Waltera
Huberta,
revírníka z lizovské hájovny.
Ve věku okolo třiceti let se
tento mladý muž zastřelil brzy
ráno dne 29. října 1912. Údajně
prý z nešťastné lásky. Ale kdo
ví. Místo jeho smrti se nachází
v lese, vlevo od staré, dnes již
nepoužívané cesty směrem od
lizovské hájovny do Kočičova
[obr. 1]. Cesta vede z hájovny
zhruba
severozápadním
směrem a k pomníčku je to asi
400 metrů. Pomníček tvoří
pravidelný žulový hranol o
půdorysu 37 x 20 cm, vysoký
je 105 cm. Horní plocha

hranolu je upravena do podoby
tupé sedlové stříšky, zpředu
sražené. Horní část pomníčku
je mírně poškozena. Na čelní
ploše hranolu je tesaný klínový
křížek 10 x 10 cm, pod
křížkem iniciály HW a pod
nimi je vytesáno datum 19
29/10 12. Výška písmen iniciál
je 8,5 cm, výška číslic data je
6,5 cm. Boční a zadní stěny
artefaktu jsou zcela hladké.
V tichých lesích Šumavy,
v blízkém i širším okolí naší
obce lze najít několik míst, na
nichž vyhasl, ať už dobrovolně, nešťastnou náhodou, či
rukou jiného člověka, lidský
život. Pojďme některá tato
místa navštívit a alespoň
vzdáleně vzpomenout a popřát
věčný klid všem účastníkům
těchto lidských tragédií.
V úvodních odstavcích byl
zmíněn pomníček, který se dá
při troše snahy najít v lokalitě
„U Lizu“. Asi tři kilometry
vzdušnou čarou téměř východním směrem od něj se na
tzv. Kramatech nalézá poměrně
vysoká
dvoustupňová
mohyla vyvedená z betonu
[obr. 2]. Její povrch je
nepravidelně členěn a zdobení
řádkováním připomíná větve
jehličnatých stromů. Z čelní
strany je ve vrchní části
umístěn plochý latinský kříž
s ratolestmi a pod ním je
pamětní deska s fotografií.
Upomíná na tragickou smrt

Obr. 2 - Pomníček na Kramatech

Obr. 3 - Kříž v lese u Branišova

mladého muže, sedmnáctiletého L. Hadravy ze Zdíkova. Stalo se tak 18. září roku
1935 a opět v tom hrála roli
nešťastná láska. Snad se
mladík zastřelil sám, někdy se
udává, že zemřel rukou otce
dívky, kterou miloval. Ona
dívka snad byla Němka a její
otec se proti lásce mladých lidí
rozhodně postavil. Do dnešních dob na mladého Ludvíka
někteří lidé nezapomněli.
Pomník mu postavil bývalý
zaměstnavatel – Schwarzenberské Lesy, ale květiny
k němu každoročně přináší
někdo jiný … kromě rodiny
snad i potomci jeho bývalé
lásky, která se musela tehdy
odstěhovat, ale vzpomínat na
něho nikdy nepřestala.
Kdo rád chodí na houby do
okolí obce Branišov, možná
v lesnatých svazích mezi vrchy
Kohoutová a Na Kopci narazil
na černou a stříbrnou barvou
vymalovaný litinový kříž [obr.
3] se Spasitelem, usazený do
kamenného podstavce. Krucifix byl zřejmě nedávno
renovován a i jeho okolí je
vkusně upraveno s náznakem
kamenných schůdků. Kříž je
sice běžné produkce začátku
minulého století, podle jeho
zdobení rozvilinami a hlavičkami andílků zřejmě z rokycanských železáren či z
Rožmitálu, navíc je v současné
době dosti nahnutý, ale doprovází ho hlavně vzpomínka
na lidské neštěstí. V prosinci
roku 1918 (tedy téměř před
rovnými
100 roky)
zde

zahynul
pod
padajícím
stromem při kácení dřeva
v lese jistý Jan Had, syn
domkáře z Putkova. Pochován
byl tehdy již za tři dny ve
Zdíkovci, na hřbitově u kostela
sv. Petra a Pavla. Jeho pomníček v lese však byl postaven
až po téměř dvanácti letech.
Důvody této prodlevy jsou mi
zatím neznámé …
Další z příběhů se odehrál
mnohem dříve a není s ním
spojen žádný křížek či boží
muka. Přesto si myslím, že
bude pro čtenáře zajímavý.
Odehrál se na konci dubna
roku 1799 a jeho podrobný popis si lze přečíst v knize
známého spisovatele a ředitele
muzea v Milevsku Vladimíra
Šindeláře "Kriminální příběhy
ze staré Šumavy". Tehdy 30. 4.
1799 byl mezi Masákovou
Lhotou a Novým Dvorem v
lese, kde se cesta rozdvojuje k
Dolnímu a Novému Dvoru,
zabit podomní obchodník a
židovský kramář z Dlouhé Vsi
u Sušice Abraham Fantl. Když
se roznesla zpráva o jeho
zmizení, na příkaz vrchnosti se
po něm začalo pátrat. Po
nějakém čase se nalezla
kramářova
mrtvola
a
zanedlouho na to se vlastní
neopatrností prozradil i pachatel loupežné vraždy, jistý Josef
Wurm z Masákovy Lhoty.
Protože trest smrti byl tehdy již
několik let pro tyto případy
zrušen, dostal vrah trest "pouhých" 35 let v nejtvrdším žaláři
s nucenými pracemi. Není tedy
příliš pravděpodobné, že své
zasloužené potrestání přežil.
Když už jsem se zmínil o
obci Nový Dvůr, nedá mi to
nepřipomenout
tragickou
událost z padesátých let 20.
století, která se v této obci
stala. Tehdy zde zahynuli při
dopravní nehodě dva mladí
muži - vojáci, když se na
motocyklu vraceli z taneční
zábavy pořádané v hostinci U
Kubíčků. Z domu čp. 50 v
centru obce tehdy vyčnívalo
směrem k silnici kamenné
schodiště (dnes neexistující),
které jízdu obou mužů
ukončilo. Jako svobodní a
původem z Benešovy Hory
byli pohřbeni v bílých rakvích

Obr. 5 - Pomník Matěje Randáka

Obr. 4 - Křížek Karla Novotného

na vacovském hřbitově. Přesto,
že také na místě jejich neštěstí
není žádný pomníček, do
dnešních časů je vzpomínka na
pány Paula a Vršeckého v
některých srdcích stále živá.
O několik stovek metrů
níže ke Zdíkovu je po pravé
straně silnice vzrostlý les.
Nedaleko od jeho okraje, dnes
obklíčený porostem ostružin,
malin a divokého křoví, je
schován křížek [obr. 4] a
symbolická ohrádka ze stříbrně
lakovaných trubek. Na pamětní
destičce je fotografie devatenácttiletého studenta Karla
Novotného, který na tomto
místě zemřel po úderu blesku
10. října 1966. Skupina
studentů tehdy byla na blízkém
poli na brigádě a nenadálá
bouřka je rychle zahnala ukrýt
se do lesa. Ojedinělý blesk
vzápětí
mladíkovi
přinesl
neočekávanou smrt.
I když je to od
Zdíkova téměř 6 km vzdušnou
čarou západním směrem, nechci vynechat vzpomínku na pana
Matěje Randáka, který zahynul
a má pomníček u lesní cesty
mezi Popelnou horou a

Zadovem [obr. 5]. Šumavský
patriot a vlastenec, který tehdy
znal i dnes slavného "Krále
Šumavy" Franze "Kiliána" Nowotnyho, pracoval při svozu
klád s volským potahem. Snad
již onoho listopadu 1953 byla
cesta trochu kluzká, nebo se
zadní brzdař povozu špatně
rozhodl, výsledkem byl převržený náklad a Matěj Randák
pod těžkými kládami zahynul.
Kamenná deska s latinským
křížem a upomínkovou tabulkou připomíná těžkou práci v
šumavských lesích i jeho
památku.
V údolí řeky Spůlky, asi 2
km od centra obce Čábuze
východním směrem, je v rozbujelém křoví a lesním porostu
ukryt značně poškozený kamenný kříž v "ohrádce" ze čtyř
kamenných sloupků spojených
tyčovým železem [obr. 6]. Kříž
je evidován i u Společnosti pro
výzkum kamenných křížů při
muzeu v Aši pod číslem 1398.
Nápis na něm vytesaný je již
téměř nečitelný, ale podle
dochovaných fotografií lze
číst: "ATS .. KV .. ANOS
MDESATE JEZDIL WE

SVETE POSMRTI NAHLE
TVTO". Pod touto částí textu
je vytesáno IHS a tři hřeby z
kříže. V dolní části nápis
pokračuje: "NARODIL SE
ROKU
1738
DNE
23
LISTOPADU." Původ kříže se
snaží vysvětlit několik legend,
ale pravda je asi ta, že zde na
mrtvici zemřel jistý Jan Kusík

Obr. 6 - Kamenný kříž u Čábuz

z osady Vítovce. V době smrti
mu bylo 77 let, což byl v
tehdejší době požehnaný věk.
Tolik dnes z krátkého putování po méně optimistických
místech v okolí Zdíkova. Za
informace k tématu děkuji paní
I. Caisové ze Zdíkovce, panu J.
Bednaříkovi z Malenic a panu
J. Sovovi z Bláhova.
Ivan Vokáč

