Vážení a milí občané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i Albrechtce, Putkova, Račova, Hodonína, Branišova a Žírce.
Bledule a krokusy vykoukly
ze země už i u nás na Šumavě,
hlasitých ptačích popěvků jsou
plné zahrady i lesy, na mnoha
místech Zdíkovska vesele
poskakují malá jehňátka a
svádějí mezi sebou první
roztomilé souboje. Mládí patří
k jaru a jaro je tu, i když na
Zadově stále pokračuje úspěšná
zimní sezóna a ten vítr je občas
na ostří ledového nože…
Ale zpátky k mládí. Ti
nejmenší mně poslední dobou
dělají tu největší radost. Když
jsem na školním plese v pátek
13. března v nacpané jídelně
sledoval
tanečky
ročních
holčiček i vyspělých deváťáků,
krásný program a pravý
plesový mumraj, chvílemi se
mi oči leskly dojetím. Skvělá
školní parta dětí napříč třídami,
šikovní předškoláci, spokojení
a hrdí rodiče a k tomu
vynikající tým profesionálů –
pedagogů naší školy, to je fakt
jedna veliká radost. Radost ze
zajištěné budoucnosti obce,
radost z mezilidských a hlavně
mezigeneračních vztahů, radost
z výsledků
práce
učitelů,
vychovatelů i všech ostatních,
kteří ve škole a ve školce
pracují.
K letošnímu
Dni
učitelů (28. březen) bych
celému týmu ZŠ a MŠ Zdíkov
chtěl proto znovu poděkovat za
všechno, co pro budoucí
generace v naší obci dělají. Zaslouží si podtrženou jedničku a
určitě obrovské uznání nás
všech.
Stavba ČOV a kanalizace se
přehoupla do poslední čtvrtiny.
Hlavní větve do Zábroda a

Masákovy Lhoty jsou až na
detaily skoro hotové, pokračují
práce na části proti škole (tzv.
sever), nová ČOV od prosince
2014 čistí, chybí na ní
venkovní omítka a terénní
úpravy kolem. Ano, jsem od
malička člověk pozitivní a
optimistický, konflikty moc
nemusím (už mě stěží někdo
změní). Samozřejmě, že jako
každá jiná stavba, ani ta naše
investiční akce není bez
problémů. Děkuji proto znovu
všem občanům za trpělivost a
shovívavost, se kterou snášejí
bláto, dopravní omezení a
bohužel taky občasné výpadky
v dodávkách pitné vody. Menší
část výpadků je plánovaná, je
nutné přepojit vodovod ze
starého na nový, instalovat
nové hlavní uzávěry i přípojky
k domům. Staré potrubí však
při zpětném napouštění někdy
nevydrží vyšší tlaky a rupne,
když to nejmíň potřebujeme.
Tuhle jsem přišel v poledne do
hospody a p. mistr kuchař mi
říká – no, starosto, víš, co se
stalo?
Koukám
na
něj
překvapeně a asi i zoufale – a
on na to, no, teče voda☺.
Zdeňku, dík za ten humor,
často si po těch vzrušených
telefonátech říkám, že to přece
pro sebe vedení obce nestaví a
pro naše vlastní ega už vůbec
ne. Udělat se to ale objektivně
musí a jen doufám, že další
krátkodobá omezení už budou
opravdu krátkodobá. Děkuji
vám všem ještě jednou za
pochopení, ty poruchy fakt
nepácháme schválně☺.
Znovu jsme podali žádost
na dotaci na Bytový dům pro
seniory ve Zdíkově, stále platné je demoliční i stavební
povolení. Vloni jsme uspěli jen
jako náhradníci, snad se letos

v květnu dozvíme lepší zprávu
a začneme stavět. Letos by tak
mohla na místě staré školky
stát hrubá stavba objektu
s osmi malometrážními byty
pro seniory nad 65 let, příští
rok už by se zájemci mohli
stěhovat - slibujeme to dříve
narozeným už dlouho. Znovu
taky zažádáme o grant na
opravy místních komunikací
(K Baurů Dvoru, ze Lhoty do
Zdíkovce, ulice K Trajerovi,

Kostelní a Hadrmon). Aktivit
pořád dost a dost, ale život
není jen práce...
Přeji Vám i Vašim blízkým: prožijte klidné a spokojené Velikonoce 2015, mějte se
moc rádi a hlavně - buďte
hodně, hodně zdrávi, vážení a
milí spoluobčané.
Srdečně vás všechny zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce

Příjemné prožití velikonočních svátků
Vám i Vašim blízkým přeje kolektiv
obecního úřadu ve Zdíkově

Eucharistie je svátostí společenství
Milí čtenáři,
dovolte mi zamyšlení nad
významem Eucharistie (svatého přijímání) v našem životě.
Vrcholem našeho křesťanského života je setkání se živým
Bohem při mši svaté – v Božím
slově a v Eucharistii, ve které
se nám dává za pokrm. Tím, že
se sytíme jeho Tělem a Krví,
vytváříme
společenství;
z
anonymního davu se stává
zcela
konkrétní
duchovní
rodina. Ne nadarmo se říká, že
Eucharistie je svátostí společenství. A tak si hned v
úvodu musím naprosto vážně
položit otázku: jak prožívám
Eucharistii já? Anonymně v
koutku svého JÁ, anebo jako
chvíli opravdového společenství s Pánem a také spolu s
mnoha bratřími a sestrami,
kteří jsou u téhož stolu? Jak
vypadá moje slavení Eucharistie? V Eucharistii se totiž
Kristus spojuje nejen se mnou,
ale i s tím, kdo žije po mém
boku, tedy s mým bližním,
takže všichni tvoříme „jedno
tělo“. Papež Benedikt XVI. v
jedné ze svých katechezí kdysi
řekl, že bez solidarity s
druhými dochází v jistém
smyslu ke zneužití Eucharistie.
Možná nám k lepšímu pochopení pomohou dva příklady. Ze
života svatého Martina de
Porres víme, že celé noci
prodléval v adoraci před
Nejsvětější svátostí. Přes den
pak s láskou pečoval o
nemocné a nuzné. Právě k nim
měl jako mulat (matka byla
Afroameričanka, otec Španěl)

velmi blízko. Jeho setkání s
Pánem, který se na kříži
obětoval za každého z nás a
který nás Chlebem života
spojuje vjedno, se zcela konkrétně proměňovalo na službu
trpícím, slabým a opomíjeným.
Současnému světu je ještě
bližší postava svaté Matky
Terezy z Kalkaty. Když měla
někde ve světě otevřít nový
dům pro umírající, zajímala se
nejprve o to, aby tam bylo
místo pro svatostánek. Věděla
totiž, že jen odtud pramení síla
pro tak náročnou službu
milosrdné lásky. Ostatně ten,
kdo dokáže najít cestu ke
Kristu ve svatostánku, najde ji
i k lidem umírajícím a strádajícím. A jednou pak uslyší
Soudce národů, jak říká: „Měl
jsem hlad, a dali jste mi najíst,
měl jsem žízeň, a dali jste mi
napít; byl jsem na cestě, a ujali
jste se mě, byl jsem nahý, a
oblékli jste mě; byl jsem
nemocen a navštívili jste mě,
byl jsem ve vězení, a přišli jste
ke mně“ (Mt 25,35–36).
V souvislosti s blížícím se
Národním eucharistickým kongresem je třeba si přiznat, že
slavení Eucharistie není obřadem, ale událostí, při níž se
stáváme Kristovým tělem. Bylo by asi velmi málo dostát
„povinnosti“ a zúčastnit se
nedělní mše bez lásky a solidarity s bližními. Pokud chceme, aby naše křesťanství bylo
přesvědčivé a pravdivé, nestačí
jen mluvit o tom, jak je
důležité chodit pravidelně do
kostela a ke svátostem. Svět
čeká na naše svědectví. Dovolím si tvrdit, že u některých

věřících převažuje spíše individualistický, pietistický přístup
k Eucharistii, a jen málokoho v
danou chvíli napadne, že
přistoupení ke svatému přijímání je také výrazem jeho
příslušnosti k společenství církve, že je součástí tajemného
Kristova Těla, které je tvořeno
stejnými lidmi, jako je on sám.
Přesto bez váhání oddělujeme
Krista-Hlavu od jeho Těla;
chtěli bychom komunikovat s
Hlavou, ale už nikoli s Tělem.
To potom vede k onomu formálnímu přístupu k Eucharistii, a náš život ne vždycky

odpovídá tomu, v co věříme a
co vyznáváme.
Těším se vždy na nedělní
bohoslužby s vámi, třebaže
předsedat slavení mše svaté
třikrát za sebou je víc než
dost... Stejně krásné je pak
zasednout ke stolu k polednímu obědu s někým, kdo
z kostela odešel proměněn
v srdci mocí svatého pokrmu.
Pozemské jídlo spojuje pozemsky, ale Chléb z nebe dává
společenství života věčného.
Pane, dej, abychom se jednou
všichni sešli kolem Tebe!
P. Petr Misař

Dámská jízda? „ Skvělý
nápad,“ pochvalovaly si naše
uživatelky. Výstava netradičních panenek k tomu přímo
stvořená. A čím byly panenky
jiné? Byly oblečeny do
dobových háčkovaných kostýmů. „Nádhera“, tak je zhodnotily naše klientky. A to není
vše, pověsti u nich prezentované
přečetly
„jedním
dechem“.
Pan Karel Šedivý, náš stálý
účinkující, svůj pořad o Karlu
Hašlerovi tento rok rozdělil do
několika částí. Počínaje dětstvím, přes herectví, povolání
písničkáře a kabaretiéra až
k lásce Karla Hašlera ke Zdeničce Frimmlové. Jednotlivé
díly pan Šedivý prokládal
písničkami: U sv. Matěje, Na

Smíchově o pouti, dále vojenskými písněmi, jmenuji tu
nejznámější
Pětatřicátníci.
Závěrečnou písní Po starých
zámeckých schodech nám
připomněl lásku pana Hašlera
k již zmiňované Zdeničce.
Masopust 2015. V Domově
pro seniory v Kůsově se 14.
února 2015 uživatelé rovněž
pobavili s maskami za doprovodu muzikantů, pana Radka
Mráčka a pana Hanse Kubiaka.
Chlebíčky, teplou kávou či
čajem a samozřejmě „štamprličkou“ jsme tuto návštěvu
pohostili.
Výlety, kulturu a zábavu,
to vše domov nabízí.
Martina Mistrová DiS
sociální pracovnice

Velikonoční zvyky
Na Škaredou středu
se nesmíte mračit, jinak se budete mračit každou
středu v roce.
Na Zelený čtvrtek
musíte časně vstát a omýt se rosou –
nebudete nemocní.
Hospodyně musí zamést dům ještě před východem
slunce a smetí odnést na križovatku – nebudete
mít v domě blechy. V Orlických horách se házel do
studny chléb s medem – aby v ní byla voda
po celý rok. Také jidáše s medem zaručovaly zdraví.
Na Velký pátek
se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly
choroby. Textilníci předli pašijové
nitě, těmi udělali několik stehů, které pak rodinu
chránily před uhranutím a zlými duchy .
Na Bílou sobotu
se z ohořelých dřívek udělal křížek a ten se donesl
na pole, aby bylo úrodné.
Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a
beránci, pletly pomlázky a zdobila vajíčka.
Na Boží hod velikonoční
dostala každá návštěva kousek posvěceného jídla,
trochu se ho dalo na pole,
do studny a na zahradu – aby byla úroda, voda a
dostatek ovoce.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil již 6.
ročník celostátní akce BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ.
Hlavním cílem je podpora čtenářů
1 a čtení. V knihovně si
můžete půjčit nějakou pěknou knihu pro sebe i své děti.
Inspirací nechť jsou následující knižní novinky:
Zuzana Neubauerová – O zatoulaném sluníčku: Sluníčko
se rozhodlo jít do světa na zkušenou. Pojďte děti s ním.
Zažijete velké dobrodružství a dozvíte se řadu zajímavostí.
Moudrý příběh o tom, že láska nám dává sílu a odvahu.
Recyklované pohádky: Moderní pohádky, které vedou děti
k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí.
Veronika Kašáková – Zpověď: Skutečný příběh dívky,
která prožila dětství s matkou narkomankou, aby nakonec
skončila v dětském domově. Ale tahle kniha není jen o tom,
jak to mají opuštěné děti těžké, je také o naději a o tom, že
když víte, co chcete, mohou se vám sny splnit, i když máte
třeba čtyřku z fyziky.
Mardžán Kamalí – Čaj s nápadníkem: Autobiograficky
laděný román, vyprávěný střídavě z pohledu obou ženských
hrdinek, je poutavou historií jedné íránské rodiny na pozadí
nástupu fundamentalismu a celospolečenských proměn, ale i
ohromně barvitým exkurzem do íránských tradic či zdejší
kuchyně.
Randy Susan Meyers – Pohodlné lži: Jedno dítě, tři matky,
dva otcové a nespočet lží…
Charlotte Link – V údolí lišek: Vanessa čeká na svého
muže, který se šel projít se psem. Ponořená do myšlenek si
nevšimne auta, které se blíží. Neznámý muž ji přepadne a
zavřenou v bedně, kde má vodu a jídlo na týden, ji ukryje
v jeskyni. Avšak dřív, než pachatel stačí požadovat po jejím
manželovi výkupné, je zatčen za jiný delikt. A unesenou
ženu ponechá jejímu osudu….
Více informací o akci v knihovně nebo na
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip.
Začátkem března knihovnu navštívily děti z mateřské
školky. Prohlédly si knihovnu, prohlíželi a četli jsme si
z knížek pro nejmenší. Několik knih si děti půjčily do
školky, kde jim z nich budou předčítat paní učitelky.
Hezké jaro a veselé Velikonoce přeje
M. Kubišová

Tři lesní jezírka, průtočné
umělé nádržky – zástavy,
vznikly na horním lesním toku
Zdíkovského potoka v druhé
polovině 19. století, kdy již od
r. 1846 vlastnil panství –
velkostatek Velkého Zdíkova
šlechtický (hraběcí) rod Thun –
Hohensteinů.
Účelem bylo vytvářet zásobu vody pod pohon vodního
kola pily a drtírny kůr z oloupaných klád. Thunovská pila a
drtírna kůr se nacházely níže
pod jezírky. Stoka náhonu a
dřevěné vantroky přiváděly vodu na vodní kolo, které pohánělo mechanické zařízení pily i
drtírny. Rozdrcená kůra byla
dodávána do některé z pošumavských koželužen (např.
Sušice)
Široká a hluboká stoka náhonu vedoucí od prostřední
nádržky a zbytky (trosky) kamenných základů jakési bývalé
dřevěné stavby dole u potoka
jsou dosud stále znatelné a
patrné.
Když později byla okolo r.
1870 postavena zámecká pila
přímo ve Zdíkově, lizovská pila
a drtírna kůr postupně zanikla.
Lesní lizovská jezírka – nádržky, byly také užitečné mlýnu
pod Zámkem (mlýn zbourán
v.1974) a Vaňků mlýnu pod
Zdíkovem. Vodní zástavy zvyšovaly v době jejich provozu
stav vody ve Zdíkovském potoce. V té dávno minulé době,
kdy nádržky sloužily svému
pravému účelu, bylo jistě
v každé hrázi stavidlo, které
regulovalo během dne odtok
vody.
Postupem času prostřední a
horní jezírko zaniklo, protože
došlo k narušení jejich hrází.
V původním stavu se zachovalo jen největší dolní jezírko –
nádržka s malým umělým ostrůvkem. Zaniklé a prázdné
nádržky byly správou polesí
Zdíkov obnoveny v r. 2009 a
2011.
Soustavy nádržek – jezírek
Soustavy tří průtočných nádrží
– zástav, se nachází na úseku
Zdíkovského potoka dlouhém
400 m v nadmořské výšce 812

až 826 metrů. Potok ve své
části mezi nádržkami nabývá
menšího spádu než v horní
části svého toku nad lesní silničkou – jeho spád zde klesá
na 35 promile.
Nádrže – jezírka – údaje :
Dolní nádrž :
nadmořská
výška 812 2, výměra 15 arů
(1500m2), objem vody je
přibližně 12000m3, délka hráze
60m. Na břehu a v okolí je
velký výskyt dřípatky horské
(Soldanellla Montana) Rozkvétá koncem dubna a počátkem května – kvete modře.
Prostřední nádrž : nadmořská
výška 818 m, výměra 2,5 arů
(250m2), objem vody přibližně
1500 m3, délka hráze 20 m
Horní nádrž : nadmořská výška 826m, výměr 1,5aru
(150m2), objem vody přibližně
750 m3, délka hráze 18m
Objem zadržené vody ve
všech lesních jezírkách je přibližně 14 000 m3.
Povodí Zdíkovského potoka
Rozloha povodí malých pramenných potoků – zdrojnic,
které vytvářejí Zdíkovský
potok, je 2,5 až 3 km2. Plocha
povodí v prostoru nad Lizem
zaujímá východní úbočí vysokého horského šumavského
okrajového hřbetu podcelku
Šumavských plání s okrskem
Knížecích plání pod vrchem
Hrb 1074 m n. – místní pojmenování Dědek
Povodí nad Lizem – údaje
Plocha : 2,5 – 3 km2
Geologické složení : injikované ruly a arterity s výskytem
grafitických kvarcitů, žulových
porfyrů a žilného křemene.
Několik rulových skalních
útvarů – mrazové sruby.
Nejmohutnější mrazový srub
vystupuje z vrcholu Hrbu.
Nejbližší skalní útvar mrazového srubu je 200 m nad
prostředním jezírkem.
Vodní
srážky
:
9001000mm/rok. Průměrná teplota
– červenec 14-16° C, leden -4
až -3°C.
V povodí v lese nad soustavou tří lesních jezírek (umělých nádržek – zástav) jsou dva
hlavní toky, které Zdíkovský

potok vytvářejí.
První potok (západnější)
pramení na svahu Hrbu v nadmořské výšce 985 m. K ústí do
horní průtočné nádržky je
dlouhý 1,3 km. Z levého břehu
přijímá potok v délce 500 m,
který pravení v malé studánce
– 930 m n.m.
Druhý potok (východnější),
který vytváří Zdíkovský potok,
má pramen ve výšce 980m
n.m. K soutoku (824 m n.m)
s prvním jmenovaným potokem pod hrází horní nádržky
má délku 1,5 km. Oba tyto
pramenné potoky na svahu
úbočí Hrbu mají značný spád –
122 a 103 promile.
(Vysvětlující poznámka :
např. spád 10 promile, tj. nadmořská výška vodního toku
klesne na 1 km o 10m)
Dále Zdíkovský potok o
celkové délce 7,5 km protéká
Zdíkovem a v nadmořské výšce 687m pod Zdíkovcem ústí
do Stašského potoka, který je
pokládán za horní tok řeky
Spůtky. Říčka Spůtka ústí u
Bohumilic do řeky Volyňky.
Celková rozloha (výměra)
povodí Zdíkovského potoka je
18 km2.
Hydrologický
výzkum
v povodí Liz. V okolí jezírek,
v blízkém lesoparku a u kaple
Narození Panny Marie a výše
na Lizem je mnoho vývěrů
vody – pramenů, které svědčí o

značném bohatství a zásobách
podzemních vod na svahu
úbočí hřbetu Šumavských
plání. V lesním prostoru mezi
kaplí (805 m n.m) a Hrbem
(1074 m n.m) provádí již řadu
let
soustavný
vědecký
hydrologický výzkum Ústav
hydrodynamiky Praha. Výškový rozdíl – převýšení mezi
vrcholem Hrbu a úpatím u
Lizovské kaple je 269m. Přímá
vzdálenost uvažovaných míst
je 1600 m a průměrný sklon
svahu 9,5 promile. V tzv. povodí Liz je zřízeno množství
výzkumných
pozorovacích
objektů : meteorologická stanice pod bývalou hájovnou
(myslivnou, fořtovnou), výzkumná stanoviště v lese nad
Lizem – monitorovací hluboké
vrty (sondy) pro sledování
výše hladiny spodní vody a její
kolísání,
hydrografy
na
potocích (např. nad horní
nádržkou). Výzkum sleduje a
zkoumá hydrometeorologické,
hydrografické a geochemické
jevy, které slouží k vědeckému
poznání vlastností zdejších
podzemních vodních horizontů
a odtokových poměrů vodních
toků – potoků. Zkoumán a
hodnocen je zde objem zásob a
jakost podzemních a povrchových vod zdejší šumavské
oblasti nad Zdíkovem
Mgr. František Mandák
učitel v.v.

V loňském roce dostal sbor
nové vozidlo CAS-20 na
podvozku TATRA-815. Podvozek je však repasovaný a na
něm
postavená
nová
nevybavená
nástavba.
Ve
volném čase parta hasičů
odpracovala mnoho hodin
k dodělání nástavby. Po čtvrt
roce bylo vozidlo připraveno
k výjezdům.
Zásahová jednotka má 21
příslušníků a z toho 11 nositelů
dýchací techniky. Vyjížděli
6krát
k požárům
nebo
k technické
pomoci
obci.
Začátkem prosince na valné
hromadě byla zhodnocena
práce všech aktivních hasičů a
mimo jiné proběhly volby do
nového hasičského výboru. Má
15 členů.
Závěr roku ukončili hasiči
tradiční vánoční zábavou, která
byla podpořena sponzorskými
dary, za což všem sponzorům
děkujeme.
Začátek roku 2015 začal pro

hasiče
pracovně.
Vlivem
mrazivého a mlhavého počasí
vznikla těžká námraza, pod
kterou padaly větve i stromy
na
vozovky.
Zásahová
jednotka vyjížděla ve dne i
v noci k odstranění těchto
překážek.
Únorový víkend ožil masopustem. Masopustní průvod
obcí doprovázela hudba a
veselá nálada od stavení ke
stavení. Sešlo se více jak 40
masek. Za pohostinnost masky
vyčistily třeba boty, provedly
lékařskou prohlídku, namalovaly srdíčko pro štěstí nebo jen
rošťácky zatancovaly.
Závěrem srdečně zveme
občany na velikonoční zábavu,
která se koná 5.dubna 2015
v restauraci U Novotných.
Opět je na co se těšit - vajíčka,
pomlázka, bochánek a určitě
přijde i beránek..
Za SDH
Jaroslava Králová

Jaro nás pomalu vítá a
dlouhé zimní večery, které
vyzývaly k lenošení, čtení
nebo společné zábavě jsou ty
tam. Byl jím i „Zdíkovský
ples“ 27. 2. 2015 v restauraci
„U Novotných“, kam přišli
lidé, ať už místní či z blízkého
okolí, všichni s dobrou náladou.
Hned na začátku rozproudila energii v sále ZUMBA.
Dále se hrálo a zpívalo téměř
do ranních hodin s kapelou
RENESANCE, která měla
připraveno jedno z několika
překvapení tohoto
večera
v podobě duetu KNOFLÍKY
LÁSKY.
Pan starosta Zdeněk Kantořík nám zahrál na saxofon
nádherné romantické skladby
pro taneční páry. Též byla

připravena
krátká
vtipná
scénka s místním leteckým
klubem v čele s Fandou Hadravů a s panem Žlábkem, který
věnoval hodinový let nad
Šumavou. Za tým pořadatelů,
což nebyla jen obec Zdíkov a
kulturní spolek, ale i obětavé
soukromé osoby ( jmenovitě
Vendula Fleischmannová a
Míša Vozandychová v roli moderátorky) mnohokrát děkuji
všem sponzorům.
Těší mě, že se rádi bavíte, a
jménem Kulturního spolku
Zdíkov Vás zvu na další
připravované
akce.
Čtěte
v programu na předposlední
straně Zdíkovska, sledujte
plakáty,
pište do svého
kalendáře.
Pavla Urbanová
Kulturní spolek Zdíkov

Vážení čtenáři Zdíkovska,
rádi bychom Vás v následujících bodech informovali o
aktuálním dění v naší škole:
Zápis do 1. třídy
Od září 2015 se opět navýší

Úspěšná reprezentace školy
Výrazný úspěch zaznamenali
naši žáci v okresním kole
olympiády v anglickém jazyce,
kde ve svých kategoriích
obsadil Matěj Klíma první a
Vojtěch Hladík čtvrté místo.
Pro Matěje to znamenalo
postup do krajského kola
v Českých Budějovicích, kde
„vybojoval“ skvělé třetí místo.

počet žáků školy. Vycházející
třída deváťáků čítá 13 žáků,
nově zapsáno bylo 19 dětí.
Třídní
učitelkou
nových
prvňáčků bude Mgr. Helena
Adámková.

Z činnosti školní družiny
O jarních prázdninách se naši
vychovatelé věnovali dětem
v rámci Zdíkovského zimního
tábora,
všechna
oddělení
pokračovala ve svých aktivitách, jedenkrát měsíčně jsou
pořádána filmová představení
v místním kině, ve školní
jídelně děti tančily a soutěžily
při Maškarním reji.

XIII. školní dětský ples
Za doprovodu kapely Element
z Českého Krumlova se představili při předtančení naši
nejmladší žáčci, krásná byla
taneční vystoupení – RM

Dance Strakonice a ChaveDevlestar, ale i v podání několika pedagogů školy. Nechyběly ani soutěže pro děti i rodiče,
bohatá tombola, občerstvení
připravené žáky…

Rekonstrukce,
různá vylepšení
Zakoupili jsme novou tabuli
s interaktivním zařízením do 6.
třídy - vše bezmála za
70 000Kč, ve školní jídelně
žáci nově využívají samoobslužného systému při podávání zeleniny, salátů ale i
jogurtů, a to díky chladícímu
pultu a odkládacímu stolu –
sestava za téměř 30 000Kč.
Z důvodu ochrany žáků jsme
instalovali pod školou systém
bezpečnostního zábradlí, abychom zamezili vběhnutí dětí na
místní komunikaci. Podali
jsme další projektovou žádost
na100 000Kč - s 15% spolu-

účastí - s cílem zakoupit nářadí
pro výuku tělesné výchovy a
kroužek gymnastiky, opravili
jsme střechu na spojovací
chodbě do tělocvičny,pořídili
úložné skříně na materiál a
pomůcky do obou tříd MŠ…
Připravujeme
Aktivity v rámci projektu
Comenius Regio – návštěva
divadla v Českých Budějovicích, bruslení na zimním
stadionu, prohlídka pamětihodností v Praze spojená s návštěvou divadelního představení, divadelní kroužek školy
nacvičuje nové vystoupení,
chystáme pobyt žáků a učitelů
v Polsku. .Náklady na jednot-

livé činnosti jsou hrazeny
převážně z fondu EU.
Z dalších aktivit zmiňme
připravovaný druhý kurz anglického jazyka s rodilým
mluvčím pro žáky druhého
stupně, plánujeme vystoupení
divadelního souboru pro zdíkovskou veřejnost, samozřejmostí jsou sportovní a znalostní
Školní kuchyně
V současné době se neustále
hovoří o kvalitě stravování ve
školních jídelnách. Dovolte,
abych se v krátkosti zmínila o
té naší.
Vaříme pro mateřskou školu,
základní školu a cizí strávníky
okolo 320 obědů denně. Pro
mateřskou školu připravujeme
také přesnídávky a svačiny.
Od letošního roku musí každý
pokrm na jídelním lístku nést
označení přítomnosti alergenu.
Jídelní lístek je aktualizován na
webových stránkách školy.
Snažíme se vařit z regionálních
potravin. Zemědělská společnost Chlumany dodává brambory, které jsou od srpna do
května z vlastní produkce,
maso hovězí i vepřové nakupujeme pouze čerstvé, pochází
z chovů místních zemědělců.
Původ ovoce a zeleniny je
v zimním období ze zahraničí,
v jarních a letních měsících
pochází ovoce a zelenina od
moravských a českých pěstitelů. Velkým problémem je
konzumace ryb. Děti mají
nejraději rybu smaženou, ale je
potřeba naučit je také jíst ryby
jinak upravené než s velkou
spotřebou tuků. Často připravujeme čerstvého lososa, tilá-

olympiády,
lehkoatletický
závod Zdíkov – Vacov –
Stachy, výlety jednotlivých
tříd…
Všem žákům a pedagogům
přejeme úspěšné následující
období tohoto školního roku.
Za vedení školy
Mgr. Václav Kyznar
Mgr. Zdeněk Kluibr
pii, tresku a jiné druhy ryb. Od
loňského podzimu, v rámci
pitného režimu, podáváme
k obědu kromě čaje také
„kohoutkovou“ vodu. Od letošního roku nabízíme dětem 1
x v týdnu zeleninu samoobslužnou formou. Byl zakoupen
chladicí pult, děti si nabírají tu
zeleninu, která jim chutná,
v množství, jaké chtějí. Pult
využíváme také na jogurty a
děti si mohou připravit jogurt
podle svého s přidáním müsli,
ovoce, kakaa a jiných přísad.
V letošním roce se připravuje
rekonstrukce výdejny jídel
v mateřské škole, koupili jsme
novou
myčku,
vyhřívaný
zásobník na talíře a nové
gastronádoby pro dovoz jídel.
Do školní kuchyně jsme také
pořídili výkonnější myčku na
nádobí, obměňují se pracovní
stoly za stoly z nerezových
materiálů.
Vaříme také pro cizí strávníky,
cena oběda je 62,- Kč. Oběd si
strávníci
vyzvednou
do
vlastních jídlonosičů, nebo
mohou ve vymezeném čase
obědvat ve školní jídelně.
Veškeré
informace
ke
školnímu stravování najdete na
www.zszdikov.cz
- v sekci
„Školní jídelna“.

Jiřina Kornoušková
Vedoucí školní jídelny

Co nás čeká ☺?
Zima už nám skončila a
začíná jaro. Všichni se na něj
moc těšíme. I když bobování,
stavění sněhuláků a jiné dovádění ve sněhu se nám moc
líbilo, nemůžeme se dočkat
zářícího sluníčka a prvních
jarních kytiček. Na zahradě u
naší mateřské školy již na děti
čekají kola, odrážedla, průlezky, houpačky, domeček i
pískoviště. Nejprve si v dubnu,
společnými silami s rodiči, babičkami
a
sourozenci…,
uklidíme zahradu. Odměnou
nám bude táborák a opečený
špekáček. Už se moc těšíme.
A pak si za pěkného počasí
budeme venku hrát, co nejvíc
to půjde ☺. Koncem dubna
zahajujeme plavecký výcvik
v Prachaticích. V květnu nás
čekají besídky ke Dni matek,
divadelní vystoupení, společné
fotografování, výchovný koncert ZUŠ Stachy a v červnu se
můžeme těšit na dětský den,
výlety, spaní ve školce a rozloučení s předškoláky.
Ani se nenadějeme a
nastane nám školní rok
2015/2016. V mateřské škole
budou opět otevřeny tři třídy s
celkovým počtem přes 70
přihlášených dětí. Děti i kolektiv mateřské školy Vám
přejí krásné prožití svátků jara.

Ještě bych ráda připomněla, že
veškeré aktuální informace i
dokumentace o činnosti mateřské školy jsou k dispozici na
webových stránkách
www.zszdíkov.cz.
Co je to vlastně „logopedie“?
Toto zvláštní slovo slyšíme
velmi často a možná někdo
z vás ani neví, co LOGOPEDIE znamená. Dovolte mi,
abych Vám přiblížila význam
tohoto slova.
Logo = slovo, pedie = výchova
logopedie = výchova řeči
Logopedie ve školství = obor
speciální pedagogiky, který se
zabývá výchovou a vzděláváním osob s poruchami
komunikace. Cílem logopedické péče je dosáhnout co
možná nejvyššího a všestranného rozvoje osobnosti jedince. Hodně dětí přichází do
mateřské školy se srozumitelnou řečí , ale některé z nich
mají různé řečové vady.
Nejčastěji se jedná o vadnou
výslovnost jedné či více hlásek
(dislálie). Kdy tedy s nápravou
řeči začít? Pokud si nejste jistí,
jestli vaše dítě vyslovuje
správně, a je starší 4 let,
poraďte se s paní učitelkou
v mateřské škole. Naše mateřská škola spolupracuje již 6
let s klinickou logopedkou paní doktorkou Hrubou. Děti

společně s rodiči ji 1x měsíčně
navštěvují ve zdravotním středisku. Od loňského roku
probíhá logopedie 2x měsíčně
(1x s paní doktorkou a 1x
s paní učitelkou v mateřské
škole). Na výchově řeči pracujeme již od nejnižší třídy.
Procvičujeme artikulační mluvidla se zrcátky, učíme se
říkadla a zpíváme a hrajeme
s Orffovými nástroji. Už i
s těmi nejmladšími navštěvujeme místní knihovnu a půjčené
knížky si čteme před odpočinkem na lehátku. Kniha je přece
také náš kamarád. A my se ve
školce máme rádi a jsme tu
všichni kamarádi.

Řeč se vyvíjí již od
narození, a proto nezapomínejme, že schopnost řeči je
jedna
z výlučně lidských
schopností. Řečí nepřenášíme
z člověka na člověka jen
myšlenky, ale i city. Řeč není
vrozena, člověk se ji musí učit.
To, že se řeč musí učit vyjádřil
hezky František Hrubín verši:
Když narodí se maličký,
dar vidění má pod víčky,
dar slyšení má v něžném
oušku,
dar doteku má prstíčkách,
dar chuti pozná v prvním
doušku,
dar vůně v prvních kytičkách.
Maminko, ty k těm darům
v krátku,
dar řeči přidáš nemluvňátku.
AŤ JSOU VAŠE DĚTI
ŠŤASTNÉ A ZDRAVÉ!
Bc. Michaela Vozandychová

Jednou týdně se mohou děti
ze zdíkovské MŠ účastnit
Školky v lese. Jedná se o
úspěšné pokračování loňského
pilotního projektu, ve kterém
jsme se otestovali navzájem :-)
a dohodli se na další spolupráci. Věřte, že největší radost
z lesní školky mají děti.
Především pro ně vyvíjíme
veškeré úsilí, abychom organizačně zajistili vše potřebné.
Každý týden připravujeme
pro děti jiné téma. V naší práci
se tak promítá především
příroda v celé své kráse, ale
také rámcový vzdělávací program; od poznatků o zvířatech a
rostlinách až po zdravovědu a
první pomoc. Po krátkém přivítání v kruhu se krátce seznámíme s tím, co budeme dělat.
Někdy „handlujeme“ a nakonec
hlasujeme, kam by chtěly děti
nejraději jít. Oblíbených míst
máme několik, shoda není vždy
úplně jednoznačná. Každopádně se park dle názoru dětí
osvědčil jako nejlepší místo na
celém světě. Jakmile dorazíme
s plně naloženou kárkou (nářadí, lana, podsedáky apod.) na
místo, už jsou všichni jako
pytel blech. Přestože je režim
lesní školky volnější, i tak
musíme vzájemně dodržovat

pravidla; hlavně ta o bezpečném pohybu v terénu a
bezpečném zacházení s nářadím, které vůbec není dětské,
ale „opravdivé dospělácké“.
Musíme na sebe dávat
navzájem pozor, abychom si –
byť nechtěně – neublížili.
Volný venkovní prostor
bez hranic otevírá jinou dimenzi spolupráce mezi dětmi
navzájem. Ti, kteří se ve školce bitkaří, najednou pracují
v partě naprosto nerozlučně.
Každý má možnost volby, co
chce a co nechce vyzkoušet.
Postupně se děti vypracovaly:
učinily obrovský skok ve
zdokonalení manuální
zručnosti, u své činnosti vydrží na
svůj věk poměrně dlouho,
většina svoji práci dokončí
(např. nevzdají řezání pilou,
když se jim to nevede a
nakonec klacek přeříznou),
zvládají koordinaci pohybů
v členitém terénu a vyhledávají
i „adrenalin“ na lanových
překážkách, kdy si připadám
jako pozorovatel kočkodanů
v zoologické zahradě. Umí se
navzájem podpořit, ohodnotit a
pochválit.
Tuto
zásluhu
připisuji hlavně pedagogickým
pracovníkům
ve
školce,
kterými jsou děti vedeny.

Mám „své“ šikovné pomocníky, kteří už znají, jak se která
překážka upevňuje na strom.
Kdyby naši Cipískové měli
větší sílu na utažení ráčny, tak
si lanovky připraví úplně sami
:-) Mnozí by hravě strčili do
kapsy dospělé v brilantním
zatloukání hřebíků do špalku.
Čekali byste to od 5-6letých
dětí?
Nejhorší chvíle nastává,
jakmile se přiblíží čas odchodu
zpět do školky. To najednou
nikdo nemá uši na hlavě. Děti
ne vždy registrují pokyny k
odchodu (nebo spíš registrovat
nechtějí a člověk by se
upovídal) a pak se ještě tváří,
že nastane konec světa, pokud
z parku odejdeme :-) Před
školkou se rozloučíme, poděkujeme si za pěkně strávený
den a už se těšíme na příští
týden.
Tématicky jsme se věnovali
např. podzimnímu putování
přírodou s lesní dušičkou, síle
větru spojenou s výrobou
větrníků, přípravou zvířat na

zimu. Pravidelně zavěšujeme
lojové koule jako příkrm pro
ptáky. Věnovali jsme se
pozorování ledu a změně
skupenství vody, nebezpečím u
zamrzlé plochy. Dále pak orgánům lidského těla, a praktickou
ukázkou vnitřních orgánů prasete jsme si na řezu srdcem a
ledvinou ukazovali, co a kde se
nachází a k čemu slouží.
Louskali jsme ořechy a
ochutnávali je a povídali si o
účinku na lidský organismus.
Věnovali jsme se shozu
paroží u zvěře, naučili jsme se
pojmenovat jednotlivé části
paroží apod. Jakmile se objevily první trsy sněženek, povídali jsme si o jaru. A čeká nás
ještě mnoho zajímavého.
S dětmi se člověk zase stává
dítětem a je to nesmírně obohacující. Spojuje nás spousta
krásných zážitků. Buďte pyšní
na svoje děti, protože jsou
opravdu úžasné.
Mgr. Lenka Randáková
Frühaufová

Jaro už klepe na vrátka, ale
zdíkovští sportovci se činili i v
zimě.
Amatérští hokejisté Zdíkova, kteří se již více jak 10 let
scházejí o víkendových ránech
na ledové ploše ve Vimperku
opět vyhráli "Pohár Policie
Prachatice". Turnaj se uskutečnil začátkem ledna 2015 a
soupeři Zdíkovských byly
týmy-Čkyně, Lesy ČR a Policie
ČR.
Velikým úspěchem skončil
turnaj starších přípravek "O
krále Šumavy", který spolupořádal TJ Sokol Zdíkov a TJ
Sokol Stachy. Klání se odehrálo ve zdíkovské tělocvičně.
Turnaj měl i zahraniční zastoupení, neboť účast přijalo i
družstvo partnera obce Stachy FC Ruderting. Němečtí mladící
také I.ročník po zásluze vyhráli
a pohár si odvezli domů. Tým
Stachy/Zdíkov"A" skončil na
krásném druhém místě. TJ
Sokol Zdíkov, oddíl kopané
velice děkuje všem organizátorům, rodičům a zejména
sponzorům při podpoře tohoto
turnaje.
Další zajímavé sportovní
klání se uskutečnilo 7.3.2015.
Jednalo se o turnaj v nohejbale,
který uspořádal zdíkovský nohejbalový matador, Jiří Pešek
st. Turnaje se zúčastnilo 10
družstev nejen z Prachaticka,
ale i Strakonicka a Písecka.

Domácí tým ve složení Jiří
Pešek st., Jiří Pešek ml. a
Michal Šíp získal krásné 2.
místo, když ve finále prohrál s
Pískem.
Již XIV. ročník "Jablíčkocupu"
se
uskutečnil
14.3.2015 v tělocvičně TJ Sokol Zdíkov. Turnaje smíšených
družstev se zúčastnilo 30
hráčů. Nejlepší formu měl tým
ve složení Jana Randáková,
Marcela Ratajová, Radka
Švarcová,
Jiří
Randák,
Stanislav Matějka a Roman
Šebánek.
Blíží se nám start jarní
části
soutěže
fotbalistů.
Dorostenci začínají již v neděli
29.3.od 10.00. Na domácí půdě
přivítají tým Čkyně/Vimperk.
Muži začínají svou soutěž o
týden později. Odehrají dvě
utkání - s Vacovem B a v
Šumavských Hošticích a podle
výsledků se bude pokračovat
nadstavbovou částí. Termíny
utkání sledujte na klubové
nástěnce
před
hotelem
Bohemia nebo na webových
stránkách
www.tjsokolzdikov.cz.
S přicházejícím jarem
přeji nejen všem sportovcům
hodně zdraví, dostatek energie
a dostatečnou podporu svých
blízkých při jejich sportovní
činnosti :-)
Mgr. Roman Šebánek

V sobotu 24. ledna se uskutečnil I. ročník turnaje
starších přípravek "O pohár
krále
Šumavy",
který
uspořádal FO Sokol Zdíkov a
FO Sokol Stachy pod záštitou
České unie sportu- Sportuj s
námi. Fotbalového turnaje se
zúčastnilo sedm oddílů z Prachaticka a tým z partnerského
města obce Stachy - FC
Ruderting.
Před výkopem přivítal v tělocvičně ZŠ Zdíkov všechny
týmy hlavní organizátor turnaje Karel Nový. Představil
též významné hosty a podporovatele: starostu města Ruderting Rudiho Müllera, starostu
obce Stachy Bořivoje Klímu,
starostu obce Zdíkov Zdeňka
Kantoříka, místopředsedu OFS
PT Jiřího Trněného, ředitele
ZŠ a MŠ Zdíkov Václava
Kyznara, předsedu FO TJ
Sokol Zdíkov Jana Kačera,
zástupce FO Sokol Stachy
Milana Svobodu a překladatele
pana Josefa Sovu.
Turnaj byl rozdělen do
dvou skupin, ve kterých se utkaly týmy vzájemně na 15
minut. Vítězové a druzí ve
skupinách se utkali v semifinále, ostatní družstva si
zahrála o umístění. V prvním
semifinále na sebe narazil vítěz
skupiny B- FC Ruderting a
druhý ze skupiny A-1 FC
Netolice. Němečtí hosté zvítězili 2:0. V druhém semifinále
na sebe narazili domácí Stachy/Zdíkov U-11 a Blaník
Strunkovice. Domácí zvítězili

3-0. Třetí místo získal tým ze
Strunkovic, když porazil Netolice 1:0. Ve finále se utkali
domácí a Ruderting. Němečtí
sousedé po bezchybném výkonu vyhráli 5-1 a získali jako
první v historii "Šumavský Pohár".
Na závěr turnaje byly
uděleny i individuální ceny:
Cenu nejlepšího brankáře
získal Tim Schneider (Ruderting), nejlepším střelcem se
s osmi brankami stal domácí
Jiří Vozandych (Stachy/Zdíkov
U-11) a nejlepším hráčem
turnaje byl vyhlášen Tomáš
Pravda (Strunkovice).
Jako památku si všichni
hráči odnesli Pamětní list s
fotografii svého týmu.
Celkové pořadí:
1. FC Ruderting
2. TJ Sokol Stachy/Zdíkov
U-11
3. TJ Blaník Strunkovice
4. 1.FC Netolice
5. SK Čkyně
6. SK Lhenice
7. TJ Sokol Stachy/Zdíkov
U-10
8. SK Vacov
TJ Sokol Stachy/Zdíkov
děkuje všem sponzorům za
finanční podporu, organizátorům a fanouškům za hladký
průběh turnaje, hráčům a
trenérům za perfektní výkony a
rodičům za jejich trpělivost,
podporu a pomoc v průběhu
celého turnaje.
Karel Nový

Obecní úřad oznamuje
držitelům pejsků,
že ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb
o veterinární péči, bude v obci Zdíkov provedeno

povinné očkování pejsků
sobotu 25.4.2015
Žádáme všechny chovatele, aby své pejsky opatřené
náhubkem a vodítkem, přivedli k uvedenému očkování v
doprovodu dospělé osoby, v přesně stanovenou dobu pro
jednotlivé osady.
Zdíkovec
Masákova Lhota
Nový Dvůr
Zdíkov
Branišov
Žírec
Račov
Putkov

8,00 h
8,15 h
8,30 h
9,00 h
10,00 h
10,20 h
11,30 h
11,45 h

před hasičárnou
před pohostinstvím
před hasičárnou
před obecním úřadem
na návsi
u autobusové zastávky
u autobusové zastávky
před pohostinstvím

Stále přibývají stížnosti na volné pobíhání pejsků a
znečisťování veřejných prostranství jejich exkrementy.
Z tohoto důvodu majitele opětovně žádáme o dodržování
vyhlášky .
V případě, že vodíte svého pejska na vodítku, věnujte
pozornost úklidu exkrementů.
Upozorňujeme, že byla schválena obecně závazná vyhláška č.
2/2014, jejíž dodržování budou kontrolovat pracovníci
bezpečnostní agentury, se kterou má obec uzavřenou smlouvu.
Porušování této vyhlášky bude postihováno jako přestupek.
**************
Splatnost poplatků za odpad a poplatků za psy
za r. 2015 je 30. 4 .2015.
Poplatky lze hradit přímo na účet : 661 626 369 / 0800
variabilní symbol - číslo popisné
specifický symbol 1337 odpad, 1341 psi
Sazba poplatku za odpad na občana je 500,- Kč, za pejska 150,- Kč

Informace o výstavbě kanalizace
a vodovodu ve Zdíkově.
Kanalizace a vodovod Puchr - Zábrod – probíhají
dokončovací práce a dopojení stávající kanalizace v Zábrodě
(dolejší ulice). Z důvodu havarijního stavu dešťové
kanalizace dojde v průběhu května k její částečné
rekonstrukci.
Kanalizace a vodovod „sever“ – probíhá výstavba v místě
křižovatky na Račov, která musí být hotova do konce dubna.
Proběhne ještě výstavba v úseku čp.194 a napojení školy a
hasičárny.
Kanalizace a vodovod „Za potok“ – zahájení výstavby
v polovině dubna. Plánované dokončení v červnu 2015
Kanalizace a vodovod z Masákovy Lhoty – dopojení
stávajících objektů a výstavba redukční šachty ve Zdíkově u
Rundů. Do konce dubna.
ČOV Zdíkov – probíhá kompletace technologie a dovybavení
objektu. V dubnu dojde k provedení fasády a terénních úprav
v areálu ČOV.
Rekonstrukce komunikací proběhnou v červnu 2015.
Kompletní vyspravení komunikace do Zábroda bude
provedeno v závislosti na opravě dešťové kanalizace, která
není předmětem dotace.
Bližší informace na OÚ Zdíkov,
p. Jakub Urban, tel.: 724 159 303

Zdíkovské děti se neztratili
v celostátní konkurenci !
www.skisokolstachy.cz
Informace
o ukončené
sezóně 2014/2015.
Na podzim do klubu
přistoupilo spoustu nových a
talentovaných
dětiček
ze
Zdíkova a okolí. V současnosti
je v oddíle více nežli 30 dětí ze
Zdíkova . To je velký úspěch a
děkujeme rodičům, že mají
zájem o běžecké lyžování .
Mladší žáci se zúčastnili
republikové soutěže, Hledáme
nové talenty na Božím Daru.
Družstvo obsadilo 11. místo z
33 družstev a vedlo si tak
nejlépe v Jihočeském kraji. Je
vidět, že se blýská na lepší
časy. V sobotním skicrossovém
závodě bodovali:
Kačka
Červenková
(6.),
Denča
Červenková (9.). V nedělním
závodě se žákům dařilo o něco
lépe a opět bodovali. Denča
Červenková
(4.),
Kačka
Červenková
(6.),
Barča
Picková (17.), Vojta Bolda
(25.),
zbytek
závodníků
bohužel na body nedosáhl, ale
v obou dvou závodech sbíral
spoustu cenných zkušeností pro
další sportovní činnost. Na
závody Hledáme nové talenty
odjelo 9 mladších žáků a
žákyň.
V rámci republikového
Českého
poháru
družstev
skončili starší žáci na 15.místě
ze 41 hodnocených klubů. I
přesto, že v této kategorii nám
stabilně závodili pouze 3
závodníci. Nejlépe si vedla
Terka Forstová (9. celkově v
českém poháru, 11. v žebříčku
). Tereza Forstová si vedla
velmi dobře v závodě Skicross,
kde obsadila 1.místo a zlatá
medaile byla cenným kovem
pro Sokol Stachy. Annie
Novotná (14. celkově v českém
poháru, 14. žebříček ) i Annie
si vedla velmi dobře a
z Českého poháru přivezla
7.místo. Pepa Kadlec (23.
celkově v českém poháru, 24.
žebříček ), 7. místo MČR sprint
Vrchlabí
byl
velkým
překvapením Sokola Stachy.

Další
závodníci
této
kategorie už na republikové
závody pravidelně nejezdili a
účastnili se pouze krajských
závodů.
V
kategorii
dorostu
skončil oddíl na 12. místě z 32
bodovaných oddílů v ČR. V
této kategorii závodilo pouze 5
závodníků. V průběhu sezóny
tuto skupinu navíc pronásledovali nemoci .
Nejlépe si
vedl
Matyáš Albrecht
(celkově 6.místo republikový
žebříček, 6. místo v Českém
poháru ) a 4. místo na 7 km
klasicky na mistrovství ČR v
Jablonci nad Nisou a dále
několik 4,5,6 míst na Českých
pohárech ), ve starším dorostu
závodil Jan Kaifer (15.místo
republikový žebříček, 18.
celkově v českém poháru a 9.
místo na 10 km klasicky v
Jablonci nad Nisou) a Petr
Matějka který neabsolvoval
dostatek závodů pro nemoci ,
aby bohužel nemohl být
hodnocen v žebříčku a českém
poháru. V kategorii starších
dorostenek závodila Tereza
Kreuzigerová
(5.
místo
v republikovém žebříčku, 10.
celkově v Českém poháru a tři
krát
obsadila
4.
místo
v závodech ČP
klasickou
technikou).Tereza Kreuzigerová obsadila 3.místo na MČR juniorek v Novém Městě
na Moravě. Adéla Boldová
(15.místo
v republikovém
žebříčku, 18.místo celkově v
českém poháru a dvě 11.místa
na 10 km volně na Horních
Mísečkách a 5 km klasicky v
Harrachově).
Pro sezónu 2015-16 splnili
kritéria pro zařazení do
Sportovního centra mládeže 3
závodníci Sokola Stachy –
Matyáš ALBRECHT, Tereza
KREUZIGEROVÁ a Jan
KAIFER.
Z krajských závodů, které
pořádal oddíl Sokol Stachy a
Ski Klub Šumava jsme si
odvezli mnoho medailí, rádi
bychom
Vám
představili
alespoň několik závodníků,
kteří získali titul - Přeborník

Jihočeského
kraje:
ČERVENKOVÁ
Denisamladší žačky, FORSTOVÁ
Terezastarší
žákyně,
BOLDOVÁ
Adéla-starší
dorostenka, KAIFER Jan-starší
dorostenec, VÁCHOVÁ Klára-juniorka. Do kategorie
dospělých a juniorů bodoval
pouze Martin Řežáb (10.místo
v juniorech ČR, 8. junior
celkově v Českém poháru a 7.
místo na 10 km klasicky
v Jablonci nad Nisou).
Bohužel se nám podařilo
uspořádat pouze jeden krajský
závod , z původně 4 plánovaných,
pro
nepříznivé
sněhové podmínky během
skončené zimy, to je škoda, ale
nedá se s tím nic dělat.
Také se nám podařilo
pronajmout běžecký lyžařský
stadion na Churáňově a naším
cílem je celé sportoviště, za

přispění sponzorů a dotací
z EU v příštích letech vylepšit
a upravit .
V hodnocení SUPERPOHÁR
družstev dospělých,
dorostu a žactva skončil oddíl
TJ Sokol Stachy na 13.místě
z 49
hodnocených
klubů,
z čehož před námi jsou pouze
velké městské kluby podporované městy a školami a jsme
tak na první místě z vesnických klubů !
Lyžařský oddíl SOKOL
STACHY děkuje všem svým
sponzorům, rodičům, závodníkům a fanouškům za
podporu a do další sezóny se
těšíme na lepší výsledky , a
nové další zájemce o závodní
běžecké lyžování .
Zdenek Albrecht
předseda oddílu
Petra Frühaufová
hlavní trenér dětí a mládeže

KULTURNÍ AKCE PRO ROK 2015
4.4.

Velikonoční jarmark + pohádka pro děti- kino

4.4.

Velikonoční zábava Penzion Paulík – SDH Nový Dvůr

5.4.

Velikonoční zábava U Novotných – SDH Zdíkov

18.4.

Turistický výlet

30.4.

Lampiónový průvod

9.5.

Fair trade snídaně v trávě – Zdíkov Ostrov

23.5.

Kdo si hraje, nezlobí 2 - Ostrov

13.6.

Hudební odpoledne pro starší a pokročilé

20.6.

Vítání léta

20.6.

Zdíkovecké slavnosti

28.6.

Zdíkovecká pouť

18.7.

Charitativní koncert – Labyrint Charita Vimperk

26.7.

Branišovská pouť

26.7.

Divadlo Víkend s Bohem – Benefiční představení

1.8.

Putkovská pouť

8.8.

Akce TJ Sokol Zdíkov Zdíkovská Arabela show aneb den
s celebritami

6.9.

Lizovská pouť

13.9.

Zdíkovská pouť

15.9.

Zájezd seniorů

