Vážení a milí občané Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy Lhoty, Nového Dvora i Albrechtce,
Putkova, Račova, Hodonína,
Branišova a Žírce.
Znovu
vstupujeme
do
krásného adventního období.
Ať je pro vás všechny naplněno
klidem a spokojeností, předvánočním rozjímáním, vzájemným pochopením a velkými i
malými
radostmi
života.
Časově je letos trochu posunuté
– zlatá adventní neděle vychází
právě na Štědrý den.
Současně je tady příležitost
k ohlédnutí za končícím rokem.
Na hodnocení roku je možná

trochu brzy – ale pokud jde o
obecní záležitosti, nemáme se
díky velmi aktivní radě obce i
zastupitelům za co stydět.
Znovu se nám podařilo využít
řadu vypsaných dotačních
titulů a pokročit tak v budování
především základní infrastruktury.
Po velkém realizovaném
projektu v uplynulých letech (3
km kanalizace, 2,5 km
vodovodu a nová ČOV), který
byl zcela zásadní pro další
rozvoj území – a taky proto,
aby obec nečekaly citelné
finanční postihy za znečišťování vod v šumavských

bystřinách, jsme letos navázali
v části Zapotok dalšími větvemi (k zahrádkám a nahoru
k lesu). V těchto ulicích zbývá
na jaře položit jen asfaltový
koberec. Dodavatel stavby –
Stavoplast KL Stachy- byl sice
připraven asfalty zvládnout
ještě do konce října, ale
kvůli velikosti výkopů s velkými balvany – často přes
šířku celé vozovky – zastupitelé rozhodli o finální úpravě
povrchů až po sesednutí terénu. V příštím roce nás čeká
v Zapotoku v ulici směr Branišov poslední etapa inženýrských sítí v této části. Nové
kanalizace a vodovodu se
konečně dočkají i v Hadrmonu
(i zde už půjde o třetí, poslední

úsek).
Velikou radost jsem měl
z dokončení
ulice
Pod
Kostelem a taky z nové místní
komunikace v Drvištích. Nové
povrchy si občané z těchto
částí rozhodně zasloužili,
čekali na ně mnoho let,
v Drvištích přitom vyrůstá 12
malých dětí – a capaly tam
doslova v blátě…Na každou
z těchto cest jsme přitom
obdrželi dotaci – na ulici Pod
kostelem přispělo polovinou
nákladů
ministerstvo
pro
místní rozvoj, na drvišťskou
pak rovněž polovinou nákladů
Jihočeský kraj. Doufám, že
oba dotační tituly budou
přístupné i v příštím roce –
Pokračování na str.2

z dlouhých místních komunikací nám na rok 2018 zbývá
hlavně cesta na Baurů Dvůr a
pak spojnice Masákovy Lhoty
a Zdíkovce (ke hřbitovu). Obě
cesty jsou v příšerném, havarijním stavu a opravdu se
nevyplatí jen tam plátovat díry.
Už druhý rok je hned vedle té
spravené další…
Po několika letech příprav a
hlavně pečlivého zvažování
technologií jsme letos realizovali první etapu obnovy
veřejného osvětlení. 90 nových
LED světel svítí, reakce jsou
trochu rozporuplné. Musím se
přiznat, že si taky zvykám.
Problém je v tom, že i dle
odborných studií byl Zdíkov
hodně „přesvícen“, vysoko nad
normované údaje. I já jsem se
LED světlům dlouho bránil…přátelé, u třetiny světel
v obci nyní šetříme 83%
nákladů na energie, splňujeme
bohatě světelnou normu – a
taky plníme směrnice o světelném znečišťování. A skoro
70% nákladů 1 milion korun
zaplatila dotace. Asi je to
trochu o zvyku, v některých
místech můžeme stožáry ještě
zahustit (nebylo to v rámci
projektu možné, dotace hradila
pouze
výměnu
vlastních
osvětlovacích těles). S takovými úpravami si ale obec musí
poradit sama. Když už jsem u
osvětlení, několika nových
světel se do Vánoc konečně
dočká i oblíbená pěší cesta ze
Zábroda ke škole „Za Šáry“.
Zvlášť teď v zimě tu děti do
školy i zábrodští do cvičení
chodí potmě.
Ani letos jsme nezapomněli
na hasiče. Zdíkovská zásahová
jednotka, která letos znovu
mnohokrát vyjížděla k požárům

i padlým stromům, se dočkala
nových automatických vrat
v hasičárně – a už nemusí podepírat ta stará vrata klackem. I na tuto investici jsme
obdrželi dotaci – z 5 ks vrat
platila obec vlastně jen jedny.
Doufám, že zima letos
bude podobná jako loni a úklid
sněhu nebude stát obecní kasu
moc peněz. Stejně jako loni
věřím ve vás všechny, kteří
každoročně u svých domů
pomáháte s údržbou chodníků
– i když jde o povinnost obce.
Poslanci sice o odpovědnosti
obcí směle rozhodli, ale kde na
to obce mají vzít, jaksi
zapomněli dodat. Díky vaší
pomoci nám zbude v obecní
pokladně i na další drobné
opravy a investice. Děkuji vám
všem za pochopení a pomoc.
Rok 2018 bude pro obec
nejen pracovní- připomeneme
si krásné kulaté výročí- 700 let
od založení obce. Pro celodenní akci jsme zvolili sobotu
23. 6. 2018 – nebude chybět
průvod obcí, odpolední školní
akademie ani zajímavá kapela
– přijedou za námi samotní
Beatles (Revival). Kromě toho
si zdíkovští hasiči připomenou
140. výročí založení sboru v sobotu 26. 5. 2018. K 700.
výročí Zdíkova vzniká i obsáhlá
knížka
„Zdíkovsko
sobě“, druhou část oslav pak
spojíme se zdíkovskou poutí v
září.
Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám i Vašim blízkým:
prožijte klidné a spokojené
Vánoce 2017, mějte se moc
rádi a hlavně - buďte hodně,
hodně zdrávi.
Srdečně Vás všechny zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce

Pomalu nám přichází zima
a konec roku. To nám také
připomíná, že budou Vánoce.
Na ty se nejvíce těší děti, ale
jsou to většinou radostné
svátky pro celou rodinu.
Vždyť to také jsou svátky
rodiny, oslava narození dítěte,
příchodu
nového
života.
K vánočním svátkům nás vede
období,
kterému
říkáme
Advent. Máme čtyři adventní
neděle. Letos trvá Advent
nejkratší možnou dobu, pouhé
tři týdny, protože čtvrtá
adventní neděle je zároveň již
Štědrý den. Často se zapomíná,
že Vánoce, oslava narození
Ježíše, se slaví 25. prosince a
jako každá velká slavnost
začíná oslava již se západem
slunce předešlého dne.
Adventní doba má také
svoje kouzlo. Když odmyslíme
nákupní horečku a dokážeme
se oprostit od reklamní masáže, můžeme prožít krásné
období příprav a radostného
očekávání. Starší lidé si ještě
vzpomenou, jak se chodívalo
na „roráty“. Ranní bohoslužby,
ještě před východem slunce,
provázené adventními zpěvy.
To ještě nebyly koledy, ale
písně s krásnou melodií
a textem, který vyjadřoval
toužebné očekávání a naději.
Jako ráno vyjde slunce a den
vystřídá noc, tak s narozením
Ježíše k nám přichází nový
život, který prozáří temnotu
našeho bytí a naplní náš život
radostnou nadějí, že pravda a

láska zvítězí nad lží a
nenávistí. Možná se nám toto
vyjádření může zdát jako
dávno překonaná fráze, pouhé
líbivé heslo, ale právě Vánoce
i s adventní dobou nám mají
připomenout, že člověk je
povolán k radosti a ke štěstí,
které ale nedosáhne bez
pravdy, která je Bůh sám. Jako
jsme v pokušení udělat z Vánoc pouze svátky nakupování a
přejídání, tak stejně silné je
pokušení žít život pouze pro
sobecký požitek a konzum
všech možných rozkoší. Vánoce nám ale ukazují, že k radosti a štěstí vede společenství
lásky, dávat své srdce a ne
peníze, dávat svůj čas a
pomoc, umět se pro druhého
obětovat. Bible říká: „Umět se
radovat s radujícími a plakat
s plačícími“. A tomu se musíme stále učit. Advent je ten čas
učení, přípravy, očišťování.
Možnost očistit své myšlenky,
úmysly a vztahy od všeho
sobeckého a povrchního, aby
Vánoce byly radostnou oslavou života a vzájemné,
upřímné lásky v našich rodinách. Vždyť Vánoce jsou
poselství, že: „Tak Bůh
miloval svět /člověka/, že
poslal svého Syna, aby nikdo
nezahynul, ale měl život
/věčný/.
Přeji vám všem radostnou
dobu adventní a požehnané
Vánoce.
P. Jaromír Stehlík, kněz

Na tradiční spolupráci se
základní
školou
navázala
Obecní knihovna ve Zdíkově
uspořádáním besedy se školní
družinou, která se uskutečnila
v rámci Týdne knihoven. Cílem
této akce bylo zaměření na
podporu čtenářství a práci
knihovny se školní mládeží.
Pozornost jistě zasluhuje
činnost obecní knihovny v oblasti meziknihovních výpůjčních služeb. Knihovna vyřizovala a pokryla požadavky žáků
a studentů na povinnou četbu a
odbornou literaturu potřebnou
k jejich
studiu.
Podobně
postupovala při objednávkách
knih pro občany jak z knihoven
našeho regionu, tak vědeckých

knihoven z celé ČR. O
rozsáhlé a časově náročné
činnosti
knihovny
v této
oblasti
svědčí i množství
výpůjček z jiných knihoven,
který dosáhl k 31.10.2017
počtu 517.
Přicházející adventní čas je
příležitostí pozastavit se a najít
si čas na pěknou knihu.
Knihovna nabízí celou řadu
nových knih a také nově
možnost zapůjčení společenských deskových her. Zároveň
přeje všem svým čtenářům (i
nečtenářům) klidné prožití
vánočních svátků v rodinném
kruhu, hodně zdraví, osobních
a pracovních úspěchů a šťastný
vstup do nového roku 2018.

Typy ke čtení na dlouhé podzimní a
zimní večery:
pro děti
Svěrák Zdeněk: Buřtík a ŠpejličkaCesta do Žatce
Březinová Ivona: Deník vodnice Puškvory
Klimek Hynek: Příběhy z jižních Čech - Prácheňsko a
Pošumaví
(ilustrace Zdeňka Študlarová)
pro dospělé
Mlynářová Marcela: Rozcouraná duše
Finn A. J.: Žena v okně
Janouchová Kateřina: Tygří žena
naučná
Kozák Pavel: Posvátná místa šumavských plání
Podhola Roman: Odkaz staré Šumavy
Motl Stanislav: Ozvěny lidické noci
společenské deskové hry
Barvínek, Černé historky, Cut the Rope, Carcassonne

V jedné z nejzajímavějších
částí Šumavy, jen několik málo
kilometrů od Zdíkova, se
rozprostírá historické město
Kašperské
Hory
(něm.
Bergreichenstein).
Založeno
bylo ve 13. století jako
hornické město. Překrásná
radnice i výstavné barokní a
renesanční domy svědčí o slávě
a bohatství města, plynoucí z
těžby zlata. Město již ve
středověku mělo zřízenou
obchodní silnici do bavorského
Pasova. K ochraně města,
zlatých dolů i obchodních
stezek byl v blízkosti vybudován císařem Karlem IV.
mohutný hrad Kašperk (něm.
Karlsberg). Ten byl často
pronajímán a každý majitel
hradu měl povinnost dbát o
pořádek a bezpečnost v
širokém okolí i stíhat zločince
(část jižních a západních Čech).
Nesl tedy titul "poprávce",
protože se staral, aby se všude
činilo "po právu".

Z hlediska dějin zločinu a
trestu je město zajímavé tím,
že
disponovalo
hrdelním
právem, které je však písemně
doloženo až v 17. století. Kdy
a od koho ho město získalo,
není zcela jasné (údajně snad
v době povýšení na město –
roku 1345 za vlády Jana
Lucemburského), protože v
dobách
švédských
válek
veškeré písemnosti, privilegia
a doklady shořely. Město tak
muselo při revizi hrdelního
práva pro apelační soud v
Praze roku 1722 využít jen
paměti důvěryhodných svědků.
Jednoznačný je ale zánik
hrdelního práva v roce 1765.
Město mívalo minimálně
dvě popravní místa. Kašpersko-horská šibenice stávala
na tzv. Šibeničním vrchu, který
má výšku 805 m. n. m., a je
vzdálen od radnice téměř 1000
metrů západním směrem. Vrch
v minulosti nesl i názvy
Galgenberg či Goldberg. Na

Obrázek 1 - Pranýř v Kašperských Horách

mapách 1. Vojenského mapování je však červená značka
šibenice se třemi sloupy
chybně umístěná až na
sousedním vrchu Vinice, který
je od náměstí ještě o cca 700
metrů dále. Zajímavá je neověřená
zmínka
v historických pramenech, že šibenici
využívala i nedaleká obec
Rejštejn (něm. Reichenstein),
která taktéž disponovala hrdelním právem a s Kašperskými
Horami tvořila úzce spjatou
dvojici měst. Žádné viditelné
pozůstatky šibenice na vrchu
Galgenberg nejsou patrné. Na
samotném vrcholu, kde se mj.
nachází pozůstatky vojenských
staveb z období komunizmu, je
nově vybudováno zastřešené
turistické odpočívadlo. Vlastní
šibenice se však nacházela
pravděpodobně o něco nížeji
ve svahu přivráceném k městu,
přesné místo však není
doposud známo a zřejmě ho
bez archeologického průzkumu
nelze spolehlivě určit.
Druhým známým popravištěm v Kašperských Horách
jsou místní stínadla. Ta se
nacházela východně od náměstí v místní čtvrti zvané
dnes "Cikánka". Bylo to
přibližně v prostoru mezi dnešní kaplí sv. Antonína (proti
zdejší základní škole) a kaplí
Dvanácti apoštolů. V tomto
prostoru později vznikla vápenice. Při dalších terénních
úpravách zde údajně roku 1862
byla nalezena kostra, která v
lidovém podání prý patřila
poslední zdejší popravené z
roku 1723 - Magdaleně
Huberin. Toto stínadlo však
zřejmě poznalo daleko více
lidské krve - v archivech se
připomíná např. poprava stětím
děvečky Valburgy za vraždu
vlastního dítěte, stětí mlynářky
a následné probodnutí jejího
srdce kůlem za prohřešek proti
šestému přikázání (nepožádáš
manželky bližního svého) a
stětí a vpletení do kola jejího
spoluviníka - mládka.
O kriminální případy, vyšetřování a příběhy z Kašperských Hor a okolí se svého
času zajímal kašpersko-horský
kronikář Engelbert Panni. Ten
vynesl na světlo několik zápisů
z archivů

apelačního soudu v Praze.
Tamní složky a akta o
případech z okolí města by
určitě zasloužily dnešní pohled
znalého odborníka, protože se
v nich hovoří například o
hrozném skutku služebné
Barbory od pána Ondřeje
Wachoudra, která po vraždě
dvou vlastních dětí byla
zahrabána zaživa. Kat jí poté
probodl srdce naostřeným
kůlem. Její pán však zřejmě
nebyl také zcela bez viny,
protože ho soud taktéž "tvrdě"
potrestal - třemi týdny vězení o
špatné stravě :-) a jedním
stáním před kostelem se svící v
rukou.
V roce 1660 byl pro vraždu
a krádež odsouzen k smrti
Ondřej Strobl. Ten při tortuře
přiznal i spolky s ďáblem, ale
vrchnost i apelační soud mu
milostivě odpustily. Místo kruté smrti lámáním kolem a
následným veřejným vystavením pro výstrahu byl pouze
sťat od kata pozvaného z
Klatov.
Další a další případy pak
hovoří smutnou řečí o lidských
tragédiích – o potrestání cikánů za krádeže a potulku,
uříznutím uší a vypálením
cejchu, o upálení nebohého
čeledína za sodomii (smilstvo
se zvířaty) atd. Právní dění
v Kašperských Horách a okolí
bylo zřejmě více než bohaté.
Velmi zajímavou připomínkou práva ve městě byla
existence pranýře. Ten původně stával při spodní straně
náměstí jižně od kostela.
Někdy na přelomu 18. a 19.
století pak byl jako zbytečný a
nepotřebný z náměstí přemístěn za město k polní cestě
na Šibeniční vrch a přeměněn
umístěním svatého obrázku na
boží muka. Tvoří jej válcový
kamenný sloup s plochou hlavicí, na níž je vytesán letopočet 1630. O existenci
druhého letopočtu (1842) už ví
jen málo odborníků. Výška
sloupu je 147 cm, průměr je
okolo 40 cm. Jako jediný pranýř v Plzeňském kraji je
prohlášen národní kulturní
památkou.
Jak k pranýři, tak i k Šibeničnímu vrchu se váže několik
zajímavých pověstí, které snad

nepochybně jedním z nejstarších známých. Svou historickou hodnotou je řazen někam
na úroveň maltézského kamenného kříže z Tetína (okr.
Beroun) ze zdi u kostela svaté
Kateřiny.
Stručný nástin jen několika
památek vztahujících se

k právní historii města Kašperských Hor si nečiní nárok
na komplexnost. Chce jen upozornit na zajímavé artefakty ve
městě a jeho okolí a obyvatele
Zdíkovska tak pozvat třeba jen
k nedělnímu výletu.

Obrázek 2 - Výklenková kaple Dvanácti apoštolů

mohou mít i reálný základ.
Například o kletbě křivě obviněné cikánky, která na město
přivolala několik požárů, o
valících se ohnivých sudech
z Galgenbergu a o krvavých
zásnubách horníka Sebastiána.
Ta je obzvláště zajímavá, proto
si ji dovoluji uvést:
Tato pověst spojená se
Šibeničním vrchem začíná v
Rejštejně, neboli Unter Reichensteinu, tehdy ještě součásti
Kašperských Hor, a není pro
slabá srdce. V dobách největší
zlaté slávy žil v Rejštejně
horník Sebastián, dalo by se
říci štístko. Vždy našel žílu,
která byla nejmocnější, a aby
toho nebylo málo, byl to velký
krasavec, který měl úspěch u
místních žen.
Užíval si, ale neznal mezí:
z bujné zpupnosti se dopustil
jakéhosi zločinu, natolik závažného, že se trestal jen smrtí.
Byl odsouzen ke ztrátě hrdla,
ale snad se nějaká žena u soudu
přimlouvala o slitování, že
soud přidal k rozsudku
výjimečnou podmínku: Sebastián mohl být osvobozen,
najde-li se mezi místními
poctivé děvče, které mu dá
svou ruku a zasnoubí se s ním.
Odsouzenec na smrt stál po
tři dny na náměstí u pranýře,
obecní slouha celý ten čas
opakoval rozhodnutí soudu a
ptal se, zda se nějaké děvče
obětuje a zachrání Sebastiánovi život. Ale děvčata, ač
ještě nedávno po švarném
horníkovi toužila, nyní jen
klopila oči a od Sebastiána odvracela tvář. Lhůta tří dnů
marně uplynula a tak se Se-

bastián s velkým davem
zvědavců vydal na Šibeniční
vrch, aby se svěřil do rukou
kata.
Meč prolétl vzduchem a
narazil do špalku, Sebastiánova hlava však u něj
nezůstala ležet, ale kutálela se
k davu. Zastavila se u nohou
mladého děvčete. Ta Sebastiána vždy ráda vídala a s bolestí
jej doprovázela. Uťatá hlava
pohlédla vzhůru a sténala:
"Rézinko, proboha, pomoz
mi!" Dívce se Sebastiána
zželelo, sklonila se k hlavě a
políbila ji na umírající ústa.
Sebastián v tu chvíli naposledy
zašeptal: "Zaplať ti to pánbůh,
Rézinko, teď jsi má!" V ten
okamžik se dívka sesula do
trávy a života v ní už nenašli.
Oba v smrti zasnoubení našli
věčný pokoj ve společném
hrobě.
Jednou z mnoha dalších
památek zajímajících veřejnost
i odborníky je křížový kámen
nacházející se na místním
hřbitově u kostela svatého
Mikuláše. Hřbitov leží asi dvacet minut chůze od náměstí
v překrásné přírodní scenérii.
Vstupní dveře zajímavé márnice přilepené ke zdi kostela
mají místo práhu položený a
zazděný mohutný křížový
kámen. Ten je v evidenci
SPVKK očíslován jako ev.č.
2083 a pyšní se údajnými
rozměry 191x46x27 cm. Ty
jsou ovšem těžko ověřitelné,
neboť kámen je zleva i zprava
zazděný do dveřního ostění a
navíc uložen do podloží.
Nicméně tento křížový kámen
je dle znalců a odborníků

Výlet seniorů 2017 – Červená Lhota a Pluhův Žďár

Ivan Vokáč

Vážení občané Zdíkovska,
s koncem podzimu a nadcházející zimou, Vám rádi
přinášíme informace o činnosti
kroužku mladých rybářů ve
Zdíkově v letošním roce. Již
v jarním čísle Zdíkovska jsme
Vás informovali o vlastních
cílech dětí z kroužku. Nyní
nejen dospělí rybáři, ale i děti
budou s koncem roku uzavírat
a hodnotit své dosažené rybářské úspěchy. My se s Vámi
o ně rádi podělíme.
Díky vedení ZŠ a MŠ
Zdíkov jsme se s dětmi mohli
lépe připravit na letošní
rybářskou sezónu.
Na jaře proběhlo místní
kolo Zlaté udice. Zde jsme měli
za Zdíkov své zastoupení
v počtu několika dětí. Jednalo
se o testy poznávání ryb,
živočichů ve vodě i kolem ní, a
to včetně rostlin. Vše bylo zakončené lovem ryb – technikou
plavaná. Zde se z úspěšných
závodníků vytvořil tým dětí
postupujících do okresního i

krajského kola Zlaté udice. Ve
startujícím týmu do okresního
kola Zlaté udice pod vedením
Milana Sojky měl i Zdíkov poprvé své zastoupení. V okresním kole obsadil sestavený
tým celkově druhé místo.
V kategorii juniorů v okresním
kole Zlaté udice skončil Vilém
Klapsia (startující za Zdíkov)
za dlouholetým favoritem tohoto závodu na krásném 2.
místě.
V říjnu se konaly poslední
2 závody. Oba proběhly v jednom dni na rybníku ve Zdíkovci, a to po podzimním
zarybnění. Závody byly včetně
závěrečného Memoriálu Denise Froydy. Kroužek Zdíkov
zde měl opět své zastoupení a
děti byly rozhodnuté nejen si
odnést vánočního kapra, ale i
do závodů vložit všechny své
získané
dovednosti. Děti
lovily svými již osvědčenými
způsoby. Zde se dětem
zúročily výsledky ze všech
závodů v roce 2017.

V celkovém
vyhodnocení
Memoriálu Denise Froydy udržel první místo Vilém
Klapsia s celkovým počtem
2828 bodů a putovní pohár pro
tento rok získal kroužek
mladých rybářů ve Zdíkově.
Po převzetí bude tento pohár
umístěn a vystaven v ZŠ
Zdíkov.
V tomto roce se děti na
některých vyhlášených závodech potýkaly s opravdu velkou nepřízní počasí, kterou by
někteří dospělí rybáři mnohdy
u vody nevydrželi.

Přes to všechno se děti
snažily účastnit většiny vyhlášených závodů a za velké pomoci rodičů i prarodičů se jim
velice dařilo.
Naše poděkování tímto
patří Dominiku Froydovi, Radce Králové, Adamu Kramlovi,
Tereze Klapsiové, Michaele
Voldřichové, Janu Horejšovi i
Milanu Voldřichovi. Nejvíce
těm z nich, co se nebáli a i
s menšími dovednostmi poprvé
nastoupili do jednotlivých
dětských závodů konaných pod
MO ČRS Vimperk.

Rádi bychom poděkovali
rodičům, prarodičům i Vám
všem, kteří jste děti v jejich
rybaření podporovali a podporujete.
Nyní se již připravujeme
na další otevření kroužku a
těšíme se na nové mladé rybáře.

Závěrem Vám všem přejeme pokojné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti i úspěchů
v nadcházejícím roce 2018.
S pozdravem Petrův Zdar!
Kolektiv rybářského kroužku
mladých ve Zdíkově
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Vážení čtenáři,
dovolte nám, abychom Vás
v následujících řádcích informovali o dění v naší škole. Jak
jste se mohli dočíst v minulém
vydání Zdíkovska, využívají
žáci od září zrekonstruovaný
prostor školních šaten. Skříňky
ovládané čipem se nám osvědčily. Samozřejmě se stává, že
žák čip zapomene doma a
občas musíme skříňky ráno a
odpoledne dětem otevírat, celkově jsme ale s novým
systémem velmi spokojeni.
V průběhu podzimu jsme i
nadále vylepšovali pracovní
prostředí žáků a učitelů. Přibyla
rozličná výzdoba, nechali jsme
položit novou podlahovou
krytinu v učebně jazyků a
výtvarné výchovy. Následně
budou do učebny výtvarné výchovy pořízeny nové žákovské
sety – židle a lavice upravené
pro
potřeby
výtvarných
činností.
Již dlouhou dobu jsme
přemýšleli o systému – používání elektronických zařízení
žáky v budově školy, zejména

pak
mobilních
telefonů.
Výsledkem bylo vytvoření
pravidel pro užívání těchto
zařízení. Samozřejmostí je
zákaz manipulace s těmito
přístroji
ve
vyučovacích
hodinách. Nechali jsme vyrobit
„kapsáře“, kam si děti mobilní
telefony před začátkem hodiny
ukládaly. Ne všichni tento
systém vždy respektovali, ale
postupem času se nám podařilo
občasné zazvonění telefonu při
hodině odbourat. Někdy ale
dítě prostě zapomene. Ostatně, kdo byl v poslední době
v divadle, ví, že se toto stává i
dospělým. Je zde ale i další
aspekt. Většina dětí, zejména
z druhého
stupně,
tráví
přestávky s mobilem v ruce.
Mozek dětí, který je během
vyučování zatížen učivem,
„nerelaxuje“ tedy ani o
přestávkách. Žák, místo aby si
popovídal s kamarády, je opět
zahlcován informacemi například z internetu. Školní řád pamatuje na možné nekalosti –
natáčení zvukových či obrazových záznamů a i jejich

„Strašidelná škola“ – večerní akce spojená se spaním dětí
v družině. Poděkování za pomoc patří také některým rodičům

Alšova galerie a ZOO Hluboká nad Vltavou poznávací exkurze
následnou distribuci. Po dlouhém přemýšlení a získávání
informací, jak to funguje na
ostatních školách, jsme přijali
následující opatření: mobilní
zařízení musí být v prostorách
školy po celý den, tedy i o
přestávkách, vypnuta. Žáci
mají možnost si telefony
ponechat v šatní skříňce, která
je elektronicky uzamčena a
přístup do ní má pouze daný
žák.
V případě
nutného
kontaktování rodičů toto žák
provede buď z ředitelny školy,
nebo ze svého mobilního
telefonu, avšak s vědomím
učitele. Rodiče mohou využít
oficiálního telefonického kontaktu do ředitelny školy. Věříme, že přijaté opatření povede především k lepší komunikaci mezi dětmi a k eliminaci
nežádoucích vlivů spojených

právě s používáním mobilních
telefonů ve škole.
V září nastoupilo do první
třídy 13 prvňáčků. Počet není
velký - je způsoben řadou
doporučených odkladů. O to
větší počet nových žáčků nastoupí v září příštího roku.
Deváťáci se pod vedením
učitelů intenzivně připravují na
přijímací zkoušky. Po dlouhé
době se bude podstatná část
žáků této třídy hlásit do
učebních oborů. Sami víte, že
po šikovných řemeslnících je
velká poptávka, a my věříme,
že se v budoucnu z našich
absolventů stanou schopní a
šikovní odborníci ve svém
oboru.
Jak jsme již informovali,
škola se zapojila do mezinárodního projektu „Dva jazyky,
jedna myšlenka“. V rámci pro-

jektu se žáci 4. a 5. ročníku
vzdělávají v německém jazyce,
a to formou zájmového útvaru.
Chválihodné je, že na tento
kroužek dochází pravidelně
všichni žáci a výuka formou
her a soutěží je baví. V rámci
projektového dne se děti
podívaly do partnerské školy
v německém Hohenau a

navštívily Národní park Bavorský
les.
Zajímavou
aktivitou je jistě i to, že náš
pedagog dojíždí každý týden
do německé partnerské školy a
vyučuje
tamní
prvňáčky
základům českého jazyka.
Za vedení ZŠ a MŠ Zdíkov
Mgr. Václav Kyznar
Mgr. Zdeněk Kluibr

Turnaj v malé kopané
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Zásahová jednotka za uplynulý rok 2017 vyjela ku pomoci 18krát, buď k hlášenému požáru nebo technické pomoci.
Vyjížděli i k popadaným stromům po poslední vichřici.
Chtěli bychom pozvat všechny členy SDH Zdíkov na Valnou hromadu, která se koná v sobotu 9.12.2017 v restauraci ,,U
Novotných''.
Nastává čas vánoční, neboli Advent, a rok se chýlí ke svému konci. Tradicí zůstává vánoční zábava pořádaná spolkem hasičů
Zdíkov. Zveme vás opět 25.12.2017 do restaurace ,,U Novotných'' k posezení ,tanci a dobré náladě.
Za celý sbor dobrovolných hasičů přeji všem spoluobčanům klidný čas adventní, spokojené Vánoce a do nového roku 2018
zdravíčko na každém kroku.
Za SDH Zdíkov Jaroslava Králová

Vlevo fotka ze zásahu SDH Zdíkov po vichřici
Vpravo fotka nových garážových vrat HZ Zdíkov

V naší mateřské škole je od
září 2017 zapsáno 74 dětí. Ještě
v říjnu jsme se těšili z krásného
babího léta a do poslední chvíle
dováděli na naší prostorné
zahradě. Podzimní počasí nám
zase více umožnilo zkrášlovat
si školičku, aby se nám tam
všem líbilo.
Již z dálky nás v oknech
vyhlížely barevné deštníčky,
v šatnách nás vítali zvířátka
z kaštanů, strašidýlka z brambor, dráčkové, ježečkové v pestrobarevném listí a malované i
vymodelované houbičky nám
připomínaly krásné společné
zážitky. Stále něco vyrábíme a
svými výtvory zdobíme i
prostory zdravotního střediska,
kde se pohledem na ně mohou
potěšit všichni zdíkovští občané.
Ze zájmových činností si
mohou děti i rodiče vybírat.
Každé pondělí od 15,30 ve
spolupráci s TJ Sokolem probíhá cvičení rodičů a dětí
v místní sokolovně. V MŠ pak
vedeme výtvarný a hudebně
dramatický kroužek, kroužek
anglického jazyka a nově po-

lytechnický kroužek, který
navázal na Lesní školku. Za
pomoci obce jsme zhotovili
pracovní kout, kde děti s
oblibou využívají pracovní
nářadí. Práce s kladívky, pilkami i sekyrkami rozvíjejí u
dětí nejen manuální zručnost a
samostatnost, ale zároveň
posilují i sebevědomí a jistotu
dětí.
Nejistota, strach a úzkost
se nevyhnou žádnému věku,
ani tomu předškolnímu. Strach
a úzkost rozhodně nemusejí
vždy znamenat jen něco
negativního. Primární funkcí
strachu je připravit nás na
potencionální nebezpečí. Někdy se to ale „zvrtne“ a úzkosti
se mohou stupňovat. Nejen u
dospěláků, ale i v dětských
hlavičkách běží myšlenky:
„Nedokážu to, nezvládnu to,
všichni se mi budou smát!“ Na
tom, že dítě začne být
úzkostlivé, se podílí i genetika,
té se nevyhneme. Všichni se
rodíme s něčím, co nám bylo
dáno do vínku. Někdo je
bojácný více, někdo méně, ale
velký vliv mají i životní situ-

situace a také výchova.
Například změna bydliště nebo
školky, rozchod rodičů, ale i
pozitivní věc, jako je narození
sourozence,
může
úzkost
probudit. Ale pokud dítě ví, že
ho rodiče milují takové, jaké
je, i s „průšvihy“, posiluje si
sebevědomí a na vzoru si
formuje svoji osobnost. Ale
pozor na hranice a pravidla!
Bábovka také nemůže vykynout a upéci se bez formy.
Právě taková pravidla a
hranice jsme si společně ve
školce vytvořili. Každé pravidlo má jednoduchý jednoslovný název a pro dobré
zapamatování i obrázek. Je až
s podivem, jak rychle se děti s
pravidly sžily a jak se dokáží
navzájem kontrolovat. Vzájemná tolerance, příklad, laskavost a vysvětlování dokáží
divy.
Já vím, že nikdo není
dokonalý. Proto je velmi
důležité naslouchat pocitům
dítěte, mluvit s ním, co nejvíce
vysvětlovat, ničemu se nevyhýbat a používat „zdravý
selský“ rozum. Každé dítě
potřebuje vědět, že lidé kolem
něj jsou fajn a že jim může
věřit. Dítě tak získá pocit
jistoty a vy i my důvěru a lásku

dítěte.
A protože Vánoce se blíží,
pozor na extrémy ve výchově.
Určitě sem patří zastrašování
dětí typu: „Počkej, až přijdou
čerti“ nebo „čert si tě vezme a
odnese“. Emoce malých dětí
rozhodně nejsou menší než ty
naše, ba naopak!
Adventní čas a blížící se
Vánoce, to je záruka velkých
emocionálních zážitků.
A právě pro rozzářené oči a
šťastný dětský úsměv jsme
schopni udělat cokoli!
5. prosince k nám do školky
přijde Mikuláš a Ježíšek také
přiletí!
13., 19. a 20. prosince srdečně zveme všechny rodiče
na vánoční besídky.
Všichni se již teď těšíme na
sladkosti od maminek a rodiče
zas na básničky, písničky a
dárečky od dětí.
Atmosféra bude určitě jako
každým rokem báječná - bude
veselo! Ale nemusí být veselý
jen tento slavnostní den.
Jménem svým a jménem
celého kolektivu MŠ přeji
všem v tomto starém roce, ale
zejména v tom novém roce
2018, co nejvíce veselých dnů
plných štěstí a pohody!
Zdena Míčková

Zase znovu po roce přichází k nám
Vánoce!
Už, už aby tady byly, aby se nám
nezpozdily!

Zhodnocení podzimní části
fotbalové sezóny TJ Sokol
Zdíkov, z. s.
Druhý týden v listopadu byla
zakončena podzimní část fotbalové sezóny ve Zdíkově. Jak
zhodnotit uplynulou část?
Soutěž mužů lze hodnotit se
smíšenými pocity. Ano, z hlediska získaných bodů je hodnocení jednoznačně negativní.
Získat ze 14 zápasů pouhé 2
body je absolutní fiasko. Nicméně předvedená hra nebyla
katastrofální a mnohé zápasy
končily těsnou prohrou. Před
sezónou jsme se obávali, že
tým bez posil bude hrát jednoznačně „druhé housle“ v 1. B
třídě. Ukázalo se, že tým sílu
má, ale problémem je úzký
kádr a málo zkušeností. Mnoho
hráčů je pracovně vytíženo tak,
že nemohou kvalitně a pravidelně trénovat. To se potom
projeví na hřišti.
Cíle pro jarní část sezóny
jsou jasné: posílit kádr a poprat
se ještě o body, které by v závěru znamenaly setrvání v soutěži.
Největší starost nám dělá
tým dorostu. Kluci se špatně
scházejí nejen na tréninky, ale i
zápasy. Dokonce se stalo, že
náš tým neodehrál zápas
v Blatné, neboť neměl dostatečný počet hráčů. Následovala
kontumace a pokuta od organizátora soutěže. Nemyslím si, že
máme nedostatek hráčů, vždyť
tým dorostu je ve sdružení se
sousedními Stachy, ale kluci
jsou nezodpovědní a chybí jim
parta. Tým v minulosti opustili
rozdíloví hráči, kteří buď
skončili, nebo odešli jinam, a
týmu chybí tahoun. Každopádně soutěž se musí dohrát, a
proto si musíme v zimě sednout
a tým stmelit. Vysvětlit, že
z rozjetého vlaku se nedá
vystoupit. A jsme opět u toho,
co jsem psal minule. Mladých
lidí vychovávaných k zodpovědnosti je čím dál míň!
Jiná situace je v soutěžích
mládeže. Žáci sice hrají velmi
nekvalitní soutěž, neboť v okresním přeboru startují pouze
čtyři respektive tři týmy.

Takové zápasy klukům příliš
nedají. Neustále se utkávají se
stejnými soupeři a soutěž tím
ztrácí atraktivitu. Přesto starší
hráči pod vedením Vl. Voldřicha a mladší pod vedením
Karla Nového a Roman Blaška
předvádějí pohlednou hru.
Ani naši nejmenší se neztratí. Starší přípravka pod
vedením Michala Vondráčka si
vede velmi slušně, ačkoli se od
loňského roku tým výrazně
obměnil. Nejmladší fotbalisté
mají početný kádr. Za tým
nastoupilo na podzim 16 hráčů
a hráček. To je super! Nicméně
někdy je takový počet v systému hry 4+1 na škodu. To
jsou ale příjemné starosti.
Jarní část sezóny začíná
první dubnový víkend. Všichni
fanoušci a příznivci jsou srdečně zváni. Právě nejvěrnějším fanouškům a organizátorům domácích utkání chci
touto cestou za celý tým
fotbalistů poděkovat! Díky
Václave, Honzo, Ivano, Miloši,
Karle i Tobě „pjedsedo“.
Na závěr informace pro
všechny členy FO TJ Sokol
Zdíkov, z.s. Výkonný výbor
fotbalového oddílu na posledním zasedání schválil navýšení ročního poplatku za
činnost. Důvodem jsou zvýšené náklady na organizaci
soutěží (odměny rozhodčím,
praní dresů, cestovné, elektřina).
Na rok 2018 se stanovuje
poplatek
pro mládež
500Kč /rok
pro dospělé
800Kč/rok
Za celou zdíkovskou fotbalovou rodinu chci všem
přátelům kopané a všem občanům naší krásné obce
Zdíkov včetně osad popřát
KRÁSNÝ ADVENTNÍ ČAS,
VESELÉ VÁNOČNÍ
SVÁTKY A ÚSPĚŠNÝ
VSTUP DO ROKU 2018
Mgr. Roman Šebánek

Fotbalový tým mužů

Fotbalový tým dorost

Mladší přípravka

Starší přípravka

Děti z Drvišť děkují za opravenou silnici.

Kulturní kalendář Advent – Vánoce 2017
1. 12. 2017
2. 12. 2017
2. 12. 2017
3. 12. 2017
3. 12. 2017
3. 12. 2017
3. 12. 2017
9. 12. 2017
12. 12. 2017
12. 12. 2017
13. 12. 2017
13. 12. 2017
15. 12. 2017
25. 12. 2017
28. 12. 2017

17,00 h
17,00 h
9,00 h
17,30 h
13,00 h
14,00 h
17,00 h
15,00 h
18,00 h
17,00 h
17,00 h
18,00 h
17,00 h

rozsvícení vánočního stromu Masákova Lhota – hasiči
rozsvícení vánočního stromu Zdíkovec – hasiči
Mikulášský turnaj žen, Sokolovna Zdíkov
rozsvícení vánočního stromu Nový Dvůr – hasiči
adventní trhy, před obchodním domem ve Zdíkově
prodejní výstava vánočních figurek z vizovického těsta Zdíkov
rozsvícení vánočního stromu Zdíkov
Mikuláš a čerti, tělocvična ZŠ Zdíkov
Posezení seniorů v restauraci U Novotných
Obchůzka sv. Lucií – Zdíkovec
Česko zpívá koledy – před obecním úřadem
zasedání zastupitelstva obce Zdíkov
Gymnastická akademie
Božíhodová taneční zábava v restauraci U Novotných – hasiči
18,00 h koncert chrámového sboru Vimperk – kostel sv. Petra a Pavla
Zdíkovec

Plánované kulturní akce na 1. pololetí 2018
3. 2. 2018
10. – 11. 2. 2018
24. 2. 2018
16. 3. 2018
23. 3. 2018
26. 5. 2018
23. 6. 2018

Farní ples – Vacov
Masopust
Obecní ples - Zdíkov
Sokolský ples - Zdíkov
Školní ples – Vimperk
140. výročí založení hasičů Zdíkov
700 let od vzniku Zdíkova

Vítání občánků, říjen 2017, Eliáš Sova, Petr Jeníček, Amálie Trajerová, Tobiáš Frühauf

Vítání občánků, duben 2017, Anna Kortusová, Pavel Kohlberger, Matouš Sova, Martina Nikodemová, Petr Holub

Brigáda U Lizu před poutí

