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Slovo starosty
Vážení čtenáři Zdíkovska,
po letošním příjemném a vlahém létě
nastoupilo léto „babí“, které přineslo radost zejména houbařům a fotografům. Bohužel se nám s podzimem vrátil fenomén
letošního roku – koronavirus. Nebudu se
k tomuto tématu příliš vyjadřovat, názorů
odborníků i široké veřejnosti jsou média
plná. Jedno bych chtěl ovšem zmínit.
Tento „čínský vir“ již dorazil i do naší obce.
Jisté je to, že nebezpečný je pro lidi chronicky nemocné a staré. Tito občané by se měli
chránit a my bychom měli chránit je. Na
druhou stranu tím, že výše zmíněné skupiny
vystavíme do dlouhodobé izolace, jejich
psychickému zdraví příliš nepomůžeme.
Vedení obce Zdíkov, po léta díky skvělé
evidenci naší matrikářky Ivany Caisové,
chodí přát občanům, kteří se dožijí významného životního jubilea. Ač vykonávám
pozici starosty krátce, vždy bylo příjemné
a poučné se s těmito občany setkat. Poslouchat jejich vyprávění, zážitky z minulosti, pohostinnost, to je věc, která mě
velmi zajímá a nyní mi také chybí. Díky
opatření, která jsou kvůli Covidu-19 zavedena, jsme od těchto návštěv a osobní gratulace museli ustoupit. Jak se pak musejí
cítit staří lidé osamělí, když jsou domy pro
seniory nebo lůžka dlouhodobě nemocných zcela uzavřena?
Podobný dopad můžou mít opatření
i na generaci podstatně mladší – školáky.
Někteří žáci se možná netěší na matematiku, český jazyk nebo dějepis a lze toto
částečně nahradit učením z domova (tzv.
distanční výukou), je stále mnoho dětí,
kterým chybí sociální kontakt, potkávání
se cestou do školy a ze školy, rozebírání,
toho co se včera dělo, jaký fotbalista je
nejlepší nebo kdo má lepší hru na počítači.
To jsou okamžiky, které žádná distanční
výuka nenahradí! Mám doma desetiletého
syna a vím, jak mu na jaře chyběli kamarádi, když byly školy zavřené.
Člověk je tvor společenský a jakákoli
omezení se setkávat na něm zanechávají

Z obsahu
následky. Je nutné používat zdravý rozum,
respektovat nařízení, ale nehnat situaci
do extrému!
n Druhý týden v září patřil ve Zdíkově
pouti. Opět bylo velmi hektické najít náhradní prostor pro autobusovou dopravu,
aby mohly být v prostoru nádraží pouťové
atrakce. Letos jsme dospěli k názoru, že pro
příští léta se bude muset organizace změnit. Nabídl jsem provozovatelům atrakcí
jiné prostory, neboť zajištění jiného místa
pro otáčení autobusů bylo náročné! Zatím
jsem od nich vyjádření neobdržel.
Tradiční akcí jsou Zdíkovské středověké slavnosti, které proběhly letos již
po jedenácté. Chtěl bych poděkovat organizátorům i spoluorganizátorům akce, že
i přes zpřísněné hygienické nároky, akci
zorganizovali a úspěšně zvládli. Slavnosti
přilákají každoročně mnoho místních
i přespolních návštěvníků. Tato akce jistě
Zdíkov zviditelňuje, ale ozývají se hlasy
volající po změně. Na posledním jednání
zastupitelstva se otevřela diskuse, zda neposunout středověké slavnosti mimo pouť,
aby mohl být využitý letní parket pro jiné
účely např. pouťovou zábavu. Neradi bychom dělali ukvapená rozhodnutí, proto
mě zajímá názor vás, občanů, na toto téma.
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TERMÍN ZDÍKOVSKÝCH
STŘEDOVĚKÝCH SLAVNOSTÍ
V OBDOBÍ ZDÍKOVSKÉ POUTI?
NEBO BY SE MĚL TERMÍN
POSUNOUT?
Pošlete mi váš osobní názor na
starosta@zdikov.cz
nebo poštou na Obecní úřad Zdíkov,
Zdíkov 215, 384 72.
Děkuji.
n Když už jsme u slavností, byli zástupci
obce pozváni na oslavy naší partnerské obce
Rožmitál pod Třemšínem dne 12. 9. 2020.
pokračování na další straně
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Slovo starosty – pokračování ze str. 1
Rožmitál slavil 790. let od založení města,
140 let založení Sboru dobrovolných hasičů a 20 let od vzniku dechového orchestru
Rožmitálská venkovanka. Oslav se zúčastnila místostarostka Iva Loziášová, radní
Martina Karvanová a zástupci SDH Zdíkov v čele s jejich starostou Vladimírem
Harvaříkem. Program byl bohatý a naši
zástupci byli skvěle přijati. Zástupci
města, hasičů i dechovky převzali od zástupců Zdíkova věcné dary s upomínkou
na jejich výročí. Ačkoli je město Rožmitál
pod Třemšínem počtem obyvatel i rozpočtem větší než Zdíkov, našli jsme společná

témata a věci inspirativní. Zajímavá byla
prohlídka Podbrdského muzea, kde nás
osobně provedl i s výkladem starosta,
Ing. Josef Vondrášek.
Naši zástupci navštívili základní školu,
čas zbyl i na přírodní krásy a v neposlední
řadě jsme spolu se členy spolku Horních
Králováků položili věnce u kříže na morovém hřbitově a u hrobu Jakuba Jana Ryby.
Partnerství mezi Zdíkovem a Rožmitálem
nad Třemšínem pokračuje a již se těšíme
na společné setkání zástupců našich základních škol.
Mgr. Roman Šebánek, starosta obce

Obec Zdíkov a

Diakonie Broumov

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
n
n
n
n

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)
zabalené v krabici

n
n
n
n
n
n

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, dále nábytek a znečistěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve středu 21. 10. 2020 od 15 do 17 hodin
v prostorách garáží u tělocvičny ZŠ Zdíkov
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Zdíkovský fotbal | ZDÍKOVSKO

Letní soustředění fotbalové mládeže

Letní soustředění fotbalové mládeže TJ
Sokol Zdíkov/Stachy letos proběhlo 26.–
28. července v krásném sportovním areálu
v Žihobcích. Účastníci soustředění byli

ubytováni v chatkách a přímo v areálu
měli zajištěné i stravování s pitným režimem. Akce se zúčastnilo 14 dětí kategorie
přípravek a 4 mladší žáci. Realizační tým
byl složen ze 4 trenérů a s volnočasovými
aktivitami (hry, koupání, vycházky do okolí
atd.) pomohly i asistentky z řad maminek.
Vzhledem k délce soustředění byly
tréninky především o rozvoji fotbalových
dovedností. Dopolední tréninkové jednotky
byly zaměřovány na rozvoj individuálních
herních činností jednotlivců a odpolední
fáze tréninku byla vždy více laděna do hry

samotné.
Mezi tréninkovými jednotkami zbylo
vždy trochu času na další činnosti (plavání,
stolní tenis). Aktivita dětí byla příkladná,
a tak byli trenéři spokojeni, že se stihlo vše
podle plánu.
Letní soustředění mládeže bylo podpořeno dotací z Jihočeského kraje částkou
40 000 Kč.
Celkové náklady činily 54 764 Kč.
kolektiv trenérů mládeže
TJ Sokol Zdíkov/Stachy

Turnaj věnován zdíkovským fotbalovým legendám

Každý sportovní klub má svou historii
a legendy. Není tomu jinak ani ve Zdíkově,
proto se místní oddíl kopané rozhodl
uspořádat turnaj a vzdát tím pamětníkům
a nadšencům, kteří se „honili na zelené
trávě za kulatým nesmyslem“ a pomáhali
fotbalu v obci Zdíkov, poctu.
Na první červencový víkend si zdíkovští
pozvali své sousedy ze Stach, Vacova B
a Borových Lad. Hrála se dvě semifinále,
poražení o třetí místo a vítězové o trofej
nejcennější. Počasí ten den příliš nepřálo,
od rána vytrvale pršelo. První semifinále
mezi Zdíkovem a Borovými Lady se hrálo
za deště. Z vítězství se nakonec radovali
hosté z Borovky. Vyhráli 3:1. Branky
vstřelili: Čech, Rypl Miroslav, Jakš M.
– Kurej Š.
V druhém semifinále Stachy – Vacov B

šli nejprve do vedení vacovští fotbalisté,
Králováci však utkání v závěru otočili
a po výsledku 2:1 postoupili do finále.
Branky dali: Hovorka L. (p), Klose A.
– Zábranský V.
Před utkáním o třetí místo proběhla na
hřišti krátká kulturní vložka, kdy dvěma
bývalým hráčům Zdíkova a věrným fanouškům, Jindřichu Vítovcovi st. a Milošovi Chamrovi ml., byly předány dárky
k jejich životním kulatinám. Následovala
minuta ticha za již zesnulé fotbalisty.
Po oficialitách propukl boj o třetí místo
mezi Zdíkovem a Vacovem. Zdíkov nejprve
neproměnil několik slibných šancí. Poté
se skóre měnilo a každý tým chvíli vedl,
ale jeho soupeř následně srovnal. Zápas
skončil v řádné hrací době 2:2 a následovaly pokutové kopy. V nich měli více štěstí

hosté z Vacova. Branky: Němeček Jiří,
Kurej R. – Mach Radovan (p) a T. Sova.
Finále mezi Stachami a Borovými
Ladami bylo zpočátku vyrovnané. Velkou
šanci Borovky zlikvidoval stachovský
brankář Radim Šebánek, když vychytal
M. Hrdého. Pak začal úřadovat zkušenější
tým ze Stach a dvěma brankami Vrhela
a Pešla si dokráčel pro konečné vítězství.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Filip Zitta z SK Vacov. Nejlepším
brankářem Tomáš Lácha z SK Vacov.
Nejlepším střelcem Štefan Kurej TJ Sokol
Zdíkov.
Turnaj odřídili rozhodčí: Pánek Milan,
Harvalík Miroslav a Heinzl Václav.
Celý program moderoval Karel Nový.
Roman Šebánek, oddíl kopané
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Ze školních lavic
Většina z nás je již přehlcena informacemi ohledně hygienicko-epidemiologické
situace a s ní souvisejícími opatřeními.
A navíc: strašák podzim je tu. Ve škole
plníme nejrůznější doporučení ministerstva školství i zdravotnictví, přesto se
snažíme začít nový školní rok tak, aby
především naši žáci nebyli příliš omezováni a mohli se věnovat plnění svých školních povinností. Řada dospělých je ze
současné situace nervózní, tak proč ještě
znervózňovat děti... Nicméně dle aktuální
metodiky existuje ve školství množství
opatření. Některá nejsou, dle mého názoru, zas tak ničím výjimečná. Děti si mají
často mýt ruce? To by měly dělat i za
„standartní“ situace. Máme co nejvíce
větrat třídy a učebny? Nic nového. Měli
bychom chodit s dětmi často ven? Jenom
dobře... A krásné počasí nám v tyto dny
i přeje. Je pravda, že máme ve škole všudypřítomnou dezinfekci a na chodbách se
pohybujeme v rouškách. Ale i to se dá
zvládnout. Tyto řádky píši v době, kdy
z hlediska epidemiologického nemáme ve
škole žádný „problém“. Samozřejmě se
nám může tento relativně běžný začátek
školního roku zkomplikovat. Slyšíme
a čteme, že na některých školách se tu
a tam ona komplikace vyskytne a pak nastupuje krajská hygiena a její opatření. Je
třeba si uvědomit, že škola obecně – tedy
i ta naše – představuje v současné době až
moc velkou koncentraci lidí. Na té zdíkovské základní se denně může navzájem potkat okolo 230 dětí a zaměstnanců školy.
Velmi podstatné je, aby do školy nechodili
žáci, kteří mají nějaký projev infekční
nemoci – rýma, kašel, zvýšená teplota, bo-

Naši noví prvňáčci
lesti v krku, bolesti hlavy atd. Chtěl bych
velmi apelovat na rodiče žáků školy základní i dětí ze školy mateřské. My, učitelé, děláme a budeme dělat maximum,
abychom vaše děti ve školním prostředí
chránili. Ulehčete nám situaci tím, že
s námi budete spolupracovat a v případě,
že vaše dítě ráno vykazuje příznaky
infekčního onemocnění, neposílejte ho ani
do školy, ani do školky. Pokud tak učiníte,
bude vám váš potomek „vrácen“ buď
hned u vchodu, nebo vás budeme v průběhu dne kontaktovat a dítě bude muset
školní prostředí stejně opustit. Daný postup
je jedním z bodů manuálu, který musíme
dodržovat. Ale ani toto není přece nic výjimečného a mělo by vždy platit, že rodič
je ohleduplný ke zdravým dětem a své nemocné dítě prostě do školy nepošle.
1. září jsme přivítali patnáct nových
prvňáčků. Třídní učitelkou je paní Mgr.
Hana Hráchová. Jí i dětem přeji klidný
školní rok naplněný radostí ze vzájemné
spolupráce. Pokud se podíváme na opačný
konec věkových kategorií našeho žactva,

Škola má nový venkovní nábytek

pak současná devátá třída je, co do množství žáků, tou nejpočetnější. Přesto, že je
v této třídě 28 žáků a s množstvím žáků
může úměrně vzrůstat také množství problémů, patří tato třída k těm, kam chodí
snad každý učitel rád. Deváťáci mají před
sebou spoustu práce při přípravě na přijímací zkoušky. Jistě vše, i díky svým učitelům, zvládnou.
Pokud vám chci představit novinky
a vylepšení, které byly realizovány ve
škole o prázdninách, často používám obrat:
„Ani o prázdninách jsme nezaháleli.“
Takže: ani o prázdninách jsme nezaháleli
a zde je výčet toho nového: v šesti třídách
byla položena nová podlahová krytina, šest
tříd a jednu učebnu zdobí nově vymalované stěny, ve čtyřech třídách využívají
žáci nové hygienické koutky (obklady,
umyvadla, vodovodní baterie, zásobníky
na mýdlo a papírové ručníky), do všech
tříd, učeben a kabinetů prvého a druhého
stupně vcházíme zbrusu novými dveřmi,
díky úspěšné projektové žádosti jsme pro
žáky pořídili venkovní nábytek – stoly

I školka má nové vybavení altánu a mlhoviště
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a lavičky. Chystáme se objednat k zahradničení určené vyvýšené záhony, zahradní
nářadí, ale také stromy, keře i bylinky,
kterými zkrášlíme školní park a nádvoří.
Modernizujeme též počítačovou techniku,
do tříd jsme zakoupili několik nových
počítačů, pedagogům pořizujeme ze státní
dotace novou techniku pro případ eventuální distanční výuky.
V mateřské škole máme po prázdninách
další třídu s novým linem a kobercem, hezky
renovované dveře v celé hlavní budově,
díky zřizovateli – obci Zdíkov – i krásnou
venkovní učebnu. Také kolegyně z mateřské
školy byly úspěšné při podání projektové
žádosti a postupně pořizují dětem nové

Zprávy ze ZŠ a MŠ | ZDÍKOVSKO
pomůcky: děti již využívají zahradní
nábytek, pracují s novým nářadím, v horkých dnech se budou moci ochladit díky
mlhovišti.
Pro žáky základní školy a jejich rodiče
jsme na tento školní rok přichystali novinku v podobě elektronické žákovské
knížky. Plusem bude zejména to, že rodiče
budou plně informováni o školních výsledcích svých potomků, a to díky instalaci jednoduché aplikaci do počítače,
tabletu či mobilního telefonu. Žákům „odpadnou“ starosti s výmluvami, proč právě
v den, kdy si mají zapsat známky z písemné práce, zapomněli žákovskou
knížku doma.:)

Závěrem mi dovolte poděkovat všem,
kteří se podíleli na prázdninových aktivitách a přípravě základní a mateřské školy
na nový školní rok. Po stránce pedagogické děkuji všem učitelům, vychovatelům a asistentům, z nichž mnozí přiložili
o prázdninách ruku k dílu a pomáhali při
vystěhování a opětovném nastěhování
školního nábytku. Za spoustu skvěle
odvedené práce děkuji našim provozním
zaměstnancům, za podporu a spolupráci
zřizovateli – obci Zdíkov.
Vám, čtenářům Zdíkovska, bych rád
popřál pokud možno klidný podzim.
Mgr. Zdeněk Kluibr,
ředitel ZŠ a MŠ Zdíkov

A je tu nový školní rok!
Nový školní rok pro nás začal trochu
jinak než roky předešlé – nová nařízení,
pravidla, nové metodiky, informace a spousta
dezinfekce.
Do mateřské školy je ve školním roce
2020-2021 přihlášeno 63 dětí. Provoz je
opět ve třech věkově homogenních třídách.
V současné době se ve školských
zařízeních změnila různá pravidla pro
organizaci, je tomu tak samozřejmě i u nás
v MŠ a toto jsou některá z nich.
n Do mateřské školy jsou převzaty děti
pouze zdravé, bez jakýchkoli známek
infekce. Metodika MŠMT je konkrétně
jmenuje takto – zvýšená teplota, kašel,
rýma, bolest v krku, bolest hlavy, bolest
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu
apod. Na zdraví dětí je nutné dbát zvýšenou
měrou, ač to může rodičům někdy působit
nepříjemnosti.
n Každé ráno je dětem při příchodu
měřena teplota a ihned si odcházejí umýt
řádně ruce. V případě zvýšené teploty nesmí
dítě do třídy.

n Do prostor mateřské školy je rodičům
umožněn vstup pouze s rouškou.
n Rodiče se nesmí pohybovat v pobytových prostorách MŠ.
n Před mateřskou školou a v šatnách jsou
rozmístěny dezinfekce, které je nutné používat.
n Na oslavu svátků či narozenin smí děti
v tuto chvíli nosit pouze ovoce a zeleninu,
které se dají umýt, oloupat, případně něco
baleného (křupky, popcorn...)
Snažíme se být školkou, kde je prostor
pro vzájemnou toleranci, komunikaci,
úctu a spolupráci. Věříme, že společnými
silami s rodiči zajistíme, aby děti byly
nadále ve školce spokojeny, obklopeny
láskou a získají svou osobní samostatnost,
jistotu v sebe i ostatní. Je důležité, aby
pravidla, která jsou v tuto chvíli nastavena,
nebyla překážkou, nýbrž cestou, jak tuto
nelehkou dobu zvládnout. Společnými silami, pochopením a s upřímností mezi sebou
to zvládneme.

V tomto roce můžeme s dětmi využít
mnoho nových pomůcek na zahradu. V jarních měsících, když byla školka uzavřena,
se nám podařilo podat úspěšně projektovou
žádost a v současné chvíli již máme nové
stoly a lavičky do altánu – odpočinkového
a učebního prostoru zahrady. Dále jsme
z dotace pořídili termoizolační podsedáky
na zahradu, psací podložky, dětské hrábě,
kolečko, mlhoviště, lana a systémy slackline
či novou námětovou literaturu pro činnosti
s dětmi na zahradě. V novém školním roce
můžeme ještě více času trávit venku a přenést tam mnoho vzdělávacích aktivit.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se podílí na chodu mateřské školy
– učitelkám, provozním zaměstnancům,
vedení školy, obci a v neposlední řadě
i rodičům.
Za kolektiv MŠ Zdena Míčková

A protože je velmi důležité vnímat i prosby dětí, podívejme se na svět i jejich očima.

Maminko a tatínku, prosím...
Přiveďte mě a choďte si pro mě vždy včas. Není příjemné
být poslední. Pokud nebude stíhat, zavolejte paní učitelce.

Nedávejte mi do skříňky nebo do kapsačky sladkosti. Ve školce
máme i sladké svačinky pro nás vhodné.

Neprotahujte loučení, je mi po tom víc smutno.

Když budu mít narozeniny, dejte mi něco, co se dá umít nebo
je zabalené.

Nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný. Nakazil bych kamarády, celý den bych plakal a paní
učitelka by stejně volala.
Buďte upřímní ... paní učitelce sdělte všechny důležité informace.

Čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého
nezapomněli.
Jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi.
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Z Domova pro seniory Stachy – Kůsov
Uživatelé Domova pro seniory Stachy
– Kůsov si mohou zkrátit dlouhou chvíli účastí
v klubech, kde se věnují nejrůznějším činnostem. Pro přiblížení jmenuji např. cvičení paměti,
předčítání, pečení dobrot, ruční práce… Odpolední program zpravidla vyplňují procházky
v místním parku, kde se kocháme krásou šumavské přírody. Cituji výrok jedné naší uživatelky: „Tady je tak krásně, sestřičko, já bych žít
ve městě nemohla.“ Zářivé oči a úsměv na tváři
vykouzlí u našich uživatelů rovněž setkání
s rodinou, které je třeba předem domluvit.
Martina Mistrová, sociální pracovnice

Výlet seniorů
8. září letošního roku jsme se jako již každoročně vydali na výlet s našimi seniory. Tentokrát jsme vybrali Novohradsko. Navštívili
jsme Dobrou Vodu a kostel Panny Marie Těšitelky, kde nás mile přivítala řeholní sestra Rafka z Rodiny Panny Marie. Pokračovali
jsme do Nový Hradů na prohlídku hradu, poobědvali jsme přímo v Nových Hradech v restauraci u šéfkuchaře Míry. Po obědě jsme
navštívili novohradský klášterní kostel Božího Milosrdenství a po vyčerpávajícím výkladu sl. Jany Jurigové jsme si všichni dopřáli
sladkou tečku celého výletu v místních cukrárničkách a kavárničkách. Počasí nám přálo a už teď se všichni těšíme na ten příští
výlet, který bude pravděpodobně směřovat na Hrad Rožmberk a Klášter ve Vyšším Brodě.
Ivana Caisová

Z knihovny: Knižní tipy pro chvíle volna
PRO DOSPĚLÉ:

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

Clélie Avitová: ZNÁM TĚ ZE SVÝCH SNŮ
Romy Hausmannová: MILÉ DÍTĚ
(thriller: krutý, tragický, hluboce dojemný)
Stefan Ahnhem: X ZPŮSOBŮ SMRTI
(severský krimiromán)
František Niedl: POSLEDNÍ BATALION
(příběh o tíze vzpomínek…)
František Niedl: JÁ, RYTÍŘ (historický román)
Robert Šlachta a Josef Klíma: ROBERT ŠLACHTA
(třicet let pod přísahou)
Annette Hessová: OSVĚTIMSKÝ PROCES
(strhující poválečné drama)

Jan Lebeda: MEDOVNÍČEK: MEDULKA A MEDULÍNEK
(další knížka o oblíbeném skřítku…)
D. L. Greenová: KÁJA, SUPER FRÁJA: BRATRÁNEK
ZA VŠECHNY PENÍZE
Daniela Krolupperová: TAJE OLIVOVÉHO HÁJE
(pohádka určena dětem mladšího školního věku)
Čtenářům i nečtenářům přeji
pevné zdraví a čtenářům
příjemné chvíle s knihou.
Magdalena Kubišová
Obecní knihovna Zdíkov
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Setkání Hodoničáků
V sobotu dne 25. července 2020 se konalo již páté setkání rodáků, známých a všech přátel vesničky Hodonín. Setkání začalo
v 15 hodin seskokem parašutisty, což bylo velice originální a zajímavé nejen pro malé děti, ale i pro starší účastníky setkání.
Organizátoři vytvořili pro účastníky setkání dokument o Hodoníně. Ten obsahuje charakteristiku vesničky na základě vzpomínek
rodáka pana Dobromila Beneše. Dále zahrnuje kompletní přehled chalup včetně dokumentace k nim na základě dodaných materiálů
od vlastníků nemovitostí. V závěrečné části je historický přehled vývoje Hodonína od první informace z roku 1420 až do roku 1922.
Setkání se zúčastnilo 146 spokojených Hodoničáků, kteří byli obveseleni písničkami skupiny pana Františka Kopfa a komplexní
obsluhou rodiny Boříků.
Zapsal: rodák Václav Tomášek

Slovo faráře – Dar života
Je krásný den pozdního léta na začátku
září. V neděli jsme slavili pouť „U Lizu“
u příležitosti svátku Narození Panny
Marie. Snad všichni zúčastnění mohou
potvrdit, že se pouť vydařila. Slušné počasí,
bohoslužba i následné posezení a občerstvení v pohodové atmosféře. Prostě pěkná
oslava narozenin. Každý z nás máme
narozeniny, které slavíme někdy více
a velkolepě, třeba kulatá výročí, jindy
celkem skromně a nenápadně. Vždy je to
ale připomínka, že jsme jednou přišli na
tento svět a žijeme. Nikdo jsme si to nezvolili a nevybrali dobrovolně. Na svém
narození nemáme žádnou zásluhu. Je ale
důležité, abychom svůj život přijali jako
dar, který můžeme a máme rozvíjet
k dobrému. Nemáme žít jen pro sebe. To
co nám bylo svěřeno, naše schopnosti,
intelekt, práce a vše ostatní, co naplňuje

náš život, má sloužit také našim bližním.
V evangeliu u sv. Matouše /Mt, 25,14-30/
o tom vypráví Ježíš krásné podobenství
o svěřených hřivnách /jistý finanční obnos/.
Jeden bohatý člověk se chystal na dalekou
cestu a svým služebníkům svěřil svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému
dvě a třetímu jednu, každému podle jeho
schopností, a odcestoval. Když se po čase
vrátil, zavolal si služebníky k sobě a dal
se s nimi do účtování. První přistoupil
a řekl: „Pane, pět hřiven jsi mi svěřil
a jiných pět jsem vydělal.“ Pán služebníka
pochválil. Druhý na tom byl podobně.
Ten třetí vrátil svěřenou hřivnu bez zisku.
Zakopal ji do země a nezužitkoval. Ten
byl přísně pokárán a potrestán. Každému
z nás byly svěřeny určité hřivny. Svatý
Pavel píše v listě Římanům, že jednou
každý z nás bude stát před Bohem a sklá-

dat účty ze svého života. Tehdy se nebude
počítat, jaký máme titul před a za jménem,
jaká je výše našeho bankovního konta,
v jak velkém domě jsme bydleli a jakou
značkou auta jezdili. Počítat se bude
hodnota dobra a lásky, kterou jsme rozdali
druhým, věrnost spravedlnosti a pravdě,
i když to nepřinášelo právě osobní prospěch, schopnost oběti a služby. Život je
opravdu svěřený dar a je třeba ho správně
zužitkovat. Vnější okolnosti nemusí být
vždy ideální a právě příjemné, což si
můžeme více uvědomit i v této době
„koronavirové“, a někdy jen těžko chápeme, proč to je právě tak a ne jinak, ale
vždy se máme snažit vykonat dobro, které
můžeme vykonat, a zhodnotit svěřené
hřivny. Všem nám přeji radost ze života
a krásný podzim.
Mgr. Jaromír Stehlík, farář

MOŠTOVÁNÍ OVOCE
bylo zahájeno od pondělí 28. 9. 2020 v moštárně Zdíkov, Zdíkov 270
Termíny moštování:

PO
15.00 – 17.00
ST
15.00 – 17.00
SO
8.00 – 11.00
Kontaktní osoba: Jan Valenta – 603 334 954 | Cena: 5 Kč/kg moštovaného ovoce
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Když umíráček smutně zvoní….
Poslední rozloučení s někým blízkým
snad zažil již každý z nás. Před několika
lety jsem byla pyšná na to, že nám nikdo
nezemřel, že jsme celá rodina pospolu.
V době Dušiček jsme s kamarádkami rády
chodívaly na hřbitov do Zdíkovce, jen tak
roužnout svíčku někomu, koho jsme ani
neznaly. Sdílely jsme pocit radosti, když
jsme se zadívaly do plápolajícího plamínku svíčky.
Čas plynul a i já jsem přišla o své
nejbližší a tolik radosti z plamínku svíčky
už nebylo. Naopak. První byla má milovaná babička, která pro mne tolik znamenala, později rodiče a pak i mladší sestra.
Bolest mě zocelovala, ale úlevu nepřinášela. Když zemřel tragicky bratr mé
snachy, tehdy nikdo z rodiny neměl sílu
ani odvahu se s ním v pietní síni za rodinu
rozloučit, rozhodla jsem se, že tak
učiním. Měla jsem obavy, jak zvládnu
pláč, vzlykot kolem sebe. Tehdy jsem to
ustála. Nebylo to vůbec lehké. Později, to
jsem ještě nespolupracovala s pohřební
službou pana Šísla, jsem na poslední cestě
doprovázela mého kamaráda myslivcepana Jana Kyznara, zdíkovského rodáka.
Ještě ne samostatně, ale společně s řečníkem panem Kroupou. Později mě o spolupráci požádal sám pan Šísl.
Tak jsem tedy začala doprovázet svoji
smuteční řečí zesnulé občany nejen ze
Zdíkova a okolí, ale také z Vimperka. Vést
smuteční obřad, mít dobře vytvořenu řeč
není lehké. Mohu říci, že je to poměrně
náročné. Každý zesnulý je jiný, jiného
věku. Nelze vzít jeden proslov, jak tomu
u jiných bývá zvykem, změnit jméno a je
hotovo. To není to pravé. Rozhodla jsem
se, že to budu dělat jinak, nově. Není
v mém zájmu, aby lidé poslouchali dlouhé
proslovy, nebo abych je rozplakala. Mé
vystoupení by mělo vnést klid a mír do
bolavých srdcích. Nikdy jsem neměla
v úmyslu přehánět soucit, nezveličovala
jsem prožívanou bolest ani, jak si myslím,
jsem nepoužívala silných slov. Brala jsem

v úvahu, i když se loučím s člověkem,
který z tohoto světa odešel, že budu
hovořit k živým, pozůstalým lidem. Má
slova mají být první podanou, pomocnou
rukou ze smutku, pokusit se je ze smutku
přivést zpět do jejich běžného života. Při
svých projevech si myslím, že si pozůstalí
mnohdy neuvědomují, že lásku, kterou
ukládají s mrtvými do hrobu, by neměli
brát těm, co zde zůstávají.
Mnohokráte jsem se přesvědčila, že
často, i když na okamžik krátký, zmizelo
z pozůstalých všechno to těžké, jakmile má
slova smutečního rozloučení byla přijata.
Ze Zdíkova, okolí a Vimperka jsem za pět
let působení jako řečník doprovodila na
poslední cestě 150 občanů. Můj 100. projev patřil paní Balvínové z Vacova. Každému z nich jsem vytvářela básničku na
rozloučenou, psala smuteční řeč na míru.
Některá rozloučení, ta hodně bolestná, mi
utkvěla v paměti. Jen těžko jsem s loučila
s mladými lidmi, nevím, jak bych zvládla
pohřeb dítěte. Každé loučení je bolestné,
ale tato obzvláště. S mým přibývajícím
věkem mám s lidmi čím dál větší soucítění. Za pět let, co spolupracuji s firmou
pana Šísla, jsem se vypracovala na úroveň
dobrého řečníka. Usuzuji podle toho, jak
jsem žádána, a podle díků, které mi pozůstalí vyslovují. Najdou se i tací, od kterých
pod listy smuteční řečí u řečnického stolku
nacházím finanční odměnu. Nevím ani, od
koho je, a tak děkuji jen v mysli. V mé
řečnické praxi jsem zažila různá rozloučení. Přes velké pohřby, například velký
pohřeb Járy Vacíků, skvělého kamaráda
mých synů, ale i takové malé, skromné,
jen v rodinném kruhu. Viděla jsem, jak
si pozůstalí dokáží svých blízkých, maminky, táty, sourozence vážit, jak je jejich
smutek opravdový, nejen aby se neřeklo.
Obdivuji některé děti, jak je těžké pro ně
ztratit maminku, muže, kterého opustila
po těžké nemoci manželka. Prostě lidi,
které smrt od sebe oddělila. Teprve nyní
si někteří tuto ztrátu uvědomují. S bolestí

v srdci se loučí lidé i se starými lidmi,
kteří dosáhli úctyhodného věku. Měla jsem
smuteční obřad za maminku paní ze Zdíkova, které bylo 105 let. Žila v domově
důchodců. I pro ně byla ztráta hodně bolestná. Byl to vlastně dar, že mohli spolu
tak dlouho být.
Loučím se s člověkem, který ukončil
svůj život sebevraždou. Neunesl potíže, co
mu život připravil. Často takový člověk
nevěděl, jak ze začarovaného kruhu ven,
a tak to vyřešil touto smrtí. Loučím se
se zesnulými nejen v pietních síních, ale
i v kostele, kde už jen to krásné prostředí
kostela působí samo osobě důstojně.
Někdy na požádání předříkávám modlitbu
za zemřelého.
Lidé mě tak berou. Ví, že nedokáži
odmítnou jakékoliv přání, pokud jsem
schopna jej splnit. Loučím se smuteční
řečí u hrobu, jsem přítomna i obřadu
spojenému s ukládáním urny do hrobu.
Dnes už jsem si na tuto činnost zvykla,
ale nestala jsem se člověkem lhostejným,
necitelným k těmto aktům posledního rozloučení. Stále mám pocit zodpovědnosti
za to, aby byli lidé spokojeni, abych je
svými slovy uklidnila a odvedla jejich
pozornost od bolesti ze ztráty jejich nejbližšího. Někdy se stane, že nemám žádné
podklady, o zesnulém nevím vůbec nic.
Tak pátrám, ptám se známých, abych byla
alespoň trochu v obraze. Každé smuteční
rozloučení by mělo být důstojné a hodné
člověka, ať již byl jakýkoliv. Jak se říká:
„O mrtvých jen to dobré.“ S pečlivostí
ukládám každou smuteční řeč, parte do
desek, které obsahují hodně stránek, jsou
očíslované s obrázkem květiny. Poslední
dobou přikládám i fotografii z pohřbu. Jen
nevím, až někdy skončím jako smuteční
řečník, kdo mě asi nahradí, kdo půjde
v mých krocích. Stárnu a já vím, že nic
přece netrvá věčně.
Milli Hojdekrová
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Kroužek mladých rybářů ve Zdíkově
Vážení příznivci Petrova cechu,
rybáři, rybářky a rybaříci.
Po prosluněných a pohodových dnech
následují dny pochmurné, podzimní a nyní
smutně dobarvené návratem některých
opatření proti COVID 19. Jako vzpruhu,
do dalších dní pro Vás máme pár zpráviček
a novinek z našeho rybářského kroužku.
Po odstartování prázdnin někteří mladí
rybáři nezaháleli a v omezeném počtu se
účastnili Rybářského tábora v Nové Peci
na Lipně. Dětský rybářský tábor je každoročně pořádán Místní organizací Českého
rybářského svazu ve Vimperku ve spolupráci s DDM Vimperk.
Pro naše muškaře tradičně Juniorteam4teen pořádal začátkem srpna Letní
muškařské soustředění v Horní Vltavici.
Zakončeno bylo v pořadí již pátým ročníkem otevřeného závodu Vltava River Cup.
Závod byl i letos složen z několika disciplín. Účastníci z našeho kroužku v závodě
dosáhli pěkných výsledků i umístění.
Na konci prázdnin 28. 8. jsme navštívili
rekreační středisko Sobeňák. Zde probíhal
několikadenní rybářský tábor. Účastníci
byli z rybářského kroužku pod vedením
Jaroslavy Nassové a Místní organizace
Českého rybářského svazu Rožmitál pod
Třemšínem.
Všechny naše rybaříky osobně přivítal
člen rady města Rožmitálu pod Třemšínem, zástupce místní rybářské organizace
Aleš Haluska. Osobně nás přijel přivítat,
člen rady Středočeského kraje a rybář
MVDr. Josef Řihák. MO ČRS Sedlčany
zde zastupoval předseda Miroslav Skokan.
Zastoupení našeho kroužku bylo ve složení: A. Randák, V. Klapsia ml., V. Carda,
T. Klapsiová.

Průvodcem soutěžemi, hrami a všech
aktivit byl po celý den místní vodník. Od
samého rána byl největší akcí závod v lovu
ryb na místním rybníku. Závod a lov
probíhal stylem chyť a pusť. Všichni si
z rybářského závodu odnášeli pěkné
zážitky a fotky svých úlovků.
Naši členové muškařského kroužku
Juniorteam4teen Vimperk přivezli s sebou
ukázky z vázání umělých mušek a některých technik lovu na umělou mušku. Nebylo to jen povídání nebo forma ukázek.
Naši rybaříci aktivně zapojili ostatní do
praktické výměny zkušeností a dovedností. Mnozí si mohli vyzkoušet muškařské vybavení.
Díky muškařským svěráčkům, co jsme
si vezli s sebou, mohly děti pod vedením
Vildy a Terezy uvázat svou první mušku
a vlastní luru z peří ptáka marabu. Hlavně
takovou, kterou děti samy mohou využít
při vlastních rybářských výpravách na
štiky, siveny nebo za pstruhy.
Celý den byl plný her, sportovních
i rybářských aktivit, a to včetně hlavolamu
nad hledáním pokladu. Byl to akční a skvěle
připravený den. Sportovní aktivity však
zakončil večerní prudký déšť. Přesto pro
mnohé účastníky to byl den plný zážitků
a vznikajících nových dětských přátelství.
Ani ostatní rybaříci z našeho kroužku
nezaháleli. Na svých oblíbených revírech
zdokonalovali své rybářské techniky a své
úspěchy si navzájem zveřejňují ve skupině
na facebooku.
Na začátku září proběhlo další muškařské soustředění na Otavě. Jeho součástí byl
lov tygra. Největší ulovený měl 59 cm.
Nyní již navazujeme na další ročník
tréninku rybolovné techniky pro pokročilé

v Prachaticích opět pod vedením Ivana
Riegra.
Letošní kroužek bude plný změn a mimořádných opatření. Případné zájemce
prosím, aby sledovali vývěsky v základní
škole Zdíkov a Stachy. Podle uvedených
kontaktů si zjistili bližší informace pro
přihlášení nových rybářů a rybářek.
Kroužek je pro holky a kluky ve věku
od 8 do 15 let.
Petrův Zdar!
Vilém Klapsia,
vedoucí rybářského kroužku
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Tradiční šumavské poutě
Každoročně se v šumavských krásných vesničkách konají tradičně již řadu
let poutě ve vimperském vikariátu. Ten je
poměrně rozsáhlý a tak i poutí je hodně.
Zmíním se o pouti u malé lesní kapličky
U Lizu. Kaplička je zasvěcena Panně
Marii, oslavuje se den jejího narození
8. září. Někdy je den sluncem prozářený,
někdy i prší. Počasí bývá už takové provoněné podzimem. K této kapličce jsem
mnoho let chodívala se svou babičkou od
hájovny „U Babůrka“ v Nových Hutích.
Vedli jsme se za ruku a kráčely jsme
cestičkou lesní. Většinou jsem měla nové
šaty, co mně maminka ušila. Celá natěšená
jsem se nemohla dočkat, až tam budeme.
Již tenkráte se zde sešlo mnoho poutníků
z celého okolí Zdíkovska, přilehlých
lesních samot i z daleka. Potkávali se tu
přátelé, kteří se přišli pomodlit k Panně
Marii a také probrat, co je nového. Chodívaly sem i řádové sestry z Hrabic se svými
chovanci. Tehdy jsem na některé z nich
koukala s pusou otevřenou. Byli jiní než
ostatní, připadali mi divní. Že jsou nemocní, to jsem jako malá moc nechápala.
Stánek s občerstvením měl pan L. Bublík.
Známý obchodník ze Zdíkova. Moc jsem
se těšila na dobrý párek s hořčicí, na
okurku rychlokvašku a nějakou tu sladkou
dobrotu. Po mši svaté jsme zase lesem
kráčeli domů. Byla to hezká doba, les
zvláštně voněl, rostly ještě i houby. Také
někdy, když byl již ranní mrazík, měli
jsme zimní kabáty. Ráda ke kapličce chodím pomodlit se a někdy pronést i prosbu
o pomoc. Poutě se konají i v současnosti,
jen jsou trochu jiné. Chybí tam třeba stánek pana Bublíka a jiné, co vytvářelo tu
pravou atmosféru lizovské poutě.
Ve jménu Páně poutníci putují ze všech
koutů Šumavy Maria k Tobě a vzhlíží
k nebesům, prosí, ať bolest jejich utišíš
a ať lidem i kraji dáš pokoj a mír. Prosí
o díl lásky Tvé, milost svou nenech
zahynout poutníkům, kdož v Tebe věří.
Tam u té kapličky, nádherné v tichu lesa
stojící, poutníku přemýšlej, jak dále
budeš žít.
Druhá velká pouť je ta naše zdíkovská.
Poutě ve Zdíkově jsou také konané po
mnoho let. I tam jsem se svou babičkou
chodila a těšila se na ni. Tady již býval
kolotoč a více stánků. Na oběd jsme chodívali k mé tetě. Ta nás pohostila a my

Svatoprokopská pouť 4. 7. 2020 v Nicově

zase kráčeli známou cestou domů na
hájenku. Mše svatá se konala v kapličce
zasvěcené svaté Ludmile. Po obědě bývalo
na místním hřišti vždy nějaké sportovní
vyžití. Hrával se většinou fotbal. Kdysi
dávno, kdy byl na Ostrově parket, se
chodilo tančit. Na to vzpomínala má maminka. V hospůdce „ U Humláků“ bývala
taneční zábava, na kterou se občané
Zdíkova těšili. Tradičně se koná pouť i nyní,
na oslavu sv. Ludmily v měsíci září v den
jejího svátku. V tento den se poutníci
sejdou v 9 hodin dopoledne na mši svaté.
Někteří, ti vzdálenější, si zajdou na oběd
k panu Novotnému, poveselí se, proberou,
co se přihodilo ve Zdíkově i jinde, a spokojeni odcházejí do svých domovů, kde
ještě posedí s rodinou a přáteli. Celá vesnička má upečené pouťové koláče a veselí
se, jak k poutím patří.
Slavná pouť bývá také v obci Zdíkovec.
V kostele svatého Petra a Pavla se koná
slavnostní poutní mše na oslavu těchto
dvou apoštolů.
Druhou poutí v tomto kostele je pouť
svatováclavská. Po skončení mše svaté
ještě lidé postojí před kostelem, prohodí
spolu několik slov o tom, co je nového,
popřejí si hezkou neděli. Nechybí ani
pouťové koláčky. Na heligonku zahraje
Míra Jaček, spolu s Marcelou Babíčkovou
zazpívají, přidají se i ostatní, kdož mají
chuť zpívat. Společně zanotují hezkou
šumavskou píseň. A všem je dobře.
Téměř každoročně bývám se svými
přáteli na šumavské pouti v obci Nicov. Je
to svatoprokopská pouť, která se koná na
začátku měsíce června. Tato mše je zvláštní
tím, že je česko–německá. Potomci těch,

kteří zde před odsunem Němců žili, se
sem rádi vrací, právě na tuto pouť. Ale
i těch ubývá, stárnou, nemohou se dostavit. Zůstanou jim však vzpomínky, které
jim nikdo nevezme. Letos mši svatou
celebroval P. Jaromír Stehlík. Slavnostně
také požehnal dvěma svatým obrazům,
které byly umístěny nedaleko, do kamenné
kapličky na Královském kameni.
Tradičně se koná slavná pouť v obci
Putkov. Mši svatou většinou celebruje
P. Jaromír Stehlík za doprovodu pěveckého sboru paní Marie Mrázkové. Vše se
odehrává na návsi v malé kapličce zasvěcené svaté Anně. Je to tedy pouť anenská.
Nelze nevzpomenout na tradiční
šumavskou pouť v malé obci Branišov
u Zdíkova. Pouť se koná na oslavu svaté
Anny 26. července. Nejinak tomu bylo
i letos. Trošku přeprchalo, ale nikomu kapky
deště nevadily. Měli jsme deštníky a pan
farář mohl kázat z kapličky. Mše svatá
probíhala před kapličkou, celebroval ji
P. Vavřinec Skýpala se svým ministrantem
Josífkem Tomáškem. Moc hezká byla podívaná na sošku, kterou vytvořil neznámý
řezbář a kterou P. Skýpala vynesl z kostela,
aby ji přítomní viděli. Soška znázorňuje
sv. Annu, Marii s Ježíšem. Zpěvem krásných
písní potěšili zpěváci ze sboru paní Marie
Mrázkové. Mše skončila, jak už to bývá,
začalo veselí s občerstvením a hudbou. Na
stánku paní Pavly Urbanové bylo možné
zakoupit a ochutnat její skvělé sladké dobroty. Zase mají branišovští na co vzpomínat a těšit se, když všem dá Bůh zdraví, na
další setkání u kapličky v příštím roce.
Milli Hojdekrová
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Pouť v Branišově
Dne 26. července proběhla v Branišově již tradiční svatoanenská pouť.
Sešli se zde poutníci jak místní, tak i z okolních vesnic a i ze Zdíkova nebo
ze Stach. Pro dobrou náladu nám zahrála kapela Šumavští kamarádi, neboli
Kopfové z Michalova. O svlažení hrdla alkoholickým i nealkoholickým
mokem a něčím dobrým k snědku se postaral Honza Valenta ze Zdíkova.
Cukrovinky převážně pro děti opět již tradičně připravila pí. Urbanová.
Letos se sešlo zhruba 200 poutníků. Množství návštěvníků však ve velké
míře ovlivnilo počasí. Ráno ještě bylo hezky, dopoledne se začalo mírně kazit,
a když byla mše v plném proudu, tak dokonce i sprchlo. Kolem oběda se opět
vyčasilo, a tak volná zábava probíhala jak pod stanem, tak i mimo něj.
Chmury každý nechal doma, a tak tu panovala dobrá nálada.
V neposlední řadě zde bylo k vidění i krásně zrenovované staré jízdní
kolo nebo moped Stadion.
Jan Papež, Branišov

Lizovská pouť
V neděli 6. 9. 2020 proběhla tradiční
Lizovská pouť. Ta byla zahájena v 10.30
hodin mší svatou, kterou celebroval (sloužil) páter Jaromír Stehlík. Poté bylo pro
všechny zúčastněné připraveno občerstvení, které zajistili organizátoři (kluci
a holky ze Zábroda a jejich rodiny a kamarádi). Podávala se pečené kachna, zelí,
knedlík a domácí klobásy a samozřejmě
nechyběl ani velký výběr zákusků a koláčků. K dobré náladě přispěla i hudba:
harmonikáři pan Gajer z Vimperka, Pája
Chodora ml. a Míra Jaček, které svým
zpěvem doprovodila Marcela Babíčková.
Ke společnému zpěvu se pak nechali unést

nejen zúčastnění, ale dokonce i jeden
z organizátorů. Počasí nám celkem přálo,
a tak se společné posezení protáhlo do
pozdních odpoledních hodin.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem
lidem, kteří pouť navštívili. Velice si vážíme toho, že právě na Lizu se s vámi můžeme sejít v tak hojném počtu. Děkujeme
našim muzikantům, že se vždy postarají
o výbornou náladu a samozřejmě děkujeme
klukům z obce Zdíkov (Roman Vítovec,
Milan Potužník), že nám s organizací pouti
pomohli a byli nám k „ruce“ takřka celou
neděli. V neposlední řadě si dovolíme také
poděkovat obci Zdíkov, SDH Zdíkov

a našim kamarádům, kteří nám pomohli
jak s přípravou, tak se samotnou realizací
pouti (ať se již jedná o bezplatné zapůjčení
stanů, setů, pomoc při přípravě jídel, pečení
zákusků). A určitě jste si všimli upraveného okolí kolem kapličky a vysazených
dřevin a květin – díky Jiřinko a Milane
Sovovi, díky kluci z Obecního úřadu
Zdíkov a díky holky a kluci ze Zábroda
a „Kočičova“ za každoroční květnový
a předpouťový úklid.
Za rok se na vás znovu těší organizátoři letošní pouti:
kluci a holky ze Zábroda.

Pořízení turistického setu u Lizovské kapličky
Jistě jste si všimli, že u Lizovské kapličky přibyl turistický set. Tento turistický set byl spolufinancován z výtěžku
zábrodských akcí, a to ze Zábrodských slavností (23. 4. 2019) a Lizovské pouti (8. 9. 2019). Celý výtěžek z těchto dvou akcí
byl předán obci Zdíkov, a to:
n ve výši Kč 15.663,- na spolufinancování turistického setu,
n ve výši Kč 3.000,- na spolufinancování adopce jedné píšťaly varhan katedrály sv. Víta v Praze.
Děkujeme obci Zdíkov za pořízení a dofinancování setu, klukům z obce Zdíkov za přípravu a zhotovení zpevněného povrchu
pod setem, hasičům z Putkova za výrobu setu a Václavu Hadovi a Jindřichu Tušlovi za bezplatné provedení pokrytí
a oplechování střechy setu.
za organizační tým Iva Loziášová
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Blahopřejeme k narození
Rostislav Špika, Zdíkov
Matěj Jeníček, Zdíkov
Vincent Tomáš, Zdíkov
František Rudolf Holán, Zdíkov
Hynek Doule, Zdíkov
Sebastian Porsch, Zdíkov
Ema Kunešová, Zdíkov

Sedmdesátníci
hoši a děvčata jako květ……
Na této fotografii jsme spolužáci ročníku 1950. V tomto roce
nám k číslici sedm přibyla ještě nula. Mnozí již nejsou mezi
námi. Odešli do míst, kde snad jen láska kvete a bolesti není.
Patří mezi ně i učitelé paní Anna Švecová, pan učitel František
Mandák. Těm, co žijí, přeji ještě hodně kroků po naší rodné
zemi, za ty, co nejsou mezi námi, prosím o tichou vzpomínku.
Za spolužáky Mili Hojdekrová (tehdy Bubrlová).

Zdíkovsko_podzim2020_Sestava 1 01.10.2020 10:17 Stránka 13

strana 13 | podzim 2020

Historický šerm | ZDÍKOVSKO

Spolek historického šermu Fechtýři
Rádi bychom Vás seznámili s aktivitami spolku SHŠ Fechtýři. Naše činnost
vždy vrcholí Zdíkovskými středověkými
slavnostmi, které každoročně již jedenáct
let obohacují kulturní program obce Zdíkov.
Velice nás těší Váš neutuchající zájem,
který potvrzuje i každoročně se zvyšující
návštěvnost. Myslíme si, že i v této těžké
době se nám podařilo naplnit program tak,
aby Vás zaujal.
Museli jsme v souladu s doporučením
KHS dodržovat rozsáhlá hygienická opatření: středověký stanový tábor byl oddělen
od prostoru pro návštěvníky a všichni prodejci potravin byli vybaveni desinfekcí,
rouškami a rukavicemi. Tato opatření minimalizovala rizika jakékoli nákazy. Tentokrát pro nás nebyl jedinou prioritou
pouze bohatý kulturní program, ale také
bezpečnost všech účinkujících a návštěvníků. Touto cestou bychom rádi poděkovali Vám všem, kteří jste tato opatření
dodržovali.

Jistě jste nepřehlédli, že se letošního
ročníku v rámci projektu „Společně do
minulosti“ opět účastnili naši přátelé
a partneři ze Soumarského spolku z Bavorského Grainetu. Tato spolupráce a pořádání 11. Zdíkovských středověkých
slavností by nebyla možná bez spolufinancování Evropskou unií z Dispozičního
fondu. Za tři roky vzájemné spolupráce
se nám podařilo tento svazek upevnit
a úspěšně prezentovat obec Zdíkov také
na bavorské straně Šumavy, o čemž svědčí
i velký zájem médií na obou stranách hranice. Ve spolupráci chceme samozřejmě
pokračovat i nadále. Plánujeme například
projekt „Historie do škol“, či rekonstrukci
„Putování karavan“ na trase původní Zlaté
stezky. Tyto projekty máme v plánu již
několik let a doufáme, že s pomocí „Soumarského spolku“ z Grainetu se nám je
podaří brzy zrealizovat.
Cílem naší činnosti není pouze účast
a pořádání středověkých kulturních akcí

nebo rekonstrukcí bitev, ale také se snažíme
k těmto aktivitám přivést i nastupující
mladou generaci. O tom svědčí i omlazení
našeho spolku o několik nových členů,
kteří začali brát historický šerm jako
koníček a sport, jímž doplňují své volnočasové aktivity. V tomto trendu bychom
chtěli pokračovat i nadále a přivést do
našich řad další mladé lidi.
Tímto bychom chtěli také srdečně
poděkovat místním firmám i jednotlivcům
za dlouhodobou podporu naší činnosti;
díky nim se můžeme stále rozvíjet.
Jsme rádi, že středověké slavnosti vždy
zahajují pouťový víkend v naší obci, který
letos pokračoval diskotékou v restauraci
„Zlatá koruna“ a následně pouťovou taneční zábavou v restauraci u Novotných.
Myslíme si, že tímto uceleným a bohatým
pouťovým kulturním programem se může
pyšnit jen málo obcí v našem regionu.
S přáním pevného zdraví
Spolek historického šermu Fechtýři
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Stabilní a rychlý internet po „pevné lince“ – Zdíkov
Se společností CETIN se nám podařilo
v posledních letech vyjednat zrychlení
pevné sítě v naší obci. Všude tam, kde
byla dříve pevná linka, je dnes možné
připojení k internetu rychlostí až 250 Mb/s.
VÝHODY pevné sítě:
n možnost výběru z celé řady poskytovatelů internetu,
n stabilita připojení i za špatného počasí,
n udržení rychlosti a kvality pro desítky
připojených zařízení najednou,
n internetová TV s možností zpětného
zhlédnutí a nahrávání (= řešení přechodu televizního vysílání na DVBT-2),
n sledování videí online bez sekání
a v nejvyšší HD kvalitě,

n

možnost změny poskytovatele internetu bez nutnosti měnit síť (jako např.
u elektřiny – dráty stejné, dodavatel
jiný).

Společnost CETIN neprodává žádné
služby. Nabízí tzv. otevřenou síť, kde
služby prodávají poskytovatelé internetu
– operátoři, které dobře znáte a už v současné chvíli od nich třeba využíváte řadu
různých služeb včetně mobilního volání.
Na stránkách www.zrychlujemecesko.cz
si můžete ověřit dostupnost a získat
konkrétní nabídku od Vámi vybraného
poskytovatele. Vždy se jedná o internet,
většinou s IPTV (internetovou televizí
s možností zpětného zhlédnutí pořadů)

a řadou doplňkových služeb a zvýhodněných balíčků, např. s mobilním voláním.
Nevíte-li si rady,
zavolejte na infolinku CETIN
238 461 111
(každý všední den od 8:00 do 16:00).
CETIN, to je pevná telekomunikační
síť, která je dostupná ve většině domácností v České republice. Navazuje na
dlouholetou tradici bývalého ČESKÉHO
TELECOMU a spravuje sítě v jeho původním majetku. Pokud již pevnou linku
nemáte, nebo jste kabel odstřihli, případně
je na sloupu před domem, tak nevadí.
Přípojku lze kdykoliv obnovit.

Mapa pokrytí Zdíkov
– zobrazené rychlosti jsou orientační a mohou se lišit od reálně naměřené hodnoty
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Příspěvky do příštího čísla odevzdávejte do 10. 11. 2020 na OÚ ve Zdíkově
Vydavatel neodpovídá za obsah a formu příspěvků a vyhrazuje si právo na jejich zkrácení.
ZDÍKOVSKO vydává: Obecní úřad Zdíkov | Evidenční číslo povolení periodického tisku MK ČR 14738
Graﬁcké zpracování a tisk TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., www.tiskarna-cerny.eu

