Slovo starosty
Vážení obyvatelé
a návštěvníci Zdíkovska,
prázdniny jsou za námi, rok se přehoupl
do své druhé poloviny. Na školu se těší
rodiče, děti již méně. Snad až na prvňáčky!
Letošní rok je pro naši školu přelomový,
neboť po 36 letech znovu otvíráme dvě
první třídy. Ale o tom se dočtete v rubrice
základní školy.
V posledním čísle Zdíkovska jsem vás
(ne)informoval o připravované opravě
komunikace v průtahu naší obcí. V druhé
polovině srpna jsem konečně získal adekvátní zprávu od investora, Jihočeského
kraje, že tato akce se přesouvá na jaro
2020. Tato dlouho očekávaná informace je
důležitá i pro přípravu rozpočtu obce na rok
2020. Je to příležitost, neřku-li povinnost,
při této akci zrevidovat a vyměnit veřejné
sítě pod vozovkou, vyměnit přípojky a opravit povrch chodníků v trase komunikace.
Opravu vozovky, jak již bylo napsáno,
financuje Jihočeský kraj, na opravu ploch
v majetku obce podáme dotaci, nicméně po
zkušenostech z letošního roku bude vhodné
připravit si prostředky i z „vlastní kapsy“.
Chodníky podél komunikace nebyly již
delší dobu „ v kondici“ a ukládání nového
kabelového vedení jim také nepřidalo.
V obci kolují také dotazy ohledně nového praktického lékaře. Dovolte, abych vás
informoval o změně v ordinaci praktického lékaře, kterou zajišťovala společnost
BH Nemocnice Vimperk, a. s. v našem
zdravotním středisku. Od měsíce listopadu
bude ordinaci nově provozovat společnost
G8 OPEN, s. r. o. Lékařem bude MUDr.
Jiří Kornoušek, který bude prozatím pracovat pod odborným dohledem zkušeného
kolegy. Primářem pracoviště je prim.
MUDr. Olga Janovská. Myslím, že zájem
mladého lékaře o práci v obci naší velikosti
je darem z nebes. Lékař bude v ordinaci
pro začátek 3 dny v týdnu, sestra 4 dny
v týdnu. Čas ukáže, zda získá důvěru

Z obsahu
dalších pacientů a ordinační dny rozšíří.
Konkrétní dny a ordinační doba zatím nebyly stanoveny. V současné době probíhají
se společností G8 OPEN, s. r. o. jednání
ohledně podmínek nájmu ordinace.
Stručnou zprávu o stavu lesů v majetku obce najdete uvnitř čísla. Všichni
čteme a sledujeme v médiích i odborných
kruzích debaty o stavu lesů v České republice a dopadech kůrovcové kalamity.
Smrkové monokultury vysázené našimi
předky, vystavené suchému a teplému
počasí posledních let, podléhají náporu
lýkožrouta a barva lesů se mění ze sytě
zelené na hnědou. Není tomu jinak ani
na Zdíkovsku. Chtěl bych touto cestou
apelovat na soukromé vlastníky lesů, kteří
nezasahují nebo zasahují pozdě a tím napomáhají šíření brouka. Určitě to nejsou
všichni! Spousty lidí se svému majetku
věnují pravidelně, zodpovědně vyhledávají
a odstraňují napadené stromy. Největší
škody evidujeme na Putkovsku a nad Novým Dvorem (v Puchru). Napadené dřevo
se snažíme asanovat, ale stromy schnou
takřka před očima. Cena dřeva klesla
velmi výrazně. Zatím stále máme odbyt,
ale výraznou pomocí je i zájem obyvatel
o palivo. Palivové dřevo stále prodáváme
za 250 Kč/pm bez dopravy a 500 Kč
s dopravou. Zájem o dřevo je enormní,
a proto jsme omezili množství na 40 pm
na 1 odběratele. Také jsme upravili obecní
traktor Zetor na připojení obecní vyvážečky, abychom rychleji uspokojili zájemce
o palivo a zároveň mohli vytěžené dřevo
horší kvality uskladnit mimo les. Pokud se
začne dřevo hromadit u obecní kotelny
nebo v Račově pod kravínem, nedivte se.
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Nebyl bych to já, abych se alespoň jedenkrát ve Zdíkovsku nevěnoval odpadovému hospodářství. Musím konstatovat, že
na první pohled „Zdíkáci“ třídí hodně. Vykazujeme ve statistikách, které nám poskytuje
firma EKO-KOM, poměrně dobré výsledky.
Pokračování na další straně
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Slovo starosty – pokračování za str. 1
V prvním pololetí jsme za vytříděný odpad
(za 14,915 tuny papíru, 17,861 tun plastu,
11,94 tun skla a 2,209 tuny nápojových
kartonů) obdrželi 136 267 Kč.
Bohužel druhý pohled do kontejneru na
tříděný odpad nám ukáže, že se mezi námi
najdou, odpusťte mi ten termín „prasata“,
která do barevného kontejneru vhazují vše,
co je napadne – boty, textil, suť a zejména
směsný odpad. Co se nevejde do popelnice, zanechají vedle. Gauče, židle, skříně,
vysavače apod. Toto všechno pak musí
pracovníci obce naložit a odvézt do Vimperka do sběrného dvora, kam tyto věci
patří. Tím samozřejmě přijdou o čas, který
by měli věnovat jiné práci. Objevil jsem
dokonce v kontejneru na plast kopie
dokladů různých občanů cizí národnosti,
jejich smlouvy a výpisy z bankovních
účtů. V dnešní době hysterické ochrany
osobních dat a GDPR neskutečná věc!
Všímaví občané zaznamenali, že do
naší rodiny barevných kontejnerů přibyli
noví členové. U kina se objevil šedý kontejner. Je určen na kovy – ZMAČKANÉ
plechovky, konzervy, kousky plechu a drobný
kovový odpad. Hned vedle stojí zelená
plastová popelnice s gumovým otvorem
nahoře. Ta je určena na jedlé oleje. Fritovací olej a jiný tuk nalejete do plastové
lahve, pečlivě zavíčkujete a vhodíte do
tohoto kontejneru. Důvod osazení tohoto
kontejneru je prostý! Stále se ještě najdou
lidé, kteří fritovací olej lijí do záchodu
nebo kanálu. Bohužel tento odpad putuje do
naší nové čističky odpadních vod a často
poškodí proces filtrace a vychytávání
kalů. Oprava nás poté stojí nemalé prostředky. Proto vás prosím – nevylévejte
jedlé ani jiné oleje a tuky a samozřejmě
chemikálie do odpadních vod!
Jsem rád, že uvědomělí občané odpad
třídí. Možná jste zaznamenali, že se
připravuje novelizace zákona o odpadech.
Jednou z novinek má být povinné třídění
textilu do kontejneru. Barva kontejneru
zatím není dána. Největším přínosem by
mělo být: „Co vyhodíte, zaplatíte“. Nově
půjde vybírat dle vyprodukovaného množ-

ství odpadu. Některé obce na tento systém
již přešly. Nutností je zde vážení každé
popelnice, evidence popelnic a jejich majitelů a pravidelné vyhodnocování váhy
a upravení ceny za odpad. Kdo třídí a má
méně komunálu, platí méně. Kdo naplní
popelnici vším možným, platí více. Sám
jsem zvědav, jak se k tomuto systému
postaví svozové firmy. Každopádně z toho
vyplývá, že není nutné pouze třídit, ale
odpad nevytvářet! Je to však velmi těžké
v dnešní konzumní době, kdy jsou výrobci
různými nařízeními nuceni balit výrobky
do několika obalů. Přesto, pro vaši budoucnost a peněženku, snažte se množství
odpadu minimalizovat.
Něco málo k probíhajícím a plánovaným investičním akcím na podzim v obci
Zdíkov.
– probíhá rekonstrukce elektrického
vedení v centru obce. Stávající vzdušné
vedení se ukládá pod zem. Investorem je
E.ON Distribuce, zhotovitelem firma
Elektrostav Strakonice.
– dokončujeme rozšíření kanalizace
a opravy vodovodu v Zapotoku a v Hadrmonu. Povrchy komunikací budou opraveny
z v příštím roce.
– zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 7. 8. 2019 schválilo vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Rozšíření kanalizace Zdíkov – ulice Ke
kurtům“. Předpokládaná hodnota zakázky
je 1 998 000 Kč. Oslovili jsme tři firmy
a zveřejnili vyhlášení na našich webových
stránkách. Na akci máme vymezené prostředky v rozpočtu, přesto se pokusíme
získat grant. Doba zhotovení díla je
stanovena od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.
Předpokládáme, že s přihlédnutím k možnosti získat dotaci, začne stavět na jaře 2020.
– obec Zdíkov získala v letošním roce
dotaci na „Obnovu veřejného osvětlení
v obci Zdíkov“. Jedná se o výměnu svítidel pouličního osvětlení. Část světel byla
vyměněna již v minulosti. Slyšel jsem od
některých občanů, že světla nesvítí a ulice
jsou tmavé. Jiná skupina občanů zase

připomínkuje, že stará světla jim svítí do
oken a nemohou spát. Mohu vás ujistit,
že nová světla splňují všechna kritéria
současných nároků. Mnozí jsou navyklí,
že světlo neosvětlovalo pouze ulici, ale
svítilo do všech světových stran. Nové
nařízení říká, že světlo má směřovat dolů.
Je to i z důvodu tzv. světelného smogu.
Výměnou světel dojde k úspoře až 70 %
elektrické energie.
– v Novém Dvoře proběhne v průběhu
podzimu výměna vodovodu a oprava
kanalizace v proluce p. č. 632/16 (od hasičské zbrojnice čp.114, až po dům čp.77).
– čeká nás též oprava povrchu komunikace od křížku (U Pešlů směrem ke
starému JZD). Předloni zde proběhla
výměna vodovodu a kanalizace. Nový
povrch položí vítěz výběrového řízení
firma Stavimperk, celková cena díla je
1 336 220,67 Kč. Na tuto akci jsme
obdrželi dotaci od Jihočeského kraje ve
výši 690 399 Kč.
V letošním roce si budeme připomínat
30. výročí od Sametové revoluce. 17. listopad 1989 navázal na listopad 1939 a stal
se Dnem boje za svobodu a demokracii.
Mnozí lidé zapomínají a někteří dokonce
vzývají staré pořádky. Nejsou spokojeni se
situací, nemají své jistoty a poukazují na
nešvary doby dnešní. Každá doba má své.
Já si myslím, že lidem je nutno stále věci
připomínat, neboť demokracie nevznikne
sama. O demokracii musíme pečovat, stejně
jako musíme pečovat o zdraví, lásku
a spravedlnost.
Vážení občané, přeji vám krásné
podzimní dny, hezkou pouť, ať u Lizu
nebo ve Zdíkově, a končím svůj úvodník
citátem Václava Havla:
„Přirozenou nevýhodou demokracie je,
že těm, kteří to s ní myslí poctivě,
nesmírně svazuje ruce,
zatímco těm, kteří ji neberou vážně,
umožňuje téměř vše.“
Mgr. Roman Šebánek,
starosta obce
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Boj s kůrovcem obecních lesích Zdíkov
Prázdniny 2019 nepřinesly zlepšení
v lesích obce Zdíkov. Pokračující sucho
a vysoké teploty směle nahrály k „bezproblémovému“ druhému rojení lýkožrouta
smrkového. Zastoupení smrku v lesích
Zdíkova je 70%, takže se měl kam rojit.
Razantní zásah na jaře tohoto roku
eliminoval zčásti první výlet kůrovce,
ovšem přesto v okolí pasek, ale i uvnitř
porostů se objevují zrzavé stromy či stromy
„ čerstvě zavrtané“. Vše je evidováno, ale
v lidských silách včasné zpracování všeho
dřeva není. S kůrovcem v našich lesích
bojují dodavatelé lesních prací (motorová
pila, traktory, vyvážecí vleky), v těchto
dnech také znovu poptáváme harvestorový

uzel. Uvidíme, jak to dopadne, protože
tyto stroje jsou plně zaneprázdněné po
celé republice.
Asanace dříví probíhá chemicky, kde
je to z hlediska ochrany vod možné. Prosíme tedy o omezení sběru lesních plodů
v místech těžby.
Občané mohou z části pomoci a i pomáhají s odběrem napadeného dříví v podobě koupě palivové dřevní hmoty. Nyní
je možnost odebrat cca 40 prm na domácnost, z důvodu pokrytí více odběratelů.
Ceník viz níže.
Zároveň prosíme majitele lesů v k.ú.
Zdíkov o alespoň minimální obranné
a ochranné zásahy proti kůrovci na svých

lesních pozemcích. V případě problémů je
možné se obrátit také na správu obecních
lesů Zdíkov, vše ovšem v souladu s OLH
(odborný lesní hospodář) daného vlastníka
lesa.
Kjučukov Alexandr Dis.
OLH obce Zdíkov

CENÍK PALIVOVÉHO SMRKOVÉHO DŘEVA
250 Kč včetně DPH ........................... palivové dřevo 2m s vlastním odvozem
500 Kč včetně DPH ........................... palivové dřevo 2m včetně dovozu (traktor + vlek s hydraulickou rukou)
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Prázdninové dění va zdíkovské škole
Vážení čtenáři Zdíkovska,
v následujících řádcích bych Vám rád
přiblížil prázdninové dění ve zdíkovské
škole. Text je psán v době, kdy řemeslníci,
zaměstnanci školy a obce s pracemi teprve
finišují. Přesto, že jsme se pustili do poměrně rozsáhlých oprav a rekonstrukcí,
věřím, že 2. září nastoupí žáci a učitelé do
modernizované a krásně naklizené školy.
Největší akcí těchto prázdnin je kompletní rekonstrukce školní kuchyně. Pominu
raději výčet všech náročných přípravných
prací. Kdo viděl kompletně rozbourané
a rozkopané prostory, tak dobře ví, o čem
mluvím... Pokud popíši aktuální stav, pak
kuchařky budou využívat novou elektroinstalaci a odpady, prostředí jim zkrášlí
krásné obklady, protiskluzová dlažba a vymalované stěny, na přípravu skvělých jídel si
posvítí novým světelným systémem a práci
jim ulehčí částečně obnovené zařízení kuchyně. Za výše uvedené patří poděkování
zřizovateli – Obci Zdíkov. Starostovi,
radě a všem zastupitelům, kteří se rozhodli
věnovat na tuto akci značné finanční prostředky (část i díky úspěšné projektové žádosti), stavebnímu technikovi za přípravu
a dozorování akce a zaměstnancům obce,
kteří strávili na modernizaci značný počet
hodin. Poděkování patří vedoucí školní
jídelny Jiřině Kornouškové za aktivity
spojené zejména s plánováním rekonstrukce
z pozice odborníka v oblasti školního stravování.
Modernizací prošly také všechny třídy
prvního stupně. Již dlouhá léta volaly po
obnově hygienické koutky, a tak jsme nejprve vyměnili vedení vody ve třídách,
poté obložili koutky novými obklady,
pořídili jsme keramická dvojumyvadla,
vodovodní baterie, zásobníky na papírové
ručníky a pěnové mýdlo. Všechny třídy byly
plně nebo alespoň částečně vymalovány.

Vzhledem k počtu prvňáků otevíráme
– po dlouhé době – dvě první třídy. A tak
jsme zakoupili vybavení pro třídu 1.B –
žákovské stoly a židle, učitelskou katedru,
zbrusu novou tabuli, interaktivní prvky,
notebook, lino, koberec... I zde jsme proinvestovali nemalé finanční prostředky.
Pro zajímavost a Vaši představu uvedu pořizovací hodnotu klasického vybavení
třídy: tabule s interaktivitou 80 000 Kč,
stoly, židle a katedra 60 000 Kč...
Reagovali jsme také na již nevyhovující
malý prostor stávající učitelské sborovny.
V současné době působí ve škole celkem
21 učitelů a asistentů. Od začátku školního
roku tak budou kolegové pracovat a nabírat sílu o přestávkách v nové sborovně
– v přízemí vedle ředitelny. Modernizací
prošla také samotná ředitelna.
V mateřské škole, která je součástí
subjektu, jsme financovali položení PVC
krytiny a koberce v jedné třídě, pořízen
byl nový stůl a na osvěžení dětí v horkých
dnech bude nainstalováno venkovní mlhoviště...
Výčet by mohl pokračovat dál: pořízení
šatních skříní pro nové prvňáčky, zřízení

Léto táborníkům přálo
Také letošní prázdniny strávila řada
dětí na „Zdíkovských táborech“, organizovaných školou. Počasí jim sice tento rok
moc nepřálo, ale i přesto si společné chvíle
pořádně užily. Jejich cesty vedly na Javorník ke kapličce, proskákaly se Hopsáriem
v Českých Budějovicích a prošly se bosou
nohou po Chvalšovicích. Zdolaly Hájnou

horu, pokračovaly přes Prachatice, kde si
hrály v areálu lesních her, a hledaly různé
živočichy v rybníku ve Stožci. Konec tábora
byl ve stylu Masterchef ve Vacově, kde
děti pekly křupavé trdelníky a smažily nadýchané lívance s borůvkami. Masožrouti
si smlsli na kuřecích burgerech.
Bc. Zdeněk Švihel

šatny pro pedagogy, opravy poničeného
vybavení, natírání dveří...
Chci velmi poděkovat provozním zaměstnancům školy a mateřské školy.
Velmi si vážím pracovníků, kteří berou
své zaměstnání nejen jako povinnost, ale
kterým opravdu záleží na vzhledu a chodu
školy. Takoví zaměstnanci (účetní, školník,
uklízečky, kuchařky...) budou ve škole
vítáni a vedení školy se bude vždy snažit
patřičně jejich práci ocenit. Speciální poděkování za pomoc patří mému zástupci
Jindřichu Turkovi.
Závěrem bych chtěl popřát kolektivu
učitelů a asistentů úspěšný školní rok.
Nové vedení školy ví, že se ve své práci
může spolehnout na schopné odborníky,
a to jak v základní, tak i mateřské škole.
Všem dětem a žákům přeji, aby chodili do
školky a školy s radostí, prvňáčkům, aby
se rychle zorientovali v novém prostředí
i povinnostech, deváťákům, aby se zodpovědně připravili na příjímací řízení na
střední skoly. Vám, rodičům, přeji pevné
nervy.
Mgr. Zdeněk Kluibr,
ředitel ZŠ a MŠ Zdíkov
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Prázdniny končí a zase je tu nový školní rok

„V 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.
Děti si přivezly spoustu zážitků z celodenního výletu na Borové Ladě a třídní
výlety se také vydařily. U Šumavouse i na
Zadově si to děti opravdu užily. Děkujeme
všem, kteří se na organizaci podíleli. Zejména děkujeme Labaštům a Hujdům za
vstřícnost, ochotu a úžasnou atmosféru.
Ještě jednou děkujeme!!!
18. června se naši předškoláčci oficiálně
rozloučili s mateřskou školou. Jelikož byly
dvě předškolní třídy a dětí se loučilo 31,
do mateřské školy bychom se všichni
nevešli. Poprvé proto proběhlo slavnostní
rozloučení v místním kině. Zahájeno bylo

foto prezentací – poutavou a dojemnou
ukázkou momentů ze života dětí v MŠ.
S taškou na zádech a veselými básničkami
a písničkami poté děti pobavily rodiče
a pak složily malou maturitu. Po slavnostním šerpování a přípitku následovalo
odpoledne plné soutěží a zábavy. Tato
akce však nebyla poslední.
Ve čtvrtek 20. června byl den, na který
se děti z obou III. tříd moc těšily – noční
spaní ve školce. Tentokrát byla varianta
i s maminkami, ale ve stanu. Děkujeme
všem rodičům, kteří si čas na své dítě
udělali a stan na zahradě postavili. Počasí
se nám trošičku na závěr pokazilo, ale
nebyl nikdo, kdo by si to neužil. Návštěva
tělocvičny, 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
tentokrát nestýskalo, nikdo se v noci
nestěhoval do své postýlky. Bylo to prima!
A díky panu Blechovi, který vše natáčel,
budou mít všichni na mateřskou školu
vzpomínku!
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. Provoz byl ve třídě
ve středisku, neboť opět probíhala během
prázdnin v MŠ rekonstrukce.
V horní třídě hlavní budovy se pokládaly ve třídách nová lina i koberce. Děkujeme všem, kteří přiložili ruce k dílu! Panu
Hadravovi a jeho zaměstnancům, vedení
Základní a Mateřské školy i rodičům.

Ale to pořád není vše.
Uspěli jsme s žádostí na poskytnutí
dotace na vybavení a úpravu školní zahrady. Za přidělené finanční prostředky
máme na zahradě dvě nová pískoviště.
Ve spolupráci s obcí se začátkem srpna
zahájilo budování slíbeného altánu. Základní deska je již hotova a k tomu ještě
vydláždění dvou prostorů v rámci úpravy
školní zahrady. Děkujeme nejen obci,
ale i firmě Tomáš Sova DS servis s.r.o.
Prováděli a zajišťovali nejen tuto práci, ale
i menší úpravy na požádání vedení MŠ.
A tak máme školní zahradu zase o trochu
krásnější. V jarních měsících příštího roku,
až bude altán stát, bude ještě krásnější!
TĚŠÍME SE!!!
V tomto novém školním roce 2019– 20
máme provoz opět ve třech třídách.
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, vedení Základní a Mateřské školy, obci, rodičům...
Dětem, pedagogům i provozním zaměstnancům přeji šťastné vykročení do
nového školního roku 2019–2020 a rodičům pevné nervy, mnoho radosti a krásné
podzimní období!
Míčková Zdena

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. (Exupéry)

ZDÍKOVSKO | Ohlédnutí za letními akcemi

podzim 2019 | strana 6

Šumavské poutě
Pěkné slunné počasí vylákalo mnoho
poutníků z vesničky Nicov a okolí na
Svotoprokopskou mši svatou. Svatý Prokop
je uctíván jako jeden z českých zemských
patronů. Mezi českými patrony zaujímá
páté či šesté místo, často po boku svatého
Vojtěcha a Pěti svatých bratří. Je patronem
rolníků, horníků, vinařů a poustevníků.
Každoročně se na svatého Prokopa
v šumavské obci Nicov koná Svatoprokopská pouť. I letos 7. července se v kostele
sv. Martina konala mše svatá. Na tuto pouť
se do rodného kraje vrací každoročně
i rodáci z Německa. Mši svatou vedl
P. Jaromír Stehlík.
Druhou poutí na Šumavě byla pouť dne
27. 7. 2019 v Putkově, malé vesničce patřící
obcí do Zdíkova. Poutní mše svatá se
konala v kapličce zasvěcené svaté Anně
právě k jejímu svátku. Tato žena byla
manželkou sv. Jáchyma, matkou Panny
Marie a babičkou Ježíše. Stala se ochrán-

kyní matek a manželství, šťastně končících
příchodů dětí na svět. Zároveň byla též
patronkou horníků, mlynářů, truhlářů,
tkalců a krejčích. Její ochranou se zaštítila
i některá města v cizině, například ve
Florencii, Neapoli. Křesťané se rádi chodí
pomodlit do míst, kde stojí kapličky jí
zasvěcené. Staly se tradicí poutí. Důvodem je pomodlit se a posílit sami sebe
modlitbou, prosit za déšť, za ochranu před
bouřemi, ale i za nalezení ztracených věcí.
Svátek svaté Anny se slavil společně se
svatým Jáchymem dne 26. července.
K tomuto datu se váže pranostika „Svatá
Anna, chladna zrána.“
Mši svatou vedl P. Vavřinec Skýpala.
Jeho kázání bylo laskavé a myslím si, že
zaujalo shromážděné poutníky. Pěvecký
sbor pod vedením paní Marie Mrázkové
zazpíval několik zpěvných melodických
písní s náboženskou tématikou. Jen to
počasí zrovna moc poutníkům nepřálo.
Tiše padal déšť. Nebylo to však na škodu,

vody je potřeba a na sváteční náladě to
neubralo. Odpoledne se lidé sešli pod
velkým stanem na kus řeči s přáteli a na
malé občerstvení a k poslechu hudby.
Do třetice všeho dobrého, jak se říká.
V neděli dne 28. července se konala opět
tradičně poutní mše ve vesničce nad
Zdíkovem, v obci zvané Branišov. Každoročně sem přicházejí poutníci, nejen ke
společné modlitbě, ale i za setkáním
s dobrými přáteli. Mši svatou vedl opět
P. Vavřinec Skýpala. Lidé se do Branišova
rádi každý rok vrací. Je zde hezké prostředí, přívětiví lidé. Kaplička je malá,
moc věřících se tam nevejde. Nikomu to
nevadí, rádi postojí před ní a vyslechnou
si kázání. Den, kdy se mše konala, byl
zamračený, ale nálada všech byla výtečná.
Snad nikomu nechyběl úsměv na tváři. K
poslechu vyhrávala kapela pod vedením
pana Kopfa a všichni se dobře bavili.
Milli Hojdekrová

Zpráva o sněmu spolku Horních Králováků
Při příležitosti mezinárodních rybářských závodů v Bláhově se uskutečnil také
první sněm nově registrovaného spolku
Horních Králováků.
Součástí programu sněmu bylo zhodnocení dosavadní činnosti. Z té vyniká
zejména několik povedených renovací
drobných památek, úspěšná organizace

dvoudenní návštěvy přátel z partnerského
Rožmitálu pod Třemšínem a navázání
spolupráce s obecními úřady v regionu.
Pro blízkou budoucnost má spolek
Horních Králováků před sebou více než
desítku konkrétních akcí, jimiž chce
přispět k zachování krás Šumavy.
Velkou pobídkou k práci je pro nás

zájem jednotlivců i firem podílet se na
našich akcích jak materiálně a technicky,
tak i finančně.
Za veškerou pomoc i spolupráci jsme
velmi vděční!
Za Horní Králováky, z. s.
Ivan Vokáč

strana 7 | podzim 2019

Ohlédnutí za letními akcemi | ZDÍKOVSKO

Návštěva přátel z Vodňan a Rožmitálu pod Třemšínem
Ve dnech 27. a 28. července přijela
na pozvání zastupitelstva obce Zdíkov
a spolku Horních Králováků na reciproční
návštěvu skupina přátel z Rožmitálu pod
Třemšínem a Vodňan v čele se starostou
Rožmitálu Ing. Vondráškem a exstarostou
Vodňan Ing. Heřmanem. Byli uvítáni
na obecním úřadě exstarostou Zdíkova
panem Kantoříkem a současnou místostarostkou paní Loziášovou. Po kávě a krátkém seznámení se již rozjel náročný
dvoudenní program akce.
Prvním zastavením byla návštěva
rozhledny na Javorníku (volný vstup nám
umožnil starosta Vacova pan Miroslav
Roučka – děkujeme!), díky které se hosté
dobře obeznámili s regionem, ve kterém
žijeme. Pravda, počasí v tu dobu příliš
nepřálo, ale výhledy přesto stály za to.
Na Javorníku též proběhl slavnostní
oběd, v rámci něhož jsme měli možnost
popřát panu Jiřímu Kopačkovi z Úbislavi,
významnému patriotovi, k jeho nadcházejícím 93. narozeninám. Po posezení
u dobrého jídla i pití delegace odjela do
Strašína. Tam nás u památného kostela
přivítal starosta Jan Helíšek, který naši
skupinu provedl kostelem, kostnicí i místem, kde došlo ke zjevení Panny Marie
(taktéž děkujeme za přivítání i výklad).
Poté jsme se přesunuli do Bláhova
k místnímu rybníčku, kde proběhl krátký
kurz sportovního rybaření. Naštěstí se vše
odehrálo bez komplikací, vydrželi jsme
i letní deštík, a výsledkem byla pěkná

řádka ulovených pstruhů, kteří krátce
poté putovali do zámecké kuchyně na
společnou večeři. Čas však velmi rychle
utíkal, a tak jsme se záhy stěhovali do
prostředí branišovských lesů, kde od
17. hodiny proběhlo slavnostní požehnání
křížku, který zde byl od třicátých let
minulého století na památku tragické
smrti osmnáctiletého Jana Hada z Putkova
roce 1918. Křížek byl v nedávné době
neznámo kým poničen. Opravy se ujal
v čele spolku Horních Králováků pan
Sova z Bláhova, a vytvořil tak velmi
pěknou vzpomínku na mladého muže.
Požehnání, které vedl páter Mgr. Jaromír
Stehlík, se zúčastnilo okolo šedesáti
spoluobčanů a mile překvapili i hasiči
z Putkova, kteří dorazili ve svátečních
stejnokrojích.
Program návštěvy pokračoval ubytováním v areálu zdíkovského zámku a poté
návštěvou právě probíhajícího Šumavování na ostrově. Myslím, že hosté byli
překvapeni tím, jak to v obci žije a jaké
zde máme hezké prostředí. Večer pak na
zámku probíhala slavnostní večeře, které
se také zúčastnili zástupci obce i majitel
zdíkovského zámku s chotí. Navzájem
byly předány drobné dárky a upomínkové
předměty; každá z přítomných dam dostala
květinu. Posezení s přátelským povídáním
i hudbou se protáhlo do pozdní noci.
V neděli ráno se skupina vydala
nejprve na výlet po známých místech
Šumavy. Pod vedením pana Sovy a při

Výprava před kostelem ve Strašíně.
Stojící zleva: Jan Helíšek, Václav Heřman, Josef Sova, Vlasta Heřmanová,
Josef Vondrášek, Petra Morová, Marcela Sladká, Jana Melicharová,
Ivan Vokáč. Sedící zleva: František Žán, Zdeněk Vavrečka.

jeho zasvěceném vyprávění navštívila
Jezerní slať, Kvildu, Františkov, Modravu,
Srní i Prášily. Zhlédla mj. místo, kde byl
postřelen Král Šumavy Kilián, rozbořený
kostel v Prášilech, Hausvaldskou kapli
zvanou Šumavské Lurdy i Vchynicko-tetovský plavební kanál. Cesta dále
pokračovala přes hranici v Železné Rudě
a skončila v bavorském Regenu. Zde v neděli odpoledne probíhal slavnostní průvod
při příležitosti známého Pichelsteinerfestu.
Během odpoledne jsme ochutnali bavorská
jídla a speciality i popili pivo z mohutných
tupláků. Pohodové odpoledne rychle uběhlo
a museli jsme se vracet domů. Ve Zdíkově
jsme se s návštěvou rožmitálských neradi
loučili.
Během této akce byla předjednána
další spolupráce mezi obcemi Zdíkov
a Rožmitál pod Třemšínem. Její doladění
je již v rukách zastupitelstev obou obcí.
Nás jako Horní Králováky těší, že jsme
k tomu mohli svou iniciativou přispět.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem,
kteří zabezpečili zdárný průběh celého
setkání: starostovi Zdíkova Romanu
Šebánkovi, místostarostce Ivě Loziášové,
bývalému starostovi Zdeňku Kantoříkovi,
pracovnici OÚ Ivaně Caisové, majiteli
Zámeckého hotelu Helmutu Müllerovi
a jeho paní Heleně, zaměstnancům
hotelové kuchyně i personálu a všem
ostatním nejmenovaným.
Za Horní Králováky
Ivan Vokáč a Josef Sova

Slavnostní požehnání renovovanému křížku u Branišova.
Pánové Sova, Vondrášek, Heřman a Kantořík při pokládání svící
ke křížku za Branišovem.
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Ani déšť nás nezastavil…
Letošní ročník Šumavování nám sice
co do počasí příliš nepřál, ale jen co
vstoupila na pódium bubenická skupina
Tam Tam Batucada, mraky nad zdíkovským
ostrovem svou show náhle rozehnala. Ti,
co i v nevlídném počasí dorazili, zaujala
nejen profesionálně připravená vojenská
ukázka Československé obce legionářské,
ale též ostatní doprovodný program celé
akce, jako byla soutěžní zastavení pro děti
například u chovatelského koutku, tvořivých

dílniček či zastavení u stánku místního
rybářského spolku.
Program byl nejen pro děti nabitý,
i dospěláci se dobře bavili při poslechu
sušické kapely Orchidea, která byla jako
předkapela pro dobře známou kapelu Keks.
Zbytek večera pak patřil opět kapele
Orchidea, jež všechny přítomné v tanci
dounavila.
Po celý den bylo k dispozici také
občerstvení se spoustou dobrot nejen pro

žíznivé a hladové. Kdo přišel, věřím, že
nelitoval. Hlavně dětem udělala radost malá
pozornost, kterou si mohly odnést díky
dobročinnosti hračkářství U krtečka Vimperk, společnosti Miva Vacov a dalším…
Snad se opět brzy potkáme ve Zdíkově
při dalším ročníku Šumavování či při jiné
události, při které se všichni dobře baví.
Velký dík všem, co pomohli uskutečnit
tuto akci!
Za organizační tým Jan Egner

Z nových knih
PRO DOSPĚLÉ
Michal Vaněček:
Mlýn (fascinující příběh podle skutečné
události z jižních Čech)
David Balda-Petr Kult:
Narušitel (podle skutečných událostí)
Tomáš Marný:
Dopis z Yorku (historický thriller)
Hana Whitton:
Poslední láska císaře Karla (historický
román)

PRO DĚTI
Vlastimil Vondruška:
Duch znojemských katakomb
(historický román)
Sinéad Moriarty:
Dobrá matka (nejtěžší rozhodnutí
dokáže udělat pouze matka)
František Čech:
Divoký obchod (právnický thriller
z českého prostředí)
Stefan Ahnhem:
Osmnáct pod nulou (mrazivý thriller)

David Walliams:
Nejhorší děti na světě 2
Lavie Tidhar:
Pro hrst lentilek
Sandra Dražilová Zlámalová:
Čarodějnice Bordelína
Klára Smolíková:
Pozor, v knihovně je kocour!
Magdalena Kubišová
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Muškaření naše dění aneb Junior team4teen v akci

Prázdniny pomalu střídá nový školní
rok a s ním se rozjede spousta nových akcí
pro naše mladé muškaře, ať závodní či
zájmové. To bych ovšem předbíhal.
Nejprve bych se rád ohlédl za některými akcemi před prázdninami a během
nich. Mezi největší akce před prázdninami
patřilo jezerní mistrovství ČR juniorů
v lovu ryb na umělou mušku, které se
konalo na jezeře u obce Polička. Zde jsme
měli jediného zástupce a tím byl Libor
Kukla. Bohužel se projevilo, že v našem
regionu získávají mladí muškaři mnohem
větší zkušenost s lovem na řekách a v konkurenci 45 závodníků Libor osadil 21.
místo.
Další důležitá klání se pro nás odehrála
ve II. lize sk. „A“, kde jsme zastoupeni
jedním týmem. Ten se na řece Sázavě
snažil vybojovat co nejlepší umístění
pro závěrečné podzimní kolo. Tým je ze
75 % tvořen juniory a mohlo by se zdát,
že 10. místo, které vybojovali při účasti
12 týmů, je špatný výsledek. Opak je ale
pravdou: kluky dělí např. od 6. místa jen
6 bodů a to se dá na podzim stáhnout hned
v prvních kolech. Takže podzim bude
velice napínavý a doufám, že klukům
částečně pomůže domácí prostředí závodu,
tj. Vltava v okolí Zlaté Koruny.
Druhým důležitým závodem byla
jihočeská krajská divize, kde máme hned
4 týmy. Jarní část se odehrála na Volyňce
mezi Lčovicemi a Čkyní a fantasticky jsme
ji ovládli: máme v družstvech obsazena
první tři místa a stejné je to v jednotlivcích.
Pokud se náš ligový tým udrží, je velká
pravděpodobnost, že v příštím roce budeme mít v lize opět dva týmy.

Posuňme se ale již do prázdninového
času, kdy jsme druhý červencový týden
opět uspořádali soustředění mladých
muškařů. Horní Vltavice se z hlediska své
polohy, tradičně skvělého zázemí i záběru
našich aktivit jeví jako téměř dokonalá
lokalita, proto jsme i letos zamířili tam.
Zároveň se letos díky množství dopravních
prostředků soustředěných na akci povedlo
navštívit různorodé lokality, např. retenční
nádrž Polka, na Vltavě Vyšší Brod, Zátoň,
Soumarský most, na Otavě Sušici a Velké
Hydčice, na Blanici Záblatí, na Volyňce
Lčovice a Čkyni. V průběhu soustředění
také proběhl jubilejní 5. ročník závodu
Vltava River Cup. Jubilejní tedy byly
také ceny udělované při závěrečném
ceremoniálu. Vítězem se stal Šimon
Červený, druhý skončil reprezentant ČR
Vojtěch Marek a třetí příčku obsadil
Zdeněk Dvořák.
V srpnu pak proběhlo v okolí Vyššího
Brodu a Rožmberku mistrovství světa
juniorů, kde náš druholigový závodník
Vojtěch Marek s týmem obsadili 1. místo
v družstvech a pyšní se tak titulem mistra
světa. Vojta dále v jednotlivcích obsadil
nádherné 6. místo, gratulujeme!
Po tradičním „koncoprázdninovém“
soustředění na Otavě nás v září čekají dva
mezinárodní závody, a to Svratecký lipan
a Memoriál Theodora Kouby ve Vyšším
Brodě. Mezi těmito závody ještě proběhne
rozhodující podzimní část II. ligy sk. „A“.
Na počátku října pak přivítá řeka Volyňka
nebo Otava v okolí Strakonic rozhodující
podzimní kolo krajské divize a v polovině
měsíce proběhne říční mistrovství ČR
juniorů na řece Ostravici.

Vyjma závodů, na které trénují naši mladí
sportovní muškaři ve zvláštním režimu,
jsou naše akce koncipovány tak, aby se
jich mohli účastnit jak tito sportovní, tak
i zájmoví muškaři. Naším záměrem je totiž
nenechat naše sportovce (i přes všechny
sportovní úspěchy, k nimž je vedeme
a v nichž je podporujeme) „utéci“ od
obyčejného bytí v přírodě s obyčejnými
kamarády, od ekologicky a lidsky etického
přístupu k přírodě, vodě a lovu ryb, který
původně nebyl sportovní rivalitou, ale
obživou a přírodním hospodařením. Zároveň těm, kteří jsou muškaři zájmovými,
rádi zprostředkujeme zkušenost se závodní
muškařinou, aniž by museli tu zájmovou
hned opouštět – někteří u závodění zůstanou, ale mnozí si to jen zkusí a pak si rádi
nechají tento způsob vztahu s přírodou jen
jako koníček, bez rivality a výkonnostního
tlaku, což je v dnešní době důležitá hodnota.
V tomto duchu se naše aktivity budou
realizovat i nadále a za to, že to tak může
být, děkujeme našim podporovatelům
– městu Vimperk, Jihočeskému kraji, MO
ČRS Vimperk, JčÚS Boršov nad Vltavou,
firmám Hanák s.r.o., Tommi-Fly.cz, JV
Fly Fishing s.r.o. a dalším.
Pokud vás naše činnost zaujala, možná
rádi přivítáte informaci, že 14. října 2019
započne opět v klubovně team4teen
muškařský kroužek. Bude se konat vždy
v pondělí od 17 hodin a srdečně na něj
zveme všechny zájemce o muškaření.
Více na http://www.team4teen.cz/junior/.
Stanislav Bláha, vedoucí kroužku
a předseda Junior team4teen
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Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří v druhé polovině
roku 2019 oslavili a oslaví svá kulatá životní jubilea
Miloš Votoček, Zdíkov
Anna Králová, Zdíkov
Silvestr Schwarz, Zdíkov
Věra Roučová, Nový Dvůr
Anna Roučková, Zdíkov
Eva Nová, Zdíkov
Jan Kalíšek, Zdíkov
Zdeňka Švarcová, Masákova Lhota
Václav Runda, Zdíkov
Zdeňka Říhová, Zdíkov
Marie Nikodemová, Zdíkovec

Růžena Vlčková, Zdíkov
Emilie Potužníková, Zdíkov
Bedřich Večerník, Zdíkov
Pavel Margolius, Zdíkov
Petr Kleinhampl, Masákova Lhota
Emil Blaško, Zdíkov
Anna Pešlová, Zdíkov
Vlasta Pešlová, Masákova Lhota
Věra Margoliusová, Zdíkov
Anna Martanová, Zdíkov
Jan Hadrava, Zdíkov

Blahopřejeme k narození
Anna Košinová, Zdíkov
Tomáš Stříhavka, Zdíkov
Karel Černý, Zdíkov

Charlotte Ella Kurejová, Zdíkov
Herbert Renner, Zdíkov

Společně do minulosti
Svatá Ludmila byla manželkou prvního
historicky doloženého Přemyslovce, knížete
Bořivoje, matkou knížete Vratislava a babičkou patrona České země, svatého Václava.
Letos si již po desáté připomeneme
o poutním víkendu tuto první českou světici
středověkými slavnostmi, které se staly
největší a nejnavštěvovanější kulturní událostí na Zdíkovsku.
Z původního skromného projektu
realizovaného skupinou historického šermu
Fechtýři s podporou OÚ Zdíkov se postupem času vytvořila tradiční akce, která
dokáže vždy přilákat pozornost mnoha
stovek lidí z celého regionu. V posledních
letech se slavností účastnili i účinkující
z Německa, Polska a Slovenska a mezinárodní charakter si akce udržuje i nadále.
V loňském roce zdíkovský Ostrov navštívilo více než šestnáct set návštěvníků a rekordní byl i počet účinkujících blížící se
dvěma stům. Ti společně dokázali připravit více než desetihodinový program ve
středověkém duchu nabitý šermem, divadlem, hudbou, tanci, ukázkami řemesel
a mnohým dalším.
Na již tradiční středověké oslavy ve
Zdíkově letos navážeme projektem „Společně do minulosti“, který vzešel z dlou-

hodobé česko-německé spolupráce SHŠ
Fechtýři a Soumarského spolku z německého Grainetu. Tato spolupráce vyústila
v podepsání partnerské smlouvy o vzájemné
podpoře při realizaci kulturních akcí na
české i bavorské straně Šumavy.
Díky tomu mohou oba spolky žádat
v rámci společných projektů o finanční
podporu z Dispozičních fondů Evropské
unie. Této možnosti jsme samozřejmě
využili a ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Šumava jsme získali
pětaosmdesátiprocentní dotaci na dva ročníky zdíkovských slavností a tím obci
ušetřili nemalé finanční prostředky.
V červenci proběhly v Grainetu Soumarské slavnosti, na kterých po celý víkend
v rámci hlavního programu vystupovali
členové SHŠ Fechtýři. Dle ohlasů (na
místě i v německých médiích) se vše podařilo na výbornou a pokazit to nedokázala
ani drobná nepřízeň počasí. Na oslavách
v Grainetu byli srdečně přivítáni i zástupci
obce Zdíkov starosta Mgr. Roman Šebánek
a místostarostka Iva Loziášová.
Členové Soumarského spolku letos
obohatí program jubilejních slavností ve
Zdíkově, které se budou konat v sobotu
14. září 2019. Začnou tradičně v pravé

poledne průvodem obcí Zdíkov, kterého se
zúčastní všichni šermíři i ostatní účinkující.
Více než desetihodinový bohatý program
bude opět zahájen starostou v centru obce
předáním symbolického glejtu šermířům.
Návštěvníci se mohou kromě šermířských
vystoupení těšit i na středověké hudebníky,
sokolníka, orientální tanečnice, kejklíře,
loutkové divadlo, velkolepou bitvu a ohňovou šou. Součástí bude i dobové tržiště
s ukázkami tradičních řemesel, ražby
mincí a středověké kuchyně. Pro děti je
připraveno nejen divadlo, ale také několik
výtvarných tvořivých dílen a po celý den
i různé hry a soutěže.
… a proto: „Lide urozený i prostý, tímto
budiž Vám v patrnosti dáno, že na panství
Zdíkovském 14. dne měsíce září L. P.
2019 již po desáté 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 pomněte, oře své osedlejte a do
Zdíkova pospěšte.“
Bc. Michal Štoural
zastupitel obce Zdíkov
a předseda SHŠ Fechtýři
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Opustili nás...
Očím jste odešli, v srdcích jste zůstali…
František Martan, ve věku 63 let, Zdíkov
Antonín Bublík, ve věku 86 let, Zdíkov
Václav Šochman, ve věku 65 let, Zdíkov
Rudolf Paulík, ve věku 86 let, Zdíkov
František Mandák, ve věku 82 let, Zdíkov

Vzpomínky na pana učitele Mandáka

Vážení občané,
dovolte mi krátkou vzpomínku na
nedávno zesnulého pana učitele Františka
Mandáka. Ačkoli jsem se s ním jako žák
setkal až v závěru jeho kantorské činnosti,

stále na něj vzpomínám. Jeho modrý plášť,
rázný krok a hodiny zeměpisu, které
začínaly vždy pohledem do klasifikačního
sešitu a slovy: „Tak pojď k tabuli třeba ty!“,
načež zaznělo jméno žáka. Nicméně pan
Mandák nebyl pouze učitelem, ale též
velkým sportovcem. Za dob svého života
se aktivně zapojoval do spolkové činnosti– byl trenérem fotbalových žáků, trenérem
a rozhodčím běžeckého lyžování a členem
herecké skupiny loutkového divadla při
TJ Sokol Zdíkov.
Nemohu také nevzpomenout na naše
náhodná setkání, když jsem začínal učit já
a odcházel jsem do školy. Velmi často jsem
pana učitele potkával, jak se vracel ze své
pravidelné několikakilometrové vycházky.
Prohodili jsme pár slov o školství a zamířili
každý za svým. Při svých pěších vycházkách, výletech na kole nebo v zimě na

lyžích se pan učitel nejen setkával s lidmi,
ale zejména s přírodou. Byl velkým znalcem, ochráncem přírody a dobrovolným
strážcem Šumavy. Z jeho iniciativy byl
vyhlášen javor klen „Na Johankách“
památným stromem a pan Mandák se
zasadil i o renovaci křížku stojícího poblíž.
Nezapomenutelné však je a bude jeho
literární činnost a přínos pro Zdíkovsko.
V průběhu svého života sepsal několik
publikací o Zdíkově, Stachách a dalších
oblastech Pošumaví. Pro přehled uvedu
pouze dvě: „Čtení o minulosti Zdíkova“
a „Zpráva o počátku škol na Zdíkovsku“.
Náměty a informace do svých knih čerpal
nejen z archivů, ale zejména z vyprávění
pamětníků, které navštěvoval. Tím je jeho
čtení zajímavější a poutavější. Nechť jeho
duše odpočívá v klidu a pokoji!
Mgr. Roman Šebánek

Nedělní odpoledne dne 11. 8. 2019 bylo
pro mne moc smutné, když přišla dcera se
zprávou, že zemřel pan František Mandák.
Je mi to moc líto, protože jsem ho měla ráda
a velmi jsem si ho vážila. Ráda jsem si
s ním povídala, protože jsme měli stejné
zájmy a rádi jsme probírali všechno, co
bylo, co je a co možná bude. Často jsem

pro něj sháněla různé informace a staré
fotografie, protože jsem věděla, že si s tím
poradí a podle potřeby něco z toho použije.
Sama jsem hrdá na všechny jeho publikace,
které mi vždy i s věnováním daroval a já si
toho moc vážím. Byl to výborný, i když
dost přísný kantor, děti mnoho naučil
a všichni budou na něj rádi vzpomínat.

V minulosti hrál s naší sokolskou partou
také loutkové divadlo a žádnou legraci
nezkazil.
Byl to dobrý člověk a pro Zdíkov udělal
velmi mnoho.

Před uzávěrkou tohoto podzimního čísla
mě zastihla smutná zpráva, že nás navždy
opustil pan učitel Mgr. František Mandák.
Už vyslovení či napsání jeho jména vyvolá
milou vzpomínku. Narodil se v Rohanově
na Šumavě. Většinu dalšího života potom

prožil jako učitel v šumavském Zdíkově,
zajímal se o historii našeho kraje, je
autorem i několika článků a knih na toto
téma. Byl pravidelným čtenářem naší
knihovny. V regále zde mají své místo
jeho knihy Čtení o minulosti Zdíkova,

Stachy (nahlédnutí do minulosti, zeměpisný
obraz obce), Kamenolomy u Jaroškova,
Zpráva o počátcích škol na Zdíkovsku.

S úctou a vzpomínkou
Božena Houdková

Pane učiteli, děkuji Vám!
Magdalena Kubišová, knihovnice

Se zármutkem v srdci jsme se rozloučili s naším kolegou panem Mgr. Františkem Mandákem.
Na zdíkovské škole působil řadu let a zanechal zde nesmazatelnou stopu.
Kolektiv pedagogických pracovníků a zaměstnanců ZŠ a MŠ Zdíkov

ZDÍKOVSKO | Středověký den pod zdíkovskou tvrzí
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Zprávy z fotbalového oddílu TJ Sokol Zdíkov, z.s.
Letní období je v životě fotbalisty
obdobím přípravným. Probíhají různé
turnaje, tréninky a nejvíce práce mají
administrátoři klubů, neboť zajišťují posily
na novou sezónu. Také ve Zdíkově proběhlo
po loňské nevyvedené sezóně mnoho změn.
Trenérem týmu byl jmenován zkušený
kouč, který již před lety ve Zdíkově
působil, pan Jiří Němeček. Do týmu přišlo

několik nových hráčů – Narek Vardanjan,
Roman Gašpar, Tomáš Bostl a Miroslav
Sýs. Všichni z Horní Vltavice. Z Vimperka
se vrací Radek Gyürüsi. Ze Stach přišel
Daniel Schinzel a Václav Jandoš. Velkou
posilou je zkušený Jiří Němeček ml. Letní
příprava začala 12. července. Trenér Němeček je znám svými náročnými tréninky
zaměřenými zejména na fyzickou kondici.

Tým k přípravě postavil zodpovědně.
Trénují 2x v týdnu a účast je skvělá.
V přípravných zápasech Zdíkov porazil
Nebahovy a Balvani Strakonice. Do nové
sezóny vstoupil Zdíkov dvěma výhrami
nad Svatou Maří a Horní Vltavicí.
Uvidíme, jak se bude dařit v zápasech
s těžšími soupeři. Držíme palce a přejeme
všem pevné zdraví.

Letní soustředění žáků Zdíkov/Stachy
Mladší a starší žáci Sokola Zdíkov/Stachy absolvovali 19.–22. 8. v Kašperských
Horách fotbalové soustředění. Ubytování
a stravu měli zajištěnou v ubytovně Dětského domova. Trenéři Nový, Vondráček,
Voldřich a Holcknecht připravili pro své
svěřence dvoufázové tréninky, které probíhaly převážně na fotbalovém hřišti, ale
využita byla také krásná sportovní hala.
Tréninky byly zaměřeny na komplexní

přípravu mladých fotbalistů, hlavně na
rozvoj rychlosti, obratnosti, vytrvalosti
a síly. Probíhal soutěživou formou a většinou vždy s míčem přímo na hřišti, tak aby
tréninkové jednotky byly pestré a co nejvíce se přibližovaly samotné hře.
„S přístupem hráčů jsme byli velice
spokojeni. Intenzita tréninků byla výborná, a pokud by takto na sobě hráči dál
pracovali, nemáme o jejich výkonnostní

růst žádné obavy,“ zhodnotil za trenéry
Karel Nový.
Akce proběhla v rámci projektu „Letní
fotbalové soustředění“ a je spolufinancována Jihočeským krajem v rámci dotačního
programu „Podpora sportovní činnosti
dětí a mládeže, výkonnostního sportu“. Za
toto patří poděkování paní Ivě Loziášové,
která pomáhá mladým fotbalistům zajišťovat finance z dotačních programů.

Soustředění přípravek Zdíkov/Stachy
Také naši nejmenší absolvovali přípravu
na novou sezónu. Druhý srpnový víkend
se sešlo 14 kluků a holek na soustředění
mladší a starší přípravky. Kromě fotbalu
jsme zakomponovali do programu i atletiku,

gymnastiku a plavání. Nedílnou součástí
soustředění bylo i tmelení kolektivu. Hráli
jsme hry, spali v tělocvičně a opékali
buřty. Velké poděkování patří Veronice
Vašíčkové za pomoc při gymnastice.

Trenéři Radim a Roman Šebánkovi,
Radek Střeleček, Petr Holcknecht a Josef
Heřta děkují rodičům za pomoc a hlavně za
zajištění jídla pro děti i trenérský tým.
Kolektiv trenérů
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Rozpis utkání mladší přípravky Zdíkov/Stachy

kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

den
4. 9. ST
11. 9. ST
18. 9. ST
23. 9. PO
2.10. ST
10.10. ČT
16.10. ST
26.10. SO
30.10. ST

čas
17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:30
16:00
10:00
15:00

soupeř
VIMPERK B
VLACHOVO BŘEZÍ
VACOV
NETOLICE
ČKYNĚ
STRUNKOVICE nad Blanicí
VIMPERK C
VOLARY
PRACHATICE B

hřiště
Vimperk
Zdíkov
Vacov
Netolice
Zdíkov
Strunkovice
Zdíkov
Volary
Zdíkov

Rozpis utkání starší přípravky Zdíkov/Stachy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
6.10.
12.10.
17.10.
27.10.
28.10.

ČT
NE
NE
NE
NE
NE
SO
ČT
NE
PO

17:00
10:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
16:00
10:00
13:00

LHENICE
VLACHOVO BŘEZÍ
ČKYNĚ
PRACHATICE B
NETOLICE
VOLARY
HUSINEC/LAŽIŠTĚ
STRUNKOVICE nad Blanicí
VACOV
VIMPERK B

Lhenice
Zdíkov
Čkyně
Zdíkov
Netolice
Zdíkov
Husinec
Strunkovice
Zdíkov
Vimperk

Rozpis utkání mladší žáci Stachy/Zdíkov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

28. 8.
4. 9.
11. 9.
18. 9.
25. 9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00

NEBAHOVY
VIMPERK B
LAŽIŠTĚ/HUSINEC
VOLARY
PRACHATICE B
NEBAHOVY
VIMPERK B
LAŽIŠTĚ/HUSINEC
VOLARY
PRACHATICE B

Stachy
Vimperk
Stachy
Volary
Stachy
Stachy
Stachy
Lažiště
Stachy
Prachatice

Rozpis utkání starší žáci Stachy/Zdíkov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

29. 8. ČT
5. 9. ČT

17:00
17:00

19. 9.
29. 9.
6.10.
10.10.

ČT
NE
ČT
ČT

17:00
10:00
16:00
16:00

24.10. ČT
2.11. SO

15:30
10:00

VOLARY
VIMPERK B/LAŽIŠTĚ
V O L N O
ČKYNĚ
VLACHOVO BŘEZÍ
VOLARY
VIMPERK B/LAŽIŠTĚ
V O L N O
ČKYNĚ
VLACHOVO BŘEZÍ

Stachy
Vimperk
Stachy
Vl. Březí
Volary
Stachy
Čkyně
Stachy

Rozpis utkání MUŽI – Zdíkov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.
7. 9.
15. 9.
21. 9.
28. 9.
5.10.
12.10.
19.10.
26.10.
2.11.
9.11.

SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

17:00
17:00
17:00
15:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

SVATÁ MAŘÍ
HORNÍ VLTAVICE
ŠUMAVSKÉ HOŠTICE/LAŽIŠTĚ B
BOROVÁ LADA
VOLARY
ČKYNĚ B
VACOV B
SVATÁ MAŘÍ
HORNÍ VLTAVICE
ŠUMAVSKÉ HOŠTICE/LAŽIŠTĚ B
BOROVÁ LADA
VOLARY
ČKYNĚ B
VACOV B

Zdíkov
Horní Vltavice
Zdíkov
Borová Lada
Zdíkov
Čkyně
Zdíkov
Svatá Maří
Zdíkov
Šumavské Hoštice
Zdíkov
Volary
Zdíkov
Vacov
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Kroužek mladých rybářů ve Zdíkově

Vážení čtenáři, občané Zdíkovska
a příznivci Petrova cechu.
Po necelé roční odmlce někteří netrpělivě očekáváte informace o dění, činnosti
a úspěších mladých rybářů z kroužku ve
Zdíkově.
Nově jsme se školním rokem 2018/2019
přivítali 6 nových členů. Nyní je nás již
31 a věkově patříme do skupiny do 15 let.
V našem kroužku je nyní registrováno
8 holek a 23 kluků.
Jak někteří víte, koncem sezóny roku
2018 jsme neuspěli. Předali jsme Putovní
pohár Memoriálu Denise Froydy vimperskému kroužku. Rok 2018 jsme zakončili

společně s některými členy ostatních
rybářských kroužků závěrečným Mikulášským halovým turnajem. Ten se poprvé
konal v tělocvičně ZŠ Zdíkov pod vedením
Milana Sojky. Zde se zápolilo a soutěžilo
v rybolovné technice v přesnosti hodu na
cíl. Každý účastník turnaje, i ten začínající, obdržel věcnou odměnu od zástupce
MO ČRS Vimperk Milana Sojky a zástupce Jihočeského kraje.
Díky vedení ZŠ a MŠ Zdíkov jsme se
mohli lépe připravit na rybářskou sezónu
2019.
Na jaře letošního roku proběhlo očekávané místní kolo Zlaté udice na rybníce
ve Zdíkovci. Do závodu nastoupilo celkem

31 dětí a z toho za kroužek Zdíkov se jich
do závodu registrovalo 10. To bylo dosud
největší naše zdíkovské zastoupení. Opět
se potvrdilo, že někteří dobře investovali
svůj volný čas a jsou dobře připraveni. Jak
v testech, tak v rybolovu.
Naše poděkování tímto patří Adéle
Bedlivé, Jakubovi Bedlivému, Adéle Kopfové, Janu Krejsovi, Janu Pičmanovi,
Martinu Řehořovi, naší nejmladší rybářce
Štěpánce Rysové i starším a ostříleným
rybářům našeho kroužku. Nejvíce těm z nich,
co se nebáli a i s menšími dovednostmi
poprvé nastoupili do závodu pořádaného
MO ČRS Vimperk.
Přímo na hrázi rybníka byli vyhodnoceni nejlepší rybáři i rybářky postupující
do okresního kola. Ze Zdíkova postoupili:
junior Vilém Klapsia ml. a za žákyně
Tereza Klapsiová. Ta jako jediná žákyně
týmu za MO ČRS Vimperk pod vedením
Milana Sojky se přes okresní kolo probojovala do krajského kola. Vilém Klapsia ml.
mezi juniory znovu obhájil druhé místo
a skončil za letitým favoritem Milanem
Beckem. Část okresního kola se konala
v areálu ZŠ Zdíkov a část na rybníku ve
Zdíkovci.
Krajské kolo Zlaté udice pod vedením
Jihočeského územního svazu se konalo
v okolí Města Písek, na řece Otavě.
Děkujeme tímto Stanislavu Štouralovi
ze Zdíkova. Bez jeho pomoci našim mladým rybářským závodníkům a okresnímu
týmu, by se účast v krajském kole komplikovala.
Tým sestavený z nejlepších rybářů
Zlaté udice za okres Prachatice potvrdil
dobrou přípravu do krajského kola. První
den díky testům a poznávačkám nasadil
tým vysoké bodové tempo.
Již po druhém soutěžním dni bylo
jasné, že tým našeho okresu přiveze domů
zlaté medaile. Dokončení disciplín z třetího dne bylo jen potvrzením a udržením
prvního místa. Individuálně rybáři z týmu
získali ještě další cenné medaile.
Do Národního kola ČR a do týmu
Jihočeského kraje postoupil za okres
Prachatice Petr Nusko z Vimperka.
Děti z našeho kroužku ve Zdíkově se
nevěnují jen jediné rybolovné technice.
Někteří jsou současně členy Muškařského
klubu Juniorteam4teen ve Vimperku. Pod
vedením Stanislava Bláhy jsou úspěšní
i v této technice. U lovu na umělou mušku
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(Královské rybářské disciplíně) na pstruhových vodách se prolíná znalost entomologie se strategií rybolovu a samozřejmě
ručních dovedností ve vázání umělých
mušek i streamerů. Letošním rokem byl
doplněn seznam registrovaných juniorských závodníků České republiky LRU
muška o další jména z našeho kroužku
(Jakub Bedlivý, Jan Horejš). Ve vytvořeném
týmu oba kluci s Vilémem Klapsiou ml.
i přes lokální přeháňku v podobě krup
(velikosti třešní) potvrdili na řece Volyňce
v jarním kole Jihočeské divize – LRU
Muška, velmi dobré umístění.
V těchto dnech, kdy pro vás připravujeme tento příspěvek, je již za dětmi
několik lokálních závodů, soustředění
a 5. ročník závodu Vltava River Cup v Horní
Vltavici. Ke zvýšení bodového hodnocení
jednotlivců a postupu v celorepublikovém
žebříčku LRU Muška zbývá našim zástupcům už jen podzimní kolo jihočeské divize.
Pro Viléma Klapsiu ml. v LRU muška
účast na Velké ceně řeky Jizery a účast na

Zajímavosti v okolí | ZDÍKOVSKO
Mistrovství ČR ve Frýdku Místku na řece
Ostravici.
Nadšenci Petrova cechu a naši podporovatelé nás mohou vidět na třech
posledních místních rybářských závodech
pořádaných MO ČRS Vimperk a to včetně
Memoriálu Denise Froydy. Rádi uvítáme
na hrázích rybníků i nové dětské tváře
a třeba i budoucí členy našeho kroužku.
Cvičit a trénovat chodíme díky dobrému
zarybnění na rybník ve Zdíkovci. Poháry
a některé ,,cenné kovy“ ukládáme do
vitríny v ZŠ Zdíkov k nahlédnutí návštěvníkům.
Nyní se již připravujeme se školním
rokem na další otevření kroužku a těšíme
se na nové mladé rybáře i rybářky.
Děkujeme rodičům, prarodičům i vám
všem, kteří děti i náš kroužek v rybaření
podporujete, a přejeme vám všem pohodový a poklidný zbytek léta.
S pozdravem Petrův Zdar!
Kolektiv rybářského
kroužku mladých ve Zdíkově

JAK SE ŽILO A BUDOVALO NA ZDÍKOVSKU
V roce 2018 uběhlo 700 let od první zmínky o naší obci. Za těch 700 let se na Zdíkovsku
událo mnohé. Do dějin naší obce se zapojily tisíce lidí od obyčejných až po osobnosti, které
se svými činy nesmazatelně zapsaly do zdíkovské historie.
Obecní úřad Zdíkov se rozhodl vzdát hold všem lidem, kteří se podíleli na životě i obměně
naší obce, a vydat na rok 2020 kalendář „Jak se žilo a budovalo na Zdíkovsku“.
Kalendáře budete moci zakoupit na zdíkovské pouti ve stánku Mirky Potužníkové a dále pak
od 16. 9. 2019 na Obecním úřadě a v Obecní knihovně ve Zdíkově.
Mgr. Roman Šebánek, starosta obce

HOTEL - ŠUMAVA
ve Zdíkově

NOVĚ OTVÍRÁME
23. 8. 2019
od 10:00 hodin
Pivo Bernard a Pilsner Urquell.
Hotová a minutková kuchyně.
Výborná káva a spoustu dobrot.
Tel: +420 739 057 968
Hotel ŠUMAVA
Zdíkov 243, 384 72

Otevřeno každý den. Těšíme se na Vás !
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Kulturní akce | ZDÍKOVSKO

Připravované kulturní akce – podzim 2019
7. 9. 2019

Oslava 110. let výročí
založení hasičů ve Zdíkovci

8. 9. 2019

Lizovská pouť – organizačně zajišťují obyvatelé
Zábroda a Kružce ( v 10.30 hodin Mše svatá)

13.–15. 9. 2019 Zdíkovská pouť
13. 9.

Koncert kapely Roháči z Lokte nad Ohří,
folk a country – hotel Šumava, od 19.00 hodin

14. 9.

Společně do minulosti
(obec Zdíkov, SHŠ Fechtýři, Säumerverein Grainet)
Ostrov, od 12.00 hodin

14. 9.

Kopaná – FK „Formanka“ Zdíkov s legendárním
Karlem Matysem – Výběr Pavla Hložka nad 40 let,
hřiště Zdíkov, od 17.00 hodin

15. 9.

Zdíkovská pouť
Mše svatá v kostele sv. Ludmily, od 9.00 hodin

15. 9.

Mistrovské utkání
TJ Sokol Zdíkov – SK Čkyně B, muži
hřiště Zdíkov, od 16.30 hodin

29. 9. 2019

Václavská pouť Zdíkovec

26. 10. 2019

Strašidelný ostrov (komise kultury)

1. 12. 2019

Rozsvícení vánočního stromu ve Zdíkově

7. 12. 2019

Mikulášská besídka (komise kultury)

12. 12. 2019

Obchůzka Lucií ve Zdíkovci

15. 12. 2019

Koncert pěveckého souboru
Česká píseň Prachatice

Změna programu vyhrazena, podrobnosti o akcích sledujte na zveřejněných plakátech (čas, místo konání).
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ZDÍKOVSKO | Pro pobavení i poučení
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Příspěvky do příštího čísla odevzdávejte do 4. 11. 2019 na OÚ ve Zdíkově.
Vydavatel neodpovídá za obsah a formu příspěvků a vyhrazuje si právo na jejich zkrácení.
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