Vážení a milí občané Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy Lhoty, Nového Dvora i Albrechtce,
Putkova, Račova, Hodonína,
Branišova či Žírce.
Rok se s rokem sešel, slovy
básníka - čas oponou trhnul - a
před námi je znovu adventní
období, naplněné snad i
klidem, předvánočním rozjímáním a vzájemným pochopením.
V době psaní těchto řádků to
zatím připomíná spíš září, den
za dnem padají teplotní rekordy
a bohužel, skoro vůbec neprší,
o sněhu ani nemluvě. I na
Šumavě se v řadě lokalit výrazně snižuje hladina podzemních
vod,
po
dlouhých
desetiletích vysychají nejen
studny, ve kterých podle
pamětníků vždycky bylo vody
dost (např. v Novém Dvoře, v
Putkovských samotách nebo ve
Zdíkovci), ale i drobné potůčky
v lesích ve správním území
naší obce. Pitná voda se stává
vzácnou, strategickou surovinou. Vodojemy ve Zdíkově i
v dalších částech obce se zatím
bezproblémově plní, po vzrušeném období nečekaných letních havarijních výpadků se
situace uklidnila. Neznamená
to ale, že bychom pitnou vodou
mohli plýtvat. Bude-li i zima
suchá a skoupá na sníh, může
být na jaře dobrá každá kapka.
Prosím vás proto, myslete na
to, když otáčíte doma kohoutkem.
Největší investice v historii
obce je dokončena, nová čistírna odpadních vod je od konce
června 2015 zkolaudovaná a
spolehlivě čistí, dokončena je
kanalizační i vodovodní síť,

jsou shromážděny stohy potřebných dokumentů...V této
souvislosti bych vám všem
ještě jednou rád poděkoval za
trpělivost a shovívavost, se
kterou jste snášeli výkopy,
prach, bláto na cestách,
objížďky a další strasti spojené
se stavbou. Řádně fungující
základní
infrastruktura
je
obrovským
vkladem
pro
současnost i budoucnost obce.
Druhou velkou investicí je
Bytový dům pro seniory ve
Zdíkově. V říjnu jsme zahájili
stavbu, na místě bývalé
mateřské školy se ze země
zvedá nový objekt s osmi
malometrážními byty s příslušenstvím. Dva z nich budou
velké 1+1, dalších 6 jsou
garsonky. Jde o tzv. podporované byty z programu
ministerstva pro místní rozvoj,
přičemž
základní
dotační
podmínkou je nájemní bydlení
pro uživatele starší 65 let. Byty
jsou
určené
pro
zcela
soběstačné obyvatele (nebude
zde stálá pečovatelská služba).
Aniž by obec kohokoli vyzývala, eviduje jen na základě
obecných informací o stavbě
už 7 žádostí (2x manželské
páry, 5 jednotlivců) o bydlení
v tomto domě. Termín dokončení je stanoven na 31. 7.
2016. Chtěl bych touto cestou
poděkovat zdíkovským hasičům za obrovskou pomoc obci
při demolici starého objektu.
V těch největších vedrech si
tam chlapi poctivě odmakali
spoustu hodin v prachu a špíně, smekám před nimi. Díky.
Už se budu asi opakovat,
ale největší radost mně dělá

počet dětí v ZŠ a MŠ – ale i
těch, které se každoročně
v naší obci narodí. Do základní
školy chodí letos 182, do tří
tříd mateřské školy 71 dětí.
Ani v dalších letech tedy
nebudeme mít problém naplnit
první třídy v ZŠ. Znovu děkuji
celému týmu pedagogických i
ostatních pracovníků v ZŠ a
MŠ, mají můj obdiv a
hlubokou úctu – přál bych vám
vidět a slyšet tu atmosféru o
přestávkách, při obědech a
mnoha dalších činnostech ško-

ly. Je to veliká radost. Právě ve
škole nebo ve školce si
vždycky říkám – tohle je budoucnost obce, pro ně to
vlastně my dospělí všechno
děláme.
Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám i Vašim blízkým
klidné a spokojené Vánoce,
mějte se moc rádi a hlavně buďte hodně, hodně zdrávi.
Srdečně Vás všechny zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce

Předvánoční zpověď
Jubileum - Svatý rok Milosr- jednomu z těchto mých
nejmenších bratřím, mně jste
denství
učinili.“
Dosud bylo slaveno 26
Milí čtenáři,
Svatých
roků,
v bazilice sv. Petra papež řádných
František oznámil vyhlášení poslední z nich proběhl v roce
Svatého roku Božího milo- 2000. Od 16. století se začala
srdenství. Bude zahájen letos vyhlašovat také mimořádná
na slavnost Neposkvrněného jubilea, která měla zdůraznit
Početí (8.prosince) a potrvá do události zvláštního významu.
slavnosti Krista Krále 20. Posledními takovými byl rok
listopadu příštího roku. Pouť 1933 (1900 let od Vykoupení)
do Svaté brány je jedním z a 1983 (1950 let od
nejvýznamnějších
způsobů Vykoupení).
Skrze nové jubileum chce
účasti na Jubilejním roce. Jejím
cílem je obrátit se a zažít radost papež František postavit do
pozornosti
miloze setkání s milosrdným centra
Bohem. Svatá brána se nachází srdenství Boha, který zve lidi k
ve čtyřech římských bazilikách návratu k sobě. Křesťané jsou
a bývá otevřena pouze během podle něj dále povoláni, aby
Svatých roků. V jinou dobu „přinesli útěchu každému
bývá zazděná. Otevření Svaté člověku naší doby“. Milobrány symbolicky znázorňuje srdenství je téma papeži
nabídku „mimořádné cesty“ ke Františkovi zvlášť blízké,
spáse. V naší diecézi budou tři neboť si za své biskupské (a
poutní kostely se Svatou později papežské) heslo zvolil:
bránou – katedrála, Klokoty a „Miserando atque eligendo“ (v
Dobrá Voda u Nových Hradů. překl. „Pohleděl na něj s
Máme při tom mít na paměti, milosrdenstvím a vyvolil jej“).
že Boha nacházíme v druhém Milí křesťané, dovolme tedy
člověku, ať už poutníku či v Bohu, aby na nás s láskou
každém jiném neznámém, s pohleděl a mohl nás i vyvolit,
nímž se potkáváme na své to znamená vybrat, povolat, ke
Boží
Lásky...
životní cestě. František při- službě
pomněl Ježíšova slova: „Byl Požehnaný advent přeje
jsem poutníkem a přijali jste
P. Petr Misař
mě... všechno, co jste učinili

Vimperk - v sobotu 12.12. od 9 do 11 h. vás
zveme (P. P.Misař a P.J.Janoušek) ke svátosti
Božího milosrdenství – ke svátosti smíření.
Během zpovídání bude tichá eucharistická
adorace.
Stachy – v sobotu 19.12. od 10:30 do 11:30.
Během zpovídání bude tichá eucharistická
adorace.

Vánoční svátky nejsou dnes
jen svátky klidu a pokoje, ale i
dobou zběsilého nakupování
dárků. Češi utratili před
Vánoci desítky miliard korun.
Přestože se Vánoce pro řadu
lidí staly konzumním svátkem,
stále ještě jsou takoví, kteří
upřednostňují
jejich
jiný
rozměr. Pro ty přichází do
České republiky Betlémské
světlo.
Hektický předvánoční shon
kritizuje například biskup
Václav Malý:
"Z předvánoční doby se
stala jenom doba nákupů, shánění, velikého neklidu. Advent, doba přípravy na Vánoce,
se jakoby úplně vytratil. Místo
třetí a čtvrtá neděle adventní
dneska se říká stříbrná a zlatá a
všechno to tedy směřuje jenom
k takové rovnici - zisk a co za
to, místo aby to mělo obsah,
jak se duchovně připravíme na
to Světlo, které je nejenom
mimo nás, ale také by mělo
nějakým způsobem zaznít a
zazářit v nás."
Pravý rozměr Vánoc může
podpořit i přivezené Betlémské
světlo. Co vlastně Betlémské
světlo symbolizuje? O tom
více Václav Malý:
„Symbolizuje
především
postavu Ježíše Krista, který se
narodil v městě Betlémě. Ježíš
Kristus je pro křesťany tou
zásadní osobností, od níž
odvíjí svůj vztah k Bohu, svůj
pohled a své postoje vůči
světu, vůči sobě navzájem i
vůči druhým lidem. Ježíš je

také na různých místech Písma
svatého nazýván Světlem,
tudíž o vánočních svátcích,
kdy si připomínáme narození
Ježíše Krista, je to v posledních letech spojeno také s
tímto pěkným zvykem, že se z
Betléma rozváží světlo do
celého světa."
Myšlenka šířit Betlémské
světlo vznikla v roce 1986 ve
studiu hornorakouského ORF v
Linci. V Česku se tento
novodobý vánoční zvyk šíří od
prosince 1989. První světlo
přivezli do revolučního Československa čeští exiloví skauti z
Rakouska.
Plamínek zažehnutý v místě
narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje
ve speciálním bezpečnostním
obalu letecky z Izraele do
Lince, odkud se předává do 25
zemí světa a také institucím,
například Evropskému parlamentu nebo OSN.
Václav Malý dále říká:
"Myslím si, že je to pěkný
symbol a co je zajímavé, že na
tento symbol slyší a vnímají ho
nejen lidé věřící.“
Z knihy: Vánoce – soubor
různých textů

Co se u nás událo za dobu
od vydání minulého Zdíkovska?
Zasoutěžili jsme si a
zároveň se pobavili. Hry máme
rádi. Jednou jsou to kuželky.
Podruhé plechovky či rybolov.
Ovšem v zásobě máme i
soutěže zaměřené na myšlení,
jako
přesmyčky,
skládání
puzzle, zapamatování si předmětů... Jak se říká: „ Každý si
najde to své, v čem vynikne.“
Soutěžíme nejen na domácí
půdě, ale měříme síly i s
uživateli jiných domovů. Po
pečlivém výběru jsme vyslali
tři hráče s doprovodem na VI.
Ročník Chvalkovského turnaje.
Z Kaplice a Horní Stropnice
rovněž
přijali
pozvání
Chvalkovských. „ Naše “ nevylekal petang, ruské kuželky ani
vědomostní soutěž, za kterou se
skrývalo hledání rozdílů, slovní
hádanka a skládání oregamů.
Za svou snahu a píli obhájili si
Kůsovští druhé místo. I doprovod, paní Hana Šindlerová,
zde byla úspěšná v disciplínách
a zaujala v kategorii doprovod
první místo. Odměna? Diplom,
medaile a dárkový balíček
vykouzlí úsměv na tváři snad
každému. Kdo by nebyl rád
obdarován.

Výlety za dobroty.. Jéé.
Návštěva penzionu Kvítko v
Rohanově. Procházka do Říhova do penzionu Podskalí a
následně vyjížďka na Dobrou
chatu na Zadov. Prostě balada.
O oslavách je nutné se také
zmínit. Vždyť, kdo může
oslavit krásné, ba nádherné
103. narozeniny jako paní
Antonie Majdlová, rodačka z
Masákovy Lhoty, t. č. uživatelka Domova pro seniory v
Kůsově. Se slzičkou v oku
přijímala mnoho gratulací a
dárkových balíčků.
Nejen lidé oslavují svůj
svátek, což takhle oslava netradiční a to „ domovské kaple“ v
podobě poutní mše. Pan biskup
Pavel Posád, páni faráři, Petr
Misař, Vavřinec Skýpala a pan
jáhen Filip se zhostili této
významné události „na jedničku.“ Řádové sestřičky a paní
pastorační asistentka Viktorie
Předotová, jež přisedly k našim
uživatelům,
během
mše
zpívaly spolu s panem farářem
Vavřincem, který nás rovněž
ohromil hrou na kytaru. Po
ukončení mše byly podávány
káva, čaj, zákusky a chlebíčky.
Jak to oslava takového svátku
vyžaduje.

Před Vánocemi nás čekají
další kulturní akce: mikulášská
nadílka, vánoční koncert... a
31. prosinec bude zábavou
domov jiskřit. V tuto chvíli je
patřičné popřát všem pěkné

prožití svátků vánočních a
mnoho, mnoho zdraví v novém
roce.
Martina Mistrová Dis
sociální pracovnice

Z KNIHOVNY
Typy na čtení na dlouhé zimní večery:
pro dospělé:
Zdíkov – Hledání ztraceného času
David Lagercrantz – Dívka v pavoučí síti
Lars Kepler – Stalker
Jiří Březina – Promlčení
Gayle Formanová – Jen jeden rok
Klára Janečková – Deník Gréty Kaiserové
Táňa Keleová-Vasilková – Kouzlo všednosti
pro děti:
Jo Nesbo – Doktor Proktor a velká loupež zlata
Gabriela Kopcová - Pohádky s velkými písmeny
Jindřiška Ptáčková – Lesní skřítek a čtyři kamarádi
Daniela Krolupperová – O modrém světle
Jana Havlíčková – Logopedické hádanky
Příjemné prožití vánočních svátků, plno radosti, rodinné
pohody a hodně zdraví a štěstí v novém roce všem přeje M.
Kubišová

Někteří z nás si možná
neuvědomují, co znamená být
dobrovolným hasičem. Myslím, že to každý musí mít
v srdci. Bez zisku a mnohdy i
bez ocenění pomáhat druhým.
Členům zásahové jednotky
přicházejí sms zprávy o
vyhlášení požáru. Proto málo
kdy zazní obcí siréna. Za
uplynulý rok vyjeli hasiči
11krát k ohni. Požár Uhelných
skladů Vimperk, rekreační chalupy, chaty, požáry lesa… . S
tím samozřejmě souvisí údržba
vozidel, aby byla schopna
výjezdů. Ani naše obec se bez
hasičské pomoci neobejde.
Letos už 26krát pomohli při
čistění kanalizace, dovážení
vody atd.. Celý rok v sobotu se
scházejí hasičské děti na
kroužku v hasičárně. Zde se učí

teorii a trénují požární útok.
Na celkovém vyhlášení Prachatické ligy získali 4.místo.
Mladí hasiči se zúčastňují
soutěže Podboubínská liga.
Jejich výsledné umístění je:
ženy 1.místo a muži 9.místo ze
23družstev.
Sbor čítá přibližně 160
členů, však všichni nejsou
činní. Svou práci a výsledky
zhodnotí hasiči na Valné
hromadě.
Spoluobčanům
přejeme
krásné
prožití
vánočních
svátků a do nového roku 2016
pevné zdraví.
Na závěr zveme občany na
tradiční Vánoční zábavu, která
se koná 25.12.2015 v restauraci U Novotných.
Za SDH Zdíkov
Jaroslava Králová

Dobrovolným hasičem jsem
byl asi týden. Bylo to někdy ve
13-ti letech, kdy proběhl nábor
nových členů ve škole. Vyfasoval
jsem
montérky,
modrou košili a baret. Po dvou
setkáních jsem usoudil, že toto
není aktivita, která by mě
bavila. Hasiči mě už nikdy
v oddíle neviděli…a stejnokroj
bohužel také ne (za to se po
letech omlouvám).
Přesto bych rád touto cestou
vzdal místním dobrovolným
hasičům hold. Nechci mluvit o
jejich službě při boji s přírodními živly, ale chci se
zmínit o jejich pomoci při
demolici bývalé místní školky.
Scházeli se pravidelně po práci
večer, aby urychlili bourání a
připravili prostor pro výstavbu
budovy nové – Domu pro
seniory. Letošní léto nám
nadělilo více tropických dnů a
nocí, než je obvyklé, přesto
naši hasiči lezli ve svém volném čase po střeše a demon-

tovali krytinu, trhali prkna a i
provedli další práce na staveništi. Jen mě mrzí, že v naší
obci je více dobrovolných
sdružení, která dostávají příspěvky na činnost od obce, ale
jejich členové se při demolici
v areálu bývalé školky neobjevili.
V letošním parném létě
hasiči též pomáhali s distribucí
vody do vyčerpaných vodních
zdrojů. Myslím, že bez jejich
pomoci by mnohé domácnosti
měly léto ještě parnější.
Jsou dny, kdy opouštím
školu a před hasičárnou je
vyjetá „nová“ hasičská Tatra a
kolem ní pobíhají místní dobrovolníci, aby provedli nezbytnou údržbu. Myslím, že
auto je v dobrých rukou. Přeji
členům cechu sv. Floriána, aby
je neopouštěl elán, zručnost a
úsilí, které vynakládají pro
blaho naší obce.
Mgr. Roman Šebánek

Jako bezpečnostní služba
působíme ve Zdíkově od
měsíce února 2014 a do
současnosti jsme řešili řadu
případů,
které
znamenají
přinejmenším klidnější noci pro
občany i větší pořádek na
veřejných prostranstvích obce.
O naší práci pravidelně
informujeme vedení obecního
úřadu, ale je určitě zapotřebí
informovat veřejnost, které v
tomto případě rovněž sloužíme.
Když občas hovořím s
některými lidmi o tom, co
děláme, dost často slyším
okřídlenou větu: „Ale vždyť
nemáte žádné pravomoci“ a já
odpovídám: „A myslíte, že je
vážně potřebujeme?“ Současný zákon je pro nás dostačující
a k naší práci máme pověření
obce. Na to, abychom při
výskytu nežádoucího jednání
„hříšníka“ upozornili, domluvili mu a v posledním stádiu,
když neuspějeme v prvních
dvou fázích, překáželi v dalším
jednání a věc oznámili policii na to žádnou zvláštní pravomoc
nepotřebujeme. Musíme být jen
připraveni čelit doprovodným
rizikům s tím spojených odolat případnému fyzickému
útoku nebo svědčit u správního,
či trestního řízení a podpořit
tak zákon v jeho prosazení.
Málokdo si chce dělat, například se sousedy, nepříjemnosti. Pokud nás tedy někdo
upozorní na nezákonné jednání,
při řešení události jméno
stěžovatele nesdělujeme. Pouze
tlumočíme nespokojenost okolí
s daným nežádoucím stavem,
který pojmenujeme dle zákona
a vyčkáme, nakolik se dá
s danou stranou dohodnout.
Tlumočená strana tak zůstává z
důvodů „možného terče odvety“ skryta. V létě jsme tak
úspěšně řešili řadu případů, kdy
docházelo k rušení nočního
klidu. I v této souvislosti byl
zaveden dohled nad včasným
ukončením hudebních produkcí
na Ostrově, aby nedocházelo
k překračování povolené doby.
Často se setkáváme s
mládeží, která se schází pod
širým nebem a dlouho do noci
se baví. Většinou to doprovází

skutky,
které
ostatním
obyvatelům obce vadí. Jedná
se hlavně o hluk a znečistěné
prostranství, které tuto zábavu
povětšinou doprovázejí.
Už jsme se také hodněkrát
dostali k fyzickým kontaktům
mezi mladíky, ale zatím to
vždy skončilo naším příjezdem, domluvou a setrváním
na místě než horké hlavy
vychladnou. Předešlo se tak
vyhrocení konfliktu.
Kromě veřejných prostranství kontrolujeme zabezpečení
obecního majetku. Dohlížíme
na dodržování vyhlášky obce
a v případě, že zjistíme porušení, činíme opatření k nápravě.
Když spolupráce z druhé
strany není, je možné učinit
oznámení ke správnímu řízení
o přestupku a pokud se jedná o
závažnější trestnou činnost i
možnost zadržení pachatele.
Známe místní prostředí a
při naší službě monitorujeme
skutečnosti, které by v případě
vzniku nějaké následné škody
nebo spáchání trestného jednání mohly mít klíčový
význam při dodatečném objasnění. Jsme připraveni se o tyto
skutečnosti podělit s policií, či
správním orgánem a přispět k
objasnění věci.
Pověření obce a uzavřená
smlouva stanoví pravidla a ta
jsou pro nás rozhodující. Vždy
s povděkem přijímáme pochopení obyvatel obce a přilehlých
osad, kteří toto při vzájemném
jednání respektují a náš zájem
berou jako objednanou práci,
kterou se snažíme odvádět co
nejlépe. Občas upozorňujeme
na věci, které si mnohdy
někteří ani neuvědomí, nebo
ani nemohou uvědomit, ať je
to díky svému stavu či neznalosti zákona.
A tak by se dalo hovořit
vcelku
dlouho,
protože
spektrum problematiky související s ochranou osob a
majetku, kterým se zabýváme,
je široké. Ne o všem lze
veřejně psát, abychom neodhalili legální postupy, které
nám pomáhají naši práci pro
obec úspěšně vykonávat. Naše

služba však není nepřetržitá.
Sloužíme ve vybranou dobu,
kdy předpokládáme nejvyšší
preventivní výsledek. Prevence
proti nežádoucím jednáním je
základ
naší
práce,
byť
řešených
věcí
bylo
do
současnosti více, než jsem při
oslovení obcí vůbec očekával.
Poslední věc, které bych se
chtěl v tomto článku věnovat je
skutečnost, že naše práce je
občas hodnocena jako „imitace
policie“. Práce bezpečnostní
služby je skutečně podobná
práci policie. Věnujeme se
ochraně osob a majetku před
vším, co toto může ohrozit, ale
nejde o žádné napodobování.
Náplň práce je v některých
případech prostě shodná. Proto
mám ve svém týmu zaměstnanců zkušené bývalé pracovníky policie, nebo dlouholeté zaměstnance bezpečnostních služeb, kteří svoji práci
ovládají dobře. Jejich zkušeností, citu pro situaci i intuice
si hluboce vážím. Protože pro

někoho auto projíždějící obcí
je jen auto, jiní v něm ale
spatří osoby, které jsou obecně
podezřívány z distribuce drog,
a je třeba se za nimi vydat.
Role policie nadále zůstane
nezastupitelná a bez její
spolupráce se neobejdeme ani
my.
Pro naši práci jsou důležité
informace od obyvatel obce,
které nám mohou být předány
přímo při našem výkonu
služby nebo přes obecní úřad,
a proto komunikujeme s každým, komu není lhostejný
případný nepořádek. Pokud
víme, že tam se ztrácí dřevo
uskladněné na zimu, tam se
zase scházejí podivní lidé,
nebo kde je černá skládka na
obecním pozemku, tak službu
přizpůsobíme daným problémům a případně přijmeme i
další opatření.
S přáním hezkého dne
Pavel Dub
jednatel bezpečnostní
agentury SG 24 s.r.o.

JARNÍ PRÁZDNINY a
VELIKONOCE u ŠUMAVOUSE
Dětské
centrum
Šumavous
připravuje na jarní prázdniny
zážitkový program, který nejen
vzdělává, ale především baví děti.
Od pondělí do pátku od 8:00 do
16:00 se mohou děti těšit na
přírodu, dobrodružství a chuť
poznávat nové věci. Aktivity jsou
za každého
počasí venku
v přírodě.
V případě
velmi
nepříznivého počasí využíváme
zázemí Dětského centra Šumavous.
U Šumavouse mohou děti prožít i velikonoční svátky. Na
Zelený čtvrtek vysadíme zelené semenáčky, na Velký pátek
upečeme jidáše, o Bílé sobotě budeme vyrábět zvonky, na
Boží hod malovat vajíčka a plést pomlázky. Na Velikonoční
pondělí již tradičně hledáme velikonočního zajíčka.

Veškeré podrobnosti, fotky z akcí z předchozího
roku naleznete na www.sumavous.cz, na FB profilu
Sumavous.cz https://www.facebook.com/Sumavous.cz.
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na telefonu
602 483 534 a nebo emailem jirka@sumavous.cz.

U Šumavouse se na Vás těšíme!

V letošním školním roce získala ZŠ a MŠ Zdíkov finanční
prostředky z MŠMT pro
realizaci projektu, který je určen k rozvoji individuálních
komunikačních dovedností učitelů a žáků v anglickém a
německém jazyce.
Žáci 8. a 9. ročníku se tohoto
projektu zúčastňují formou
blended learningu. Jedná se o
kombinaci standardní výuky s
e-learningem. Výuka s využitím výpočetní techniky a

Díky ohlasu na výstavu
s názvem „Zdíkov - hledání
ztraceného času“, která byla
předvedena zdíkovské veřejnosti v měsíci září, a s přáním
řady
návštěvníků
výstavy
popsat historická místa a dnes
již zaniklé budovy v místě a
nejbližším okolí, nabízíme čtenářům „Zdíkovska“ seriál na
pokračování.
V tomto a příštích číslech

internetu je pro žáky zdarma.
Zaměřuje se na osvojování
slovní zásoby
a její následné využití v nejrůznějších
životních situacích. Její výhodou je i to, že děti mají
přístup k elektronickým výukovým materiálům nejen ve
škole, ale i kdykoli z domova.
Projekt začal v září 2015 a
bude ukončen k 31.12.2015.
Mgr.Věra Štěpánková
učitelka Nj

budou zveřejňovány dobové
fotografie spolu s dostupnými
popisy historie některých míst
ve Zdíkově a okolí, které pro
Vás připravují žáci 9.třídy.
Možná, že někteří z Vás můžete pomoci zapůjčením dalších fotografií, případně historických textů dětem, které tento seriál spolu se svou učitelkou připravují. Pozn.: Výstava
ještě pokračuje v budově ZŠ.

Kaple zasvěcená Narození
Panny Marie se nachází nedaleko Zdíkova na kraji lesa, kde
se říká U Lizu. Název je zřejmě odvozen od slova "líz,
lízy". Těmito slovy byly v
minulosti nazývány vykácené
pruhy lesa, průseky, jimiž se
sváželo pokácené dříví.
Kaple byla vystavěna v roce
1852 u studánky s vyhlášenou
a léčivou vodou. Dal ji
vystavět majitel velkozdíkovského panství hrabě František
Antonín Thun-Hohenstein. Na
jeho příkaz stavbu provedl
zednický mistr Martin Kyznar
z Krušce.
Už před rokem 1852 na
tomto místě stávala dřevěná
stavba. Po roce 1803, kdy
Velký Zdíkov vlastnil c.k.
plukovník Jakub Wimmer, byla u lesní studánky postavena
větší dřevěná kaplička a u ní
zasazeny dvě lípy.
Studánka je opředena několika pověstmi o zázračné moci
čisté pramenité vody.
Vypráví se, že u Mikšů na
Pláních měli jediné dítě, dcerušku Lízu, jež měla celé tělo
poseté nehojícími se boláky.

Žádné léky nepomáhaly. Jednou šla Mikšová z kostela a
cestou potkala neznámou stařenu, která jí poradila, aby dítě
omyla vodou ze studánky U
Lizu. Žena s dcerou se hned
druhý den vypravila hledat
studánku. Nalezla ji, a i když
bylo chladno, dítě vodou omyla. I druhý den putovala s
dcerkou ke studánce a všechny
rány jí skutečně zmizely.
Další pověst vypráví o mladé slepé ženě. Jednou se jí ve
spánku zdálo, že má jít ke kapličce U Lizu, aby se uzdravila.
Nechala se tedy ke studánce
doprovodit. Když si omyla oči
v chladivé vodě, zrak se jí
navrátil.
Tradují se i další historky o
zázračné moci zdejší vody.
Svátek Narození Panny Marie připadá na 8.září. V neděli
po tomto datu se každý rok u
kapličky koná Lizovská pouť.
V roce 2012 prošla kaple
rozsáhlou opravou pláště, střechy a také vnitřních prostor.
Připravili : Žáci 9.ročníku ZŠ
Zdíkov spolu se svou učitelkou
Mgr.Věrou Štěpánkovou

Ve školním roce 2015/2016
připravujeme pro děti navštěvující odpolední družinu pestrý
program, který se z velké části
koná venku. I tento rok se snažíme do výchovně vzdělávacích aktivit přinášet nové nápady, jakými jsou např. „Orientační běh“ v okolí sportovního
hřiště a „Podzimní výtvarné
dílny“ pro děti s rodiči. Obě
akce proběhly v prvním čtvrtletí s pozitivními ohlasy dětí i
rodičů. Inspirací k orientačnímu běhu nám byl prázdninový
příměstský tábor v lyžařském
areálu Kobyla, kde pro nás
připravila paní Sásková pestré
odpoledne, které děti velice
zaujalo. „Podzimními dílnami
jsem chtěl prohloubit spolupráci s rodiči. Díky četnému

počtu zúčastněných a přátelské
atmosféře se akce vyvedla a
každý si domů odnesl svůj
výrobek“,
podotkl
Petr
Pankratz.
Pro nadcházející období připravujeme herní turnaje, soutěže spojené s příchodem zimy,
příměstský zimní tábor a v neposlední řadě i Masopustní
veselí.
Blížící se aktivity školní
družiny spolu s následným
doprovodem fotografií lze
nalézt na stránkách školy
www.zszdikov.cz
Děkujeme též rodičům za
aktivní přístup k akcím ŠD a
podporu ZŠ Zdíkov.

3.11. byli oceněni dva žáci
naší školy při tradičním slavnostním vyhlášení talentů
okresu Prachatice.
Janu Ratajovi za kategorii

sportovní a Matěji Klímovi za
kategorii jazykovou. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.

Vychovatelé P. Pankratz,
Bc. Z. Švihel

Základní škola a Mateřská škola Zdíkov děkuje
organizátorům prázdninové akce Arabela show za sponzorský
dar ve výši 5 000,- z části výtěžku z úspěšné akce.
Prostředky budou využity výhradně pro žáky naší školy.
*************************************
Vážení čtenáři „Zdíkovska“, dovolte mi připomenout úmrtí
naší kolegyně učitelky Mateřské školy Zdíkov Evy Kovaříkové,
s kterou jsme se rozloučili v pátek 6.listopadu v pietní síni
v Prachaticích.
V Mateřské škole ve Zdíkově působila od 1.září 1982 dlouhých
33 let a zůstane navždy v srdcích těch, které vychovávala.
*************************************
Pro Zdíkovsko připravili : Mgr.Václav Kyznar
Mgr. Zdeněk Kluibr

K připravovanému zájezdu žáků do Velké
Británie sdělujeme následující:
Vzhledem k současným
celkové nepřehledné
organizování zájezdu a
v závěru školního roku
v České republice.

tragickým událostem ve Francii a
situaci v Evropě upouštíme od
žákům vyšších ročníků nabídneme
jinou bezpečnou mimoškolní akci

Podzim se rychlým krokem
chýlí ke konci. Zdá se to být
jako před pár dny, kdy některé
děti poprvé přišly do naší
mateřské školy, a už to jsou tři
měsíce. Někdo přišel se slzami, někdo s úsměvem, ale určitě se všechny těšily na kamarády a na vše, co nového je čeká.
Po letních prázdninách děti
poznaly nové paní učitelky,
některé nové třídy, nové
kamarády… Pro některé z nich
to na začátku nebylo jednoduché, ale společně jsme vše

zvládli a již jsme prožili spoustu zážitků.
Podzim přináší mnoho
krásných námětů pro různé
tvořivé činnosti. Například
jsme modelovali houby, ochutnávali brambory, vyráběli zvířátka z kaštanů, navlékali jeřabiny, malovali prstovými i
vodovými barvami, vyráběli a
pouštěli draky, naučili jsme se
spoustu nových básní i písní.
Podívali jsme se do lesa Řáholce a seznámili se s Rumcajsem a Mankou, kamarád Ferda

Mravenec nám pomohl poznat
svou značku a s dalšími pohádkovými postavami jsme zažívali ve školce nezapomenutelná dobrodružství a různá
překvapení.
Předškoláci mají možnost
účastnit se kroužků výtvarného, hudebně dramatického a
anglického jazyka. Pro rodiče a
děti je určeno cvičení v místní
Sokolovně, které se koná každé pondělí od 15:30hod. Stejně
jako loni zajišťujeme logopedickou péči s klinickou logopedkou Dagmar Hrubou a
logopedickou
asistentkou
v mateřské škole. Podávali
jsme žádost o grant na logopedickou prevenci na nákup
pomůcek a materiálů. Uvidíme, zda budeme úspěšní. Aktivit v mateřské škole je spousta,
ale nesmíme zapomínat na volnou hru a pohyb na čerstvém
vzduchu. I při hře se děti rozvíjí a zdokonalují. Rádi chodíme
do přírody a na zahradu, kde
bychom chtěli do budoucna
zřídit malé dopravní hřiště a
stezku „naboso“. Bohužel žádost o grant na zmíněné dopravní hřiště podaná na podzim nevyšla, ale zkusíme to
jistě znovu...
Děkujeme všem rodičům za
připomínky a názory v odevzdaných dotaznících. Určitě
se budeme snažit nadále zkvalitňovat všechny naše činnosti
a aktivity v mateřské škole.
Celkové hodnocení dotazníků známka 1,7 - pro nás znamená

celkem úspěch, ale víme, že je
stále co zlepšovat.
A co nás tento školní rok
ještě čeká? Besídky, bobování,
maškarní bál, barvení vajíček,
výlety… Další novou akcí,
která se uskuteční v červnu, je:
„SE ŠKOLKOU K MOŘI“.
Rodiče s dětmi mají možnost
užít si týden u moře v Bibione
v Itálii. Už teď se těšíme.
Hlavně na sluníčko, kterého si
v zimě moc neužijeme. Bude
určitě legrace!!! Provoz školky
zůstane samozřejmě neomezený.
Protože bude školka o letních prázdninách pět týdnů
uzavřena, plánujeme v termínu
18.7.-22.7.2016
uskutečnit
„letní školičkový příměstský
tábor“.
Chceme
pomoci
rodičům, kteří nemají své
ratolesti komu svěřit. Plánujeme výlety do blízkého okolí,
koupání, sportovní den, spaní
ve školce… Přihlášky si bude
možné vyzvednout začátkem
měsíce března.
Vše o naší mateřské škole
je možno sledovat na internetových stránkách www.zszdikov.cz, kde nově naleznete
sekci Aktuality – vše, co je
aktuální a důležité. Celý kolektiv Mateřské školy Zdíkov
Vám všem přeje krásné prožití
vánočních svátků a v novém
roce 2016 hlavně hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a nevšedních zážitků s Vašimi dětmi.
Bc. Michaela Vozandychová,
Bc. Jana Rysová

Vážení občané,
blíží se konec druhého roku
existence naší společnosti na
třídění separovaného odpadu
(papír, plasty, sklo) ve Vimperku. Musím konstatovat, že
naše společnost se pomalu
stabilizuje do systému, který by
měl být pro město Vimperk
skutečně významný. V současné době je v naší republice
dosti různého odpadu, chybí
však třídírny a kapacity spaloven. Stále se většina specifického odpadu dostává na
skládky, kam nepatří, a tak
zamořuje zem a přírodu. Je to
způsobeno nedostatečným tříděním.
Pozitivně lze hodnotit naplňování úkolů vycházejících
z požadavků
zákona
č.
185/2001 Sb., jeho novelizace
zákonem č. 229/2014 Sb. a
v neposlední řadě i vyhláškou
č. 321/2014 Sb. Lze skutečně
konstatovat, že se třídí odpad
všude tj. v obcích a městech, ve
školách, ve firmách. Jsou však,
jak jsem již uvedl, ještě velké
rezervy v tom, že plno plastů,
papíru, skla, jedovatých odpadů
apod. se dostává na skládky.
Tam tyto skutečně nepatří.
Rok 2015 byl pro nás
skutečně dobrý, neboť jsme
stabilizovali obchodní vztahy
s obcemi a městy okresu Prachatice, okolních okresů, vztahy s firmami a v neposlední
řadě se školami. Právě v práci
se školami vidíme budoucnost
kvality třídění odpadů, neboť je
nutné naučit další generace
činnosti, kterou naše generace
opomíjela, a tak si znečisťovala
své okolí a přírodu.
Školám naše firma vyplatila za minulý školní rok přes
600 tis. Kč + 60 tis. Kč jako
odměnu za soutěžení a umístění. Prioritou jsou však pro nás
exkurze pro školy a pro odbornou veřejnost, při kterých
můžeme jmenované seznámit
konkrétně s naší důležitou činností. K tomu využíváme mj. i
naší moderně zařízenou učebnu
pro cca 50 lidí.
To, že jdeme správným
krokem, lze dokumentovat i
čísly. Podstatně se zlepšilo třídění odpadu oproti minulému

roku, což dokumentují dodávky
vimperských
firem
(Městské služby Vimperk s. r.
o. a firma Kučera s. r. o.).
Oproti loňskému roku se zvýšily o 30 %, což je v konkrétním vyjádření o 162 tun tříděného odpadu (plast – papír)
více oproti roku 2014. Nemělo
by to být konečné. V letošním
roce spolupracujeme již s 600
obcemi a městy (máme další
dvě provozovny na Litoměřicku a Šluknově), s 330 školami
a cca asi 250 firmami. Postupně stabilizujeme své dodavatele, což by mělo odpovídat
běžné výrobní kapacitě naší
společnosti. Chci Vás však
ubezpečit, že přednost budou
dostávat obce, města, školy,
firmy našeho okresu a jeho
okolí v rámci Jihočeského kraje. Samozřejmě pokud budou
chtít s námi spolupracovat. Ke
spolupráci nikoho nenutíme.
Uvažujeme rozšířit kapacitní
dodávky pro příští rok o
některá města západních Čech,
která si naší práce váží a chtějí
s námi spolupracovat. V letošním roce zpracujeme cca o
50% více odpadu oproti skutečnosti minulého roku, což je
v číslech o více jak 2 200 tun.
Jak dále v příštím roce
-budeme chtít postupně stabilizovat konkrétní dodavatele
(města, obce, firmy a školy)
pro budoucnost, maximálně
spolupracovat se školami
všeho typu, navázat na úzkou
spolupráci s Úřadem práce ve
Vimperku a Prachaticích
-využívat úzké spolupráce se
společností EKO-KOM
a.s.,
být součástí programu týkajícího se třídění
-zvýšit objem dodávek tříděného odpadu v rámci naplnění
výrobních kapacit a možností
naší společnosti
-budeme chtít pravidelně informovat veřejnost, jakož i
zajišťovat pravidelné dny
otevřených dveří pro veřejnost
a tím eliminovat nepřátelskou
politiku skupiny občanů jednoho politického hnutí ve
Vimperku
-rozšíření spolupráce se Středočeským a zejména se Západočeským krajem

-budeme chtít nadále úzce
spolupracovat s vedením města
Vimperk a jeho odbornými
úseky
-dodržovat veškerá pravidla
daná zřizovatelem a kontrolními orgány životního prostředí
-budeme hledat další cesty ke
zkvalitnění celkové činnosti a
působnosti naší společnosti
-budeme nadále vynakládat finanční prostředky pro spolupráci se školami, podporovat
sporty a společné činnosti
s dalšími subjekty městav neposlední řadě vynaložíme
takové úsilí, aby města a obce
byly s naší prací a spolu-

prací spokojeny, což by mělo
přinést užitek především Vám
občanům.
Vzhledem k tomu, vážení
občané, že do konce roku již
mnoho dní nezbývá, dovolte
mi, abych Vám popřál příjemné prožití svátků vánočních a v
novém roce mnoho pevného
zdraví, spokojenosti a rodinné
pohody. Obec Zdíkov by měla
být nejenom krásná, ale také
čistá a spokojená.
P o b l Jiří
majitel a předseda
představenstva
a celý kolektiv společnosti
Jihosepar a.s. Vimperk

Dne 9. 12. 2015 od 18 h se koná v místním kině
Adventní koncert žáků ZUŠ Vimperk společně se
sborem Česká píseň z Prachatic. Následně se v kině
připojíme k celostátní akci Česko zpívá koledy.

„Ahoj!“ vítají nás čeští
dobrovolníci, kterých je na
místě asi 30. Zdenda nám
ukazuje co říkat a jak dělit
skupiny uprchlíků po asi 50
lidech, aby nevznikaly konflikty při nastupování do autobusů
na hranicích. Potkávám Karla.
V očích má únavu a lítost.
Pomáhá snad všude. Autobusy
s lidmi se nezastavují a neustále přijíždějí nové. Sem tam
vzniká zácpa, někdo předbíhá,
další na ně řvou. Ve skupinách
se prolínají různé etnické skupiny. „Odkud jste?“ ptám se.
„Irán, Irák, Syria, Afghanistán,
bez odpovědi“. „Čaj, čaj!“
volám a nosím tác s kelímky do
předních linií, kde se čeká
nejdéle. „Děkuji, děkuji!“ vrací
se mi zpátky. Slyším ženský
hlas: „Chlap do skladu!!“. Přehrabuji, hledám boty. Jenom
šála, bunda, ponožky do zimy.
V pět ráno je klidněji, sem tam
někdo poděkuje, usměje se. Jdu
spát. Po pár hodinách vstanu a
vozím popelnice. Dáváme skupině
čekajících
uprchlíků
rukavice a pytle. Sbírají s námi
odpadky. Někdo je potřeba
dopředu. Ok, jdu tam. Začíná
poprchávat. Jak, kde? Tady?
Ok. „Prosím, stůjte.“ Proč je tu
tolik lidí? Proč tu jsem sám?
Z lajny se kolem mě stává
půlkruh. Z pravé strany Afthánci, z levé Syřani a rodina,
které jsem před chvilkou
zapnul plynový ohřívač. Jedni
se derou rychleji, druzí na ně
řvou. Nakonec skupiny pomalu
splývají v jednu. Chorvatská a
unijní vlajka plápolá ve větru a
v dešti. Snažím se uklidňovat
paní stojící přede mnou.
„Odkud jste?“ Ona: „ Z Iráku.
Byla jsem v Paříží, ale.....“
Držím rozepjaté ruce, jako
bych je všechny objímal, a
přitom
jim
jen
bráním
s ostatními dobrovolníky v dalším postupu. Vítr a déšť nám
všem šlehá do obličeje. „Prosím???!!! Moje dítě!!! Prosím,
prosím!“
Občas
někdo
proklouzne a další chtějí taky.
Snažíme se držet v řadě. „Prosím, můj kluk je nemocný!“
Zoufalá prosba od matky mi
rve srdce. Asi není nic horšího,

než vidět matku trpět. Beru to
dítě a prostě ho vedu za nás
pod stan a vysvětluji mu, ať
čeká, že hned přijde i maminka. Vracím se k matce
držet řadu. Její vděčný pohled
mi vehnal do očí slzy. Počasí
je hrozný. Lidi přibývají a
začínají se štosovat. Autobusy
přestaly odvážet z hranic, ale
stále přivážejí. Jdu držet lajnu.
Předávám instrukce. „Prosím,
pomůže mi někdo překládat z
angličtiny?“ (Poznámka: překlad do perštiny, arabštiny
atd.) Hranice jsou 400m,
autobus je pro všechny!“. Kluk
jde v ponožkách, běžím do
skladu pro boty. Vichr ohýbá
stromy a déšť řeže do tisíců
hlav. Plachty se přivazují ke
stromům, lidi je drží. Zoufalci
předbíhají po poli bahnem.
Trpělivost čekajících opadává.
„Jak dlouho musíme čekat?“
Dobrovolnice ve stánku dávají
každému kousek svého srdce a
čaj. Skupiny začínají splývat
už od začátku. Sem tam někdo
proklouzne a další chtějí taky.
„Máme
tam
rodinu!“
Nechceme dělit rodiny, a tak je
pouštíme. Další se toho
chytají. Dav se malými krůčky
posouvá. Padla tma a před
lidmi stojíme jako majáky
s čelovkami
upnutými
na
hlavě. Ne ty, které varují před
skalami, ale ty, které ukazují
směr. Větrná smršť si pohrává
se vším okolo. Přede mnou
stojí pán s asi ročním dítětem
na ramenou. Ukazuje mi, že
chce jít dál. Mokrý, bez
pláštěnky, v ruce jen jeho život
sbalený do dvou igelitek.
Děcko v mokré kombinézce se
jen rezignovaně tlačí k otcově
hlavě. Přináším suchou bundičku a rvu na něj pláštěnku.
Koukám, jestli nesněží. Běžím
pro další boty a pláštěnky.
Dědečkovi rozbaluji pláštěnku
v zubech. Ocitáme se před
závorou. Lidi se tlačí okolo i
pod ní. Do ruky dostávám
deku na rozbalení. „Jen ženám
s dětmi!!“ slyším z dálky. Dekou obaluji ženu s chomáčem
přitisknutým ke své hrudi.
Dav se opírá do závory a lidé
proudí přes i pod. Před

závorou slyším zoufalé mužské
volání: „Mé dítě je mrtvé!“
Vzápětí mi otec ukazuje své
dítě, které dočista ztratilo život
v očích. Pomáhám mu přes
bránu. Přes zmatek v davu mu
nejsem schopen pomoci a
zoufalé volání pomalu mizí za
mými zády. Před závorou se
objevil další zoufale křičící
pán: „Má žena je těhotná a
krvácí!“. Žena bílá jako stěna,
zavřené oči, snad neusnula na
vždy. Ukazuji, že jí protáhneme pod bránou. S ostatními

podsouváme její bezvládné
tělo. Běžím ke skupince
dobrovolníků a hledám doktora. Někdo zareagoval. Snad
vše dopadlo dobře. Jdu se
aspoň napít do skladu. Sedím,
kolem další dobrovolníci, hlava sklopená. Ani se mi nechce
s někým povídat. Jen srkám
čaj. Seberu poslední zbytky sil
a jdu si ještě stoupnout do lajny. Autobusy odvážejí a situace se uklidňuje. Beru mokrý
spacák, karimatku ze stanu a
jdu spát do skladu.....
Tomáš Marko

Je dobré si připomenout,že i
ve Zdíkově se rodily velké
osobnosti. Někteří z nich mají
ve Zdíkově pamětní desku,
např.Jan Nepomuk Woldřich,
český
geolog,
amatérský
archeolog, profesor gymnázia a
politik- Říšský rada ve Vídni.
Také Karel Polata, oblíbený
hudebník a skladatel. Mezi
osobnosti Zdíkova patřila také
hudební rodina Havelků, která
žila v domě č.p.140, hned naproti řezníka Josefa Voldřicha.
Mezi prvními ,který v hudbě
vynikal,byl Alois Havelka ,narozen v r.1848. Stal se ředitelem hudební školy ve
Zdíkově. Dalším byl koncem
19.stol. Johann Havelka, který
se proslavil i ve Vídni. Byl
učitelem hudby, hrál na klavír,
harmoniku a na housle. Johann
Havelka měl velké úspěchy v
koncertování v monarchii, dokladem toho jsou poděkování
od významných osobností, jako
je Freifrau von Gise-princezna
zu Hohenlohe z roku 1891,
nebo hraběnka Leopold Nostitz
Chotková. Také v novinách
Niederbayerische a všeobecné
noviny se pochvalně vyjadřují
o Johannu Havelkovi jako
vynikajícím koncertním umělci, který předvedl ty nejtěžší
skladby z oper a operet. „Vystoupení koncertysty sklidilo
patřičné nadšení,“ jak se píše v
novinovém článku. Syn Johanna - František Havelka
pokračuje v tradici svých
předků. Jeho doménou bylo
hraní na housle. Vystupoval s
Karlem Polatou starším na
vesnických zábavách a bálech,
také doprovázel hudbou němé
filmy. Později také příležitostně hrál s Karlem Polatou
mladším. Bohužel se o této
rodině hudebníků nikde nezmiňuje ani paní Ivana Šafránková
ve
své
knize
Šumavští
muzikanti, ikdyž rodinu Františka Havelky dobře znala.
František Havelka také napsal
knížku ,,Muzikantská krev“,
která se bohužel ztratila. Pokud
by měl někdo vzpomínky, nebo
nějaké informace o rodině
Františka Havelky, ozvěte se na

naší adrese .Vnuk Fr.Havelky
Josef Staněk, Zdíkov 106.
„Při příležitosti vystoupení
koncertysty Johanna Havelky z
Gross Zdikau u Winterbergu a
předvedení několika skladeb
jsem byla velmi potěšená a
jsem ochotná dosvědčit,že jeho
dovednost při hře, tak i vyjímečné ovládání jeho instrumentu mně udělalo opravdovou radost.
Na zámku Teubliz dne
29.prosince 1891
Freifrau von Gise
narozená princezna zu Hohenlohe“
Waldenburg Schillingofúrst
Potvrzení (vysvědčení)
„Níže uvedená společnost tímto potvrzuje panu Johannu
Havelkovi z Gross Zdikau, že
svým včerejším vystoupením v
naší společnosti při hře na
¨koncertýně“, sklidil velké
nadšení.
Jeho
opravdová
virtuozita se projevila při
podání
několika
skladeb
„Ouvertour zu Trubadour,
Stradella a Martha a my si
přejeme, aby jeho výkon a
umění našly všeobecného
uznání. Schvarzenfeld dne
6.května 1883“
Novinový výstřižek
„Niederbayerische a všeobecné
noviny
Pfarrkirchen v Gásselkeller hudebník Havelka z Winterbergu
se předvedl jako vynikající
koncertní umělec. Většinou na
harmoniku hrají muzikální
tupci, kteří neuměleckým podáním tyto instrumenty zavedli
do špatného světla. O to více
překvapila ladnost hudby a
dovednost umělce, s kterou
včera ty nejtěžší skladby z oper
a operet předvedl. Vystoupení
koncertysty sklidilo patřičné
nadšení u obecenstva.
3. Velice ráda splňuji prosbu
zdejšího koncertysty Johanna
Havelky – krerý mi občas při
mém zdejším pobytu zahrá na
svoji harmoniku několik skladeb - mu vystavit zasloužené
potvrzení (vysvědčení) jeho

dokonalého,jakož i náročného
podání a bohatého repertoáru,které mně velice nadchlo.
Zámek GrossZdikau 17.srpna
1892
Hraběnka
Leopold
Nostitz Chotek“
Úřední potvrzení
„Tímto potvrzují představitelé
obce Gross Zdikau obvodní

hejtmanství Prachatic v Čechách, že Johann Havelkakoncertysta je zmocněn během
svého pobytu v Gross Zdikau
vystupovat, neboť jeho celkový osobní projev nenabízí
žádný důvod proti tomuto vysvědčení,které je u představitelů
obce Gross Zdikau vedeno“
Hana a Josef Staňkovi

Tak máme zase podzim za
sebou a po krátké pauze nás
čeká nejdůležitější část sezóny
– zimní příprava. Ještě než se
rozeběhne jarní část, je nutné
bilancovat podzim.
K 1.11.2015 měl náš oddíl
98 členů. Z toho polovina je
mladších 18-ti let. Po dlouhých
letech, kdy se vše točilo kolem
oddílu mužů lze konstatovat, že
ve Zdíkově máme i úspěšné
oddíly mládeže. Díky spolupráci s TJ Sokol Stachy máme
mladší
přípravku,
starší
přípravku, mladší žáky, starší
žáky, dorost a tým mužů.
Zatím nejlépe si vedou naší
nejmenší. Kluci a holky kolem
trenéra Michala Vondráčka se
rozehráli a po půli sezóny jsou
na výborném třetím místě.
Starší přípravka pod vedením
Karla Nového skončila pátá,
přestože úvod sezóny byl pro ni
těžký. Potkal je náročný los a
museli se vypořádat s odchodem několika opor do žáků.
Mladším i starším žákům se
pod vedením V.Voldřicha daří
střídavě. Přece jen přechod
z přípravky do žáků je velkým
skokem a oba žákovské týmy
jsou velmi mladé.
Také dorostenci mají mladý
tým. Hrají nižší krajskou soutěž
a výsledky jsou jak na houpačce. Kluci vstoupili do
sezóny dobře a daří se jim zejména na domácím (zdíkovském) hřišti. Postupem času
nás však začala pronásledovat
zranění klíčových hráčů a přišly nečekané ztráty s „ tabulkově slabšími“ soupeři. Katastrofální jsou výkony venku.
Zatím jsme nepřivezli z půdy
soupeřů ani bod! Projevuje se
určitá psychická nestabilita a
také velká vytíženost některých
hráčů – nejméně tři dorostenci
nastupují pravidelně i za muže.

Mnohdy mají za víkend
v nohách dva celé zápasy.
Stalo se také, že hráli dvě
utkání v jednom dni. Smrtící
pro nás byl „anglický týden“
na konci října, kdy jsme hráli
neděle, středa, neděle a
nezískali ani bod. Nicméně po
posledním utkání podzimu se
ukázalo, že když je tým
kompletní a hraje podle
pokynů trenérů, je schopen
porazit
i
silné
soupeře
(poslední
domácí
utkání
s druhým Týnem n. Vltavou
skončilo vítězstvím Zdíkova
3:2).
Za očekáváním jsou určitě
muži. Úvod do soutěže byl
velmi špatný. Nedostavily se
výsledky a byl problém i
s hráči. Díky spolupráci a
vstřícnosti fotbalového výboru
ze sousedních Stach se
podařilo přivést několik kluků,
kteří hrávali za stachovský Btým. Petr Lampa, Josef
Voldřich ml. a Zdeněk Kluibr
velmi dobře zapadli do týmu a
herně se zvedáme. Bývalé
stálice a opory Zdíkova stárnou a pomalu končí kariéru,
proto dostávají šanci někteří
chlapci z dorostu. Věřím, že
v budoucnu budou fanoušci ve
Zdíkově aplaudovat Josefu
Zemanovi, bratrům Kurejům,
mladému Mundymu
či
Vašuldovi Juniorovi.
Fotbalový oddíl by chtěl
poděkovat největším sponzorům, bez nichž by byla naše
činnost nemožná. Děkujeme
zejména obci Zdíkov, firmě
Uniwell CZ a dalším přispěvatelům. V posledních letech
se konečně daří získávat
dotace i od organizací, které by
měly sport primárně sponzorovat, jmenovitě MŠMT, kraj a
FAČR. Z dotačních peněz se
podařilo rekonstruovat sociály

a sprchy v sokolovně, nakoupili jsme dresy pro mládež a
můžeme hradit cestovní náklady dorostu.
Přestože se snažíme získávat
peníze i z jiných zdrojů, je nutné vybírat i členské příspěvky
(mnohdy je výše členských
příspěvků důležitým faktorem
pro podání žádosti o dotaci).
Pro rok 2016 jsou navrženy
příspěvky pro fotbalový oddíl
v následující výši:
děti a mládež do 18 let
300 Kč/rok
dospělí 500 Kč/rok

Z této částky odvedeme 200
Kč (100 Kč mládež) Fotbalové
Asociaci České republiky
(FAČR) a 100Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Zdíkov.
Zbytek peněz bude použit na
činnost – nákup pomůcek, úhrada energií, odměna rozhodčím.
Přátelé, za celou fotbalovou
rodinu ve Zdíkově, vám chci
popřát krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok
2016.
za FO TJ Sokol Zdíkov,z.s
Mgr. Roman Šebánek

