Vážení a milí občané
Zdíkova, Zdíkovce, Masákovy
Lhoty, Nového Dvora i
Albrechtce, Putkova, Račova,
Hodonína, Branišova a Žírce.
Letošní letní prázdniny jsou
minulostí a do kronik budou
zaspány jako teplotně rekordní.
Dlouhotrvající abnormální vedra a extrémní sucho jsme si
užili i tady na Šumavě.
Bohužel, i naše obec musela
přistoupit k omezení zásobování pitnou vodou. Kromě
zákazu zalévání zahrad a
napouštění bazénů, který platil
už od července, jsme museli
uzavírat zdíkovské vodovodní
řady na noc, aby se doplnil
hlavní vodojem nad školou.
Bylo to skutečně nezbytné,
jinak by výše položená místa
ve Zdíkově byla dlouhé dny
zcela bez vody. Jistě chápete,
že taková opatření nedělá
vedení obce zrovna s lehkou
myslí, vyslechli jsme si spoustu
připomínek a stížností. Věřte
mi, bohužel to nešlo řešit jinak.
Máme za sebou největší
investici v historii obce. Ve
Zdíkově je od června zkolaudována nová moderní ČOV
s elektronickým
regulačním
systémem. Je schovaná do
úhledného domku a do potoka
za Zdíkovem z ní vytéká
průzračná voda, zbavená nejen
běžných
mechanických
a
biologických nečistot, ale i
nebezpečných látek, včetně
fosfátů. Ve zdíkovských ulicích
je položeno přes 3 km potrubí
splaškové kanalizace, na novou
ČOV je nově připojena i celá
Masákova Lhota, v zemi je
více než dva a půl kilometru
nových vodovodních řadů,
samozřejmě včetně šachet,
vyrovnávacích komor i nových

uzávěrů. Akce za více než 50
mil. korun se připravovala
skoro deset let, dotace EU
z operačního programu životního prostředí je zhruba 30
milionů, 10 milionů činí vratná
daň z přidané hodnoty, zbytek
uhradila obec z úvěru (plus
dlouhodobou projektovou přípravu v minulých letech).
V rámci projektu jsme se
zavázali ke dvěma hlavním
podmínkám: obec bude příštích deset let 100% provozovatelem vlastní vodohospodářské infrastruktury a
do roku 2026 zvýší k udržení
ekonomické stability projektu
vodné a stočné postupně na
celkových 60,- Kč/1 m3 (z
nynějších 40,25 Kč). Myslím,
že to jsou přijatelné podmínky
– v řadě jiných míst i tady na
Šumavě už dnes platí občané
za vodu vyšší částky. Samozřejmě spojení nového a
starého vodovodního potrubí –
stejně jako to občas nehraje
mezi generacemi lidí - občas
zazlobí. Starost nám teď dělají
hlavně staré přípojky, které
nevydrží nový natlakovaný
vodovodní systém. V srpnu
jsme se proto nevyhnuli opravám poruch spojených s velmi
nepříjemnými důsledky –
dalšími výpadky v dodávkách
vody do vašich domácností.
Chtěl bych Vám všem poděkovat hlavně za trpělivost a
shovívavost se stavbou i s následnými opravami starých
přípojek. Všichni ale víme, že
to přechodné zlo je především
velkým vkladem do budoucnosti pro nás všechny.
Místo staré školky na krásné
parcele uprostřed Zdíkova
vyroste do konce roku hrubá
stavba nového bytového domu

pro seniory s osmi malometrážními byty (6 garsonek,
dva byty 1+1). Obec obdržela
dotaci 4,2 mil. Kč, tj. necelou
polovinu nákladů, přesto je
takový objekt potřebný. Nyní
probíhá veřejná soutěž na
dodavatele. Hotovo by mělo
být příští rok, kdy se taky
konečně můžeme pustit do
chodníků a parkových úprav –
hlavně uprostřed obce. Podrobnosti o těchto akcích i o
rozpočtu na rok 2016 přineseme v příštím vydání Zdíkovska…
K září patří samozřejmě
začátek nového školního roku.
I letos máme důvod k radosti:
do základní školy ve Zdíkově
nastupuje už několikátý rok po
sobě dvacítka prvňáčků. Celkový počet žáků ve škole
znovu naroste (na víc než 170),
bohatě splňujeme povinné limity. I mateřská škola je plná
dětí – největších radostí rodičů

i nás všech. Přeji všem prvňáčkům i ostatním školákům, a
taky všem dětem v mateřské
škole, radostné a šťastné první
kroky k novému poznání.
Vám, paní učitelky a páni
učitelé přeju pevné zdraví a
pevné nervy – a za celé vedení
obce vám upřímně děkuju za
vynikající úroveň naší školy.
Vám, rodiče, přeju šikovné,
hodné a chytré děti, které
všichni máte doma. A nezapomeňte chválit i drobnosti pochvala od mámy nebo táty je
ta největší radost a motivace.
Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám spokojenou Zdíkovskou pouť i s tradičními středověkými slavnostmi, krásně
vybarvený podzim plný štěstí a
radostí. Mějte se moc rádi a
hlavně - buďte hodně, hodně
zdrávi.
Srdečně Vás zdraví
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta obce

Milí čtenáři,
chtěl bych se s vámi zamyslet
nad Darem z nebes, který
docení jen lidé věřící, ale který
má mít vliv na celou společnost. Že se tak neděje, je
vinou nás věřících...
Svaté přijímání, nebo Nejsvětější svátost, či vžitým
řeckým slovem Eucharistie, to
je vrchol života křesťana –
přítomnost Ježíše Krista, jeho
sebedarování v Oběti mše
svaté...
Z Ježíšova daru Eucharistie
se odvíjejí důsledky, které sahají
do nejrůznějších oblastí: do
farností - jak například místní věřící
slaví liturgii, do každodenního
chování věřících v rodině až po
jednání těch, kdo mají odpovědnost v církvi i ve veřejné sféře.
Kdo vychází z pravdy o Eucharistii,
ten jedná a rozhoduje zcela jinak,
protože ví, že stojí zvláštním
způsobem stále Bohu tváří v tvář.
Ten, kdo smýšlí skutečně
„eucharisticky", pro toho není Bůh
nějaká budoucí nebo vzdálená
realita, nýbrž Bůh je pro něho
zcela konkrétní a dosažitelný.
Před svatostánkem, před monstrancí rozmlouváme s Bohem jinak
než někde v lese nebo na horách.

Před Nejsvětější Svátostí je
Boží přítomnost konkrétnější Bůh a Člověk přítomný se
svým tělem a duší v nás vyvolává
potřebu vnímat tyto pravdy bezprostředněji a niterněji. Z toho
důvodu také není lhostejné, zda se
modlíme k Bohu v krásném
vyzdobeném, nebo vyprázdněném a
zdevastovaném prostoru. Proto se
mají věřící zajímat o svůj kostel a
společnými silami jej udržovat
čistý a vyzdobený dle liturgických
předpisů.
Bůh nám dal Církev viditelnou, s fyzickým kněžstvím a
reálnou obětí, aby vyšel vstříc naší
přirozenosti a naší duchovní
křehkosti, abychom z vnějšího
lépe poznávali, co je božská
pravda. Nikoli Bůh potřebuje to
vnější, to přirozené, kulturní a
kultovní, nýbrž je to pro člověka,
pro nás, abychom lépe chápali a
poznávali, co přináší spásu, a
mohli k tomu dospět. Pán Ježíš
říká: Já jsem chléb života. A: Kdo
věří, má život věčný.
Moc vám i sobě přeji, aby
každá mše svatá nám byla živým a
proměňujícím setkáním mezi
sebou a zjevujícím se Bohem...
Mějte se dobře a buďme dobří.
P. Petr Misař

6. 9. 2015 - Pouť U Lizu
Mše svatá v 11 ,00 h
kaple Narození Panny Marie U Lizu
13. 9. 2015 - Pouť Zdíkov
Mše svatá v 10,00 h
kostel sv. Ludmily ve Zdíkově
27. 9. 2015 - Václavská pouť
Mše svatá v 10,15 h
kostel sv. Petra a Pavla ve Zdíkovci

Nejprve si zahrajeme.Turnaj
v Prší a Člověče, nezlob se
jsme nahradili novým, květinovým. Jistě si teď říkáte, co
se skrývá pod tímto názvem?
Květinový proto, že uživatelé
vhazovali míčky skrz kruh
ozdobený samými květy. Po
odehrání jsme sečetli body a
následně odměnili všechny
soutěžící balíčky spolu s malou
sladkostí. Pozor, a to nebylo
vše. Týmy se pyšnily certifikáty s poděkováním za účast
v tomto turnaji.
Soutěží s jinými domovy se
rovněž nestraníme. Do Pacova
na XVI. ročník her seniorů
jsme vypravili zbrusu novou
trojici s doprovodem. Jejich
soupeři kromě pacovských, byli prosečtí, humpolečtí, strakoničtí, pelhřimovští... Celé klání
se skládalo z nejrůznějších
disciplín. Za kuželky, kolíčky
a hod na terč byl každý zvlášť
ohodnocen. Družstva získala
body na tzv. vědomostní stezce. Při vyhlašování výsledků „
naše kůsovské družstvo“ přímo
zářilo. Odvezlo si totiž domů
první místo. A nejen jako družstvo. Jedna uživatelka si obhájila prvenství v kategorii
jednotlivců. Za své úsilí a um
byli soutěžící odměněni medailemi, poháry, koláčem a
košem plným jídla spolu se
šampaňským na přípitek.
Výlety. „Těšíme se na ně.“
Tradiční středeční hru jsme
zaměnili za výlet za dobrotami.
„Super,“
pochvalovali
si
uživatelé, když si pochutnávali
na laskominách, jež nabízí
penzion Dobrá chata na Zadově. Při odjezdu si uživatelé
přitakávali: „ Zopakujeme to
co nejdříve, že jo? “
Minulý rok se skupinka
uživatelů rozjela na návštěvu
Sklářské huti ve Vimperku. A
protože i další uživatelé se
chtěli nechat zasvětit do sklářského umění, výlet byl na
světě. Nejen že uživatelé viděli „ na vlastní oči “, jak v
rukou mistra sklářského a jeho
paní vzniká „křehká krása“, ale
zároveň si zde v místním

obchůdku zakoupili suvenýr na
památku.
Kam se dále podíváme?
„Někam ke zvířatům bychom
mohli“, ozývaly se hlasy z
davu. Návrh - stanice pro
handicapovaná
zvířata
v
Klášterci u Vimperka- byl
okamžitě odsouhlasen. Všichni
jsme se samozřejmě nemohli
účastnit, ale výletníci byli
velice sdílní a hned po návratu
nám vylíčili, jaká zvířata viděli
a z příběhů, jež tam slyšeli, nás
mrazilo v zádech.
S výlety netroškaříme. Další
v pořadí „ Dostupná Šumava “
je organizován ČSAD Sušice.
Kochat se krásami Šumavy,
nadchne každého. A jaká místa
jsme navštívili? Tříjezerní slať,
Březník, Kvildu, Knížecí Pláně, Chalupskou slať... I když
se počasí nechtělo umoudřit a
celý výlet propršelo, nic jsme
nevzdali a výlet si užili do
konce.
Což takhle poznat Sušici? A
začneme Muzeem Šumavy.
Expozice sušického sirkařství
nabízí pohled na nejstarší stroje na výrobu zápalek, celou
škálu krabiček na zápalky...
Sklářství, ukázka měšťanského
bydlení z poloviny 19. století,
knihy s dobovým rukopisem
rovněž stojí za prohlídku. Nás
oslnil na začátku mechanický
Betlém, jenž se skládá z několika řad. Každá něco znamená.
Vskutku úchvatné, autorům
náleží velký obdiv.
Výletů bylo dosti. Přejdeme
na kulturní vystoupení a ostatní dění v domově. Písně Až já
pudu vod vás, Sedlák z lesa
jede, Budějce, Sušice, Domažlice … nám zahrála na dudy,
housle, vozembouch... Elčovická dudácká muzika. Nejen
hudba, ale i paní Vilánková si
svým vypravováním získala
pozornost našich uživatelů.
Písničky našeho mládí, to je
ono. Pořad šitý na míru z nabídky paní Zemanové a její
kolegyně. Z posluchačů se
postupně stávali spoluúčinkující, a s jakou radostí si
společně zanotovali, bych Vám

přála vidět.
Následoval koncert Základní
umělecké školy ze Stach v
půdních prostorách domova, ke
kulturnímu zážitku tohoto typu
přímo stvořených. Skladby
vážné, pohádkové a lidové
zahrané na housle, klavír,
dudy... navodily tu správnou
atmosféru. Menuet, Mazurka,
Jak se budí princezny, Neposlušný koníček a mnoho
dalších. Pásmo písní zazpívaných dětmi zakončilo toto
setkání generací.
Je chvályhodné, že žáci základních škol, menší či větší,
nezavrhují zájmové kroužky.
Důkazem bylo také vystoupení
žáků Základní školy z Vacova,
kteří si spolu s paní učitelkou
pro nás připravili vystoupení,
jež nazvali „Rok na vsi“. Začátek zahájili pásmem s tradicemi a zvyky při masopustě,
Velikonocích, prvním máji,
posvícení a Vánocích. Poté
menší děti zapůsobily po-

hádkou „O řepě.“ Program tím
nekončil. Starší účinkující
pokračovali zpěvem a country
tanci. „Zrychlovačkou “ se s
uživateli rozloučili a vzájemně
si vyměnili dárky.
A k tomu ostatnímu dění v
domově. I když si počasí dělá,
co si zamane, táborák si
přizpůsobíme dle možností.
Výsledek je jednoznačný, pochutnat si na pečených vuřtech,
poslechnout si přitom dobrou
hudbu. Možnost přidat se ke
zpěvu je vždy vítána.
Martina Mistrová DiS
sociální pracovnice

Potřebným z celého Jihočeského kraje pomáhají lékaři
a ošetřovatelky v prachatickém
zařízení nesoucí název Hospic
sv. Jana N. Neumanna. Cílem
zdravotnické péče, kterou
hospic poskytuje, je dosažení
nejlepší možné kvality života
pacientů a jejich rodin. „Do
hospice jsou přijímáni pacienti,
u nichž již medicína vyčerpala
všechny své možnosti a není
naděje na vyléčení. Našim
pacientům garantujeme, že
nebudou trpět nesnesitelnou
bolestí, vždy bude zachována
jejich lidská důstojnost a
v posledních chvílích nezůstanou osamoceni. V doprovázení nám velmi pomáhají samotní příbuzní nemocných,
kteří u nás mohou být 24 hodin
denně a využít přistýlky, které
jsou na všech pokojích“,
vysvětluje ředitel hospice
PhDr. Robert Huneš.
Hospicový tým tvoří nejen
lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky a sociální pracovnice, ale také psycholog či dobrovolníci, kteří pomáhají
naplňovat volný čas pacientů
např. četbou, rozhovorem či
vycházkami. Doprovázet ne-

mocné v posledních dnech
jejich života přichází také řada
umělců, kteří potěší hudebním
či divadelním vystoupením
v rozlehlém parku hospice.
Přijetí do hospice netrvá
dlouho – žádostem o hospitalizaci je vyhověno v řádu dní.
Kapacita hospice je 30 lůžek,
z toho 22 pokojů je jednolůžkových a 4 dvoulůžkové.
Umožněny jsou rovněž krátkodobé pobyty pacientů, o něž
rodina pečuje doma, potřebuje
si odpočinout a dobít baterky
pro další péči.
„V rozhodování o tom, zda
je pro hospicovou péči ten
správný čas, by měl rodinám
pomoci jejich praktický lékař.
Můžete se ale poradit i s námi,
či si přijít hospic prohlédnout
osobně. Informace o přijetí či
volných místech vám poskytneme na telefonním čísle
388 311 729, samotnou prohlídku hospice či odbornou
stáž je pak možno předem
objednat prostřednictvím těchto
kontaktů:
email.:
vzdelavani@hospicpt.cz, tel.
388 311 726
(Mgr.
Eva
Předotová)“, dodává ředitel
hospice.
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Ač je léto čas odpočinku a
dovolených, v knihovně se
letos vůbec nezahálelo. V červenci proběhla revize knihovního fondu. Je to proces, při
kterém se porovnává skutečný
stav knihovních jednotek ve
fondu se stavem evidence a
výpůjček. Tuto povinnost ukládá knihovně Zákon č.
257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní
zákon). Zákon nařizuje knihovnám evidovaným ministerstvem kultury pravidelné provádění revize v intervalech
stanovených na základě počtu
knihovních jednotek ve fondu.
Naše knihovna je povinna
provádět revizi každých 5 let.
Za pomoci dvou brigádnic bylo
zkontrolováno 11 556 svazků
knih a brožur a umyty všechny
regály. Při této příležitosti byla
také prováděna aktualizace
knihovního fondu a došlo
k vyřazení několika desítek již

poškozených nebo zastaralých
knih. Na základě revize bylo
zjištěno, že chybí 2 ks knih a
11 brožur (pravděpodobně
byly
zcizeny).
Z důvodu
provádění
revize
byla
knihovna uzavřena po dobu tří
týdnů. V srpnu byla knihovna
zavřena z důvodu výměny
oken. Touto cestou bych chtěla
poděkovat
čtenářům
za
pochopení. Závěrem pár typů
z knižních novinek:
Pro děti:
David Walliams:
Ďábelská zubařka
Jacqueline Wilsonová:
Hvězdička (Ze světa Hetty
Featherové)
Naučná literatura:
David Lukšů: Žít jako Holík
Pro dospělé:
Sandra Worth: Dáma z Růže
Eva Stachniak: Zimní palác
Leo Kessler: Plameny pekla
Alena Jakoubková: Prodám
manžela… zn. Spěchá
Martina Cole: Psanci
M. Kubišová

Oblastní charita
Vimperk
Pravětín 23
385 01 Vimperk...

Dne 18.7.2015 proběhla na
zdíkovském přírodním parketu
„Ostrov“ benefiční akce nazvaná Labyrint pro Pravětín,
pořádaná Oblastní charitou
Vimperk.
V osm hodin večer zazněly
první tóny kapely Labyrint. Po
krátkém úvodu přivítala všechny přítomné ředitelka Oblastní
charity Vimperk, Dana Marková. Poděkovala všem za to,
že svou účastí přispívají na
dobrou věc, protože výtěžek
benefiční akce bude věnován
na zakoupení zařízení do Domova klidného stáří Pravětín,
konkrétně na vybavení jídelny
a pořízení nového kotle na
vytápění domova. Dále ředitelka vimperské charity poděkovala nadaci Divoké husy,
která zdvojnásobí výtěžek
tohoto benefičního koncertu.
Krátce po dvaadvacáté hodině
vystřídali na podiu účinkující
kapelu bubeníci WildSticks se
svou show. Při tomto vystoupení se měli možnost zapojit do vystoupení i lidé

z publika. Poté opět až do
jedné hodiny ranní zahrála
k poslechu i tanci skupina
Labyrint.
Kdo tento večer přišel na
zdíkovský „Ostrov“, podpořil
ušlechtilou věc a zároveň se
dobře pobavil. Atmosféra celého tohoto letního teplého
večera byla úžasná.
Děkujeme obci Zdíkov za
bezplatné zapůjčení areálu,
obci Stachy za podporu a za
záštitu nad akcí, kapele Labyrint a skupině WildSticks za
profesionální vystoupení, rodině Appeltových za pomoc při
organizačním zajištění. Zejména děkujeme všem, kteří
přispěli svým vstupným na
dobrou věc, děkujeme i zaměstnancům charity, kteří ve
svém volném čase pomohli při
realizaci a podpořili akci i
hojnou účastí.
Výtěžek akce po navýšení
nadací Divoké husy bude činit
81.678,- Kč ☺.
Za Oblastní charitu Vimperk,
Jana Brabcová

Letošní kulturní sezonu
jsme zahájili Zimními radovánkami na „Novotných vršku“ a
tradičním Obecním plesem,
kde se nám v rámci půlnočního
překvapení představili zdíkovští letci. Vzhledem k dobrým
ohlasům ze strany návštěvníků
byl tento ples opravdu pěkným
začátkem sezony v naší obci.
Další akcí, která byla věnována hlavně dětem, bylo
Vítání jara. Celé odpoledne se
neslo v duchu tradičních šumavských zvyků, které jsou
spojeny s prvním jarním dnem.
Jarní setkání občanů umožnil
také
tradiční
Velikonoční
jarmark, doplněný divadlem
Máma a Táta s pohádkou pro
naše nejmenší. Završením
jarních akcí se stalo Pálení
čarodějnic, kde si děti zasoutěžily, zatancovaly a společnými silami ozdobily a
postavily májku. Po setmění
předvedlo svou velkou ohnivou
šou SHŠ Artego z Vimperka.
Protože nezapomínáme ani na
naše seniory, tak první letní
akcí bylo Folklorní odpoledne

se souborem Stražišťan a
dechovkou.
Jsme také velmi rádi, že se
nám podařilo zorganizovat benefiční představení pražského
divadla pod vedením Maria
Kubce. Diváci mohli zhlédnout
nezapomenutelnou hru Víkend
s Bohem. Díky velké návštěvnosti činí výtěžek po odečtení
nákladů deset tisíc korun, ke
kterému obec přispěla navíc
částkou pět tisíc korun.
Výtěžek bude věnován charitativním organizacím, které
pomáhají nemocným a opuštěným dětem – Dobrý anděl,
Život dětem a Jihočeské dětské
centrum.
Kulturní komise obce Zdíkov se dlouhodobě snaží při
pořádání kulturních akcí vyhovět občanům všech věkových
kategorií. Proto se i v dalších
měsících můžete těšit na další
kulturní zážitky, které pro vás
připravujeme, a věříme, že si
každý vybere to své.
Vaše KKOZ
(Kulturní komise obce Zdíkov)

to
bylo
zábavné
odpoledne, které pro veřejnost
uspořádalo uskupení TJ Sokol
Zdíkov, obec Zdíkov a SDH
Zdíkov. Za vším stál Jiří
Dvořák, místní nadšenec a
fotbalista, který oslovil firmu
Arabela, jmenovitě Jiřího
Rámeše. „To bylo někdy na
začátku tohoto roku. Jirka
Krejčí mě popíchnul, že už
dlouho ve Zdíkově taková akce
pro veřejnost nebyla. Pak již
slovo dalo slovo, oslovil jsem
další zodpovědné lidi ve
Zdíkově,
vytvořili
jsme
organizační tým a dnes 8.
srpna 2015 můžete vidět
výsledek," zhodnotil akci
hlavní organizátor. „Čistý zisk
z akce darujeme mládeži,
konkrétně ZŠ a MŠ Zdíkov,
hasičům a tělovýchově", dodal
Jiří Dvořák.
Odpoledne, kdy teplota
stoupala vysoko přes 30 stupňů, začalo přátelským utkáním
nejmladších. Přípravka Zdíkov/Stachy přivítala Fotbalovou mládežnickou akademii z
Českých Budějovic. Zápas na
2 x 20 minut měl i v tropickém
horku výbornou úroveň a
náboj. Domácí sice inkasovali
jako první, ale nakonec se
radovali z vítězství 3:1. Z toho
by měl jistě radost Milan
Svoboda ze Stachů, který nás v
minulém
týdnu
nečekaně
opustil a který byl iniciátorem
spolupráce s fotbalovou mládeží mezi Zdíkovem a Stachami. Na památku obdrželi
všichni mladí protagonisté
zápasu keramické

medaile zhotovené žáky místní
školy a balíček s drobnými
dárky.
To již ale nastupovaly vimperské mažoretky Premium,
které předvedly publiku několik svých sestav. Také ony
obdržely na památku keramické medaile.
V 15.30 již oči diváků směřovaly
do
levého
rohu
fotbalového hřiště, kde se již
připravovali na své vystoupení
místní nejmenší hasiči Dráčci. Jejich dva útoky byly
provedeny s elánem, nadšením
a radostí. Vždyť co může být
pro malého hasiče větší
radostí, než to, že proudem
vody zasáhne požadovaný cíl.
Jiří Rámeš, moderátor celého
odpoledne, ještě některé malé
hasiče vyzpovídal. Vyptával se
zejména na jejich koníčky a
plány do budoucna.
Ve čtyři hodiny odpoledne
vyběhl na hřiště tým Arabely
proti místní Staré gardě. Více
jak o fotbal šlo o zábavu.
Úvodní výkop obstaral starosta
obce Mgr. Zdeněk Kantořík.
Zdíkovští, v jejich sestavě
se objevili takoví hráči jako
Jiří "Mundy" Krejčí, Josef
"Justák"
Randák,
Václav
Kraml, Pepa "Komín" Kočí,
Roman Blaško, Pavel "Dědek"
Hložek, Láďa Miko, Venca
"Šána"
Martan,
Jindřich
"Bárta" Vítovec, Štefan Kurej
nebo Ivan "Doktor" Kolář,
působili v úvodu fotbalověji a
ujali se vedení.
Dokončení na straně 4

Podzim a zima u
ŠUMAVOUSE

Tým Arabely tvořili: Petr
Vojnar, Jiří Rámeš, Zbyněk
Drda, František Nedvěd ml ,
Antonín
Duchoslav,
Leoš
Noha, Jaroslav Sypal nebo
Lukáš Langmajer. Na poslední
chvíli celebrity posílili též
hlavní pořadatel Jirka Dvořák a
místní fotbalová ikona a trenér
mládeže Karel Nový.
Zápas se přeléval ze strany
na stranu a nakonec skončil
smírně 6:6. Rozhodovaly penalty, v nichž nakonec slavili
úspěch borci z "celebrity
týmu". Utkání vtipně komentovali Mojmír Maděrič a Šárka
Ulrichová.
Přestávky mezi třetinami
(hrálo se 3x15 minut) vyplnily
soutěže v pokutových kopech.
První pauza patřila nejmenším.
Děti do pěti let si mohly vystřelit na Leoše Nohu, známého
zejména ze seriálu Okresní
přebor, kde ztvárnil postavu
Ády Větvičky. Každý malý
"exekutor" penalty obdržel od
Arabela týmu drobný dárek.
Druhá pauza patřila ženám.
Také ony si mohly vyzkoušet
pokutový kop, tentokráte proti
Petru Vojnarovi. Výzvu přijalo
nakonec 5 žen a vítězkou se

stala Hanka Zádková. Za své
přesně proměněné penalty
obdržela CD od Arabela týmu.
Následoval jeden z očekávaných vrcholů programu.
Nejprve
dorazila
herečka
Michaela Kuklové a za ní živí
medvědi Bára a Hugo. Míša se
v minulosti stala kmotrou
jednoho z nich. Medvědům se
velice zalíbila káď s vodou, z
které čerpali vodu mladí hasiči.
Bára si vlezla dovnitř a předvedla spolu s Hugem, jak
velice medvědi milují vodu.
Všichni přítomní, fotíce dovádějící medvíďata, se dozvěděli
něco zajímavostí ze života
medvědů. Huňáčům se v horkém počasí z kádě vůbec
nechtělo a k návratu do kotce
je přesvědčila až hrst piškotů a
dlaň šlehačky.
Poslední částí programu
bylo
vystoupení
všech
protagonistů Arabela týmu na
pódiu. Někteří zpívali, jiní
vyprávěli, ale všichni náramně
bavili téměř 600 příchozích
diváků. Od 21.00 pokračovala
zábava na hřišti diskotékou,
kterou obstaral místní hitmaker
DJ Drak.
Mgr. Roman Šebánek

Od září až do konce letošního roku připravilo dětské
centrum Šumavous víkendové programy, které nejen
vzdělávají, ale především baví děti. V sobotu 19. září od
15:00 je to již tradiční akce MEDOHRÁTKY.
Pro děti jsou připravené hry a povídání o včelách a včelím
životě, divadlo a tvořivé dílničky. O víkendu na Svatého
Václava se děti seznámí se životem ve středověku a historii
národního svátku Svatého Václava. Během „Vědeckého
víkendu – dni malých vědců“ děti zkouší netradiční pokusy
z překvapivě tradičních surovin běžného života. Během
podzimních prázdnin se seznámí se životy a osudy
zajímavých lidí z našich dějin. Zahrají si na Jana Eskyma
Welzla nebo Františka Křižíka, uvaří jako Magdaléna
Dobromila Rettigová a sestrojí geniální vynález podle Járy
Cimrmana. Co tvořit z podzimích materiálů zjistí na
tvořivých víkendech.
I v letošním roce se u Šumavouse otevírá LESNÍ ŠKOLKA.
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!

Zdíkov opět středověký
„Lide urozený i prostý, tímto budiž Vám v patrnost dáno, že
na panství Zdíkovském již po šesté velké klání rytířské
k potěše Vaší konati se bude. I mnohé další taškařice pro
spokojenost Vaši budou připraveny a s Boží pomocí
nastrojeny. A proto 12. dne měsíce září L. P. 2015 pomněte,
oře své osedlejte a do Zdíkova na Ostrov pospěšte.“
… neboť již po šesté se Zdíkov přenese do středověku.
12. září 2015 pořádá obec Zdíkov společně se skupinou historického šermu Fechtýři šestý ročník tradičních Zdíkovských
středověkých slavností, tentokrát s podtitulem Cesta napříč
staletími.
Tyto slavnosti každoročně přilákají stovky návštěvníků,
kteří zde mohou nasát atmosféru dob minulých a strávit den
v krásném prostředí bývalého zámeckého parku na Ostrově.
Pravidelně se zde na závěr sezóny setkává téměř stovka
šermířů z celé České republiky, aby předvedli svá vystoupení
a podělili se o nové zkušenosti. Letošní ročník bude obohacen
o vystoupení římských legionářů a několika skupin
historického šermu ze Slovenska.
Návštěvníky kromě šermířů pobaví i středověcí hudebníci,
sokolník, orientální tanečnice a divadlo pro děti. Součástí je i
dobové tržiště s ukázkami tradičních řemesel. Pro děti je
připraveno nejen divadlo, ale také několik tvořivých dílen. Po
celý den budou probíhat i různé hry a soutěže.
Slavnosti budou zahájeny v 10 hodin průvodem rytířů obcí
Zdíkov. Celodenní bohatý program pak zakončí netradiční
vystoupení mistrů ohně.
Všechny, kdo chtějí strávit příjemný den s nádechem
historie, proto srdečně zveme na VI. Zdíkovské středověké
slavnosti.
Za SHŠ Fechtýři Bc. Michal Štoural

Málokdo má možnost poznat
atmosféru ve školní budově o
prázdninách. Projít prázdné
chodby, které jsou jindy plné
dětského hemžení, otevřít dveře tříd, vidět prázdné lavice, na
tabuli datum posledního školního dne. Vnímat ten pocit, že
škola odpočívá…
Čas odpočinku je však pouze
zdánlivý. Třídy, odborné učebny, tělocvičnu i další prostory
je potřeba v tomto období připravit na nový školní rok.
V naší základní škole se denně
pohybuje téměř 180 žáků,
náročnost na „opotřebení“ je
tedy značná… Je nutno provést
„běžné opravy“ – vyměnit některé poničené dveře a okenní
žaluzie, opravit pár lavic a židlí, vybílit třídy, tu a tam něco

natřít, strojově vyčistit chodby,
umýt okna… Chceme pokračovat v započatém trendu kromě běžných oprav se
snažíme o hlavních prázdninách vybudovat něco nového
nebo provést alespoň větší
rekonstrukci stávajícího. A tak
jsme
se
o
letošních
prázdninách
pustili
do
kompletní obnovy učebny
fyziky a chemie. Nové
žákovské lavice, židle, elektrický rozvaděč a rozvody
k jednotlivým lavicím, výměna
podlahové krytiny, vymalování
třídy… Akce náročná na výběr
firmy, vhodného vybavení,
koordinaci jednotlivých prací… Věříme, že se učebna
bude líbit a že i díky novému
vybavení zkvalitníme výuku

uvedených předmětů. Rodiče i
široká zdíkovská veřejnost si
budou moci zrekonstruovanou
učebnu prohlédnout v rámci
prvních třídních schůzek.
Z důvodu nárůstu celkového
počtu žáků jsme dokoupili
jedenáct sad lavic a židlí do
tříd prvního a druhého stupně.
Renovace učebny i nákup žákovského nábytku jsou –
v současné době - akce
finančně značně náročné. Jen
pro
představu
–
jedna
žákovská sada /lavice a dvě
židle/stojí bezmála 4 000Kč,
rekonstrukce učebny se přiblíží
částce 200 000Kč.
Na nový školní rok je připravena také kuchyně a
jídelna. Rádi bychom poděkovali provozním zaměstnancům
školy, kuchařkám a vedoucí
školní jídelny. Poděkování
patří také vedení mateřské
školy a všem učitelkám a provozním zaměstnankyním za
práci spojenou s přípravou na
rekonstrukci kuchyně v MŠ a
následný úklid veškerých prostor.
Prázdninová aktivita byla
spojena také s podáním nových
projektových žádostí i činnostmi spojenými s ukončením
projektů stávajících. Zakončili

jsme tak roční projekt Technické vzdělávání mládeže
Jihočeského kraje, vedení
školy a pracovníci OÚ vyhotovili závěrečnou zprávu projektu
„Comenius
Regio“,
kolegyně z MŠ vypracovaly a
podaly projektovou žádost na
„Oranžové hřiště“ – vybudování dopravního hřiště a zřízení venkovní učebny v podobě altánu, vedení MŠ a ZŠ také
připravuje projektovou žádost
na kompletní rekonstrukci
sociálního zařízení a umývárny
v hlavní budově MŠ.
Některé děti trávily čas ve
škole i o prázdninách – ne však
ve školních lavicích, ale na
příměstském táboře. A jaká
byla náplň deseti táborových
dnů? Cyklistika v okolí Lipna,
koupání, návštěva Husineckých slavností, dobrodružné
hry, sport, spaní ve škole,
poznávání Šumavy… Velké
poděkování patří vedoucím
tábora – panu Švihelovi a panu
Pankratzovi. Poděkování za
technickou pomoc patří také
některým rodičům, zejména
Viktoru Staňkovi a Davidu
Sovovi.
Vedení školy podporuje novou aktivitu kolegyň z mateřské školy, které by rády o

příštích prázdninách zorganizovaly příměstský tábor také
pro děti ze školky. Jistě připraví zajímavý program a
zároveň pomohou rodičům,
kteří mají o prázdninách problém s hlídáním svých ratolestí.
Veškeré aktuality a dění ve
škole i školce můžete také v letošním roce sledovat na webových stránkách

www.zszdikov.cz
Závěrem nám dovolte popřát
všem žákům úspěšný školní
rok, pedagogům a provozním
zaměstnancům klid pro svou
práci, Vám, rodičům, radost
z Vašich dětí, všem čtenářům
pak krásné podzimní období.
Za vedení ZŠ a MŠ Zdíkov Mgr. Václav Kyznar,
Mgr. Zdeněk Kluibr
Foto: Mgr. Roman Šebánek

I přesto, že se školní rok
2014-2015 blížil ke konci, užívali jsme si s dětmi spoustu
nevšedních zážitků. K MDD
jsme si společně s rodiči zaplavali ve Waldkirchenu, jezdili
jsme na koních a navštívili
Mateřskou školu v Bohumilicích. V Kovářově v „Zemi
ráje“ jsme viděli dobové
vesničky, vyrobili amulety a
prošli Stezkou naboso. Děkujeme moc rodičům, kteří
nám při výletech pomohli.
Děti ze III. třídy pod vedením
paní učitelky Míčkové a
Tesařové nacvičily pohádku O
Sněhurce, se kterou pak vystoupily před dětmi ze
Základní školy Zdíkov a také
před pedagogy a dětmi
z Polska. Pohádka se všem
velmi líbila.
18. června se naši předškoláci rozloučili s mateřskou
školou. Při této příležitosti byla
poprvé využita a rodičovské
veřejnosti představena interaktivní tabule, za kterou tímto
děkujeme
Základní
škole
Zdíkov. Na tabuli byla připravena prezentace, díky které
mohli všichni přítomní zhlédnout fotky svých dětí , a to za
celou dobu docházky do
mateřské školy. Poslední akcí
tohoto školního roku bylo
NOČNÍ SPANÍ VE ŠKOLCE
bez rodičů – návštěva cukrárny, soutěže na zahradě,
večeře formou švédských stolů
a bobřík odvahy, kde na děti

čekal „Bludný kořen“ v podání
Lenky Randákové. Děkujeme
p. Randákové nejen za pomoc
při spaní v MŠ, ale za pomoc
v průběhu celého školního
roku (např.
lesní školka,
plavání…).
Na začátku prázdnin byl
provoz mateřské školy od 13.
7. do 14. 8. z důvodu rekonstrukce kuchyně v hlavní
budově omezen – děti v tomto
období docházely pouze do
budovy střediska. Od září bude kuchyně v „novém kabátě“
- pořídila se nová dlažba,
obklady, kuchyňská linka,
nové elektrické spotřebiče a
elektrické rozvody.
V novém školním roce
2015-2016 plánujeme vedení
výtvarného a hudebně dramatického
kroužku, kroužku
angličtiny, cvičení rodičů a
dětí, logopedii a spoustu
dalších hezkých akcí a aktivit .
V tomto školním roce nám
pomůže s výchovně vzdělávacími činnostmi v předškolní
třídě asistent pedagoga.
Na závěr bychom chtěli
poděkovat všem, kteří nám
pomáhají vytvářet prostředí,
kde se děti cítí dobře a
bezpečně. Musíme jmenovat
pedagogy a provozní zaměstnance Základní a mateřské
školy Zdíkov, Obec Zdíkov,
rodiče dětí a další. Přejeme
Vám všem pěkný podzim ☺
Bc. Jana Rysová,
Bc. Michaela Vozandychová

Odpadové hospodářství a
třídění odpadu hraje důležitou
roli v naší každodenní činnosti.
Tříděním odpadu se dnes prakticky zabývají všichni – domácnosti, instituce,
firmy,
školy atd.
V tomto příspěvku bych se
chtěl zaměřit na činnost škol
v našem okrese. Důležité je vědět, že prostřednictvím programu třídění odpadu obcí a
měst se zapojily všechny školy
okresu. Celkem je v okrese
Prachatice 27 základních škol.
Důležitost této činnosti nespočívá však jen ve finanční
odměně, ale i v osvětě. Současným a bývalým generacím
se podařilo do útrob skládek,
tedy do země, dávat ročně
tisíce tun odpadu, které příroda
„nestráví“. Jde o plasty, sklo,
jedovaté odpady apod. Proto
cílem osvěty je naučit mladou a
další generace odpad třídit,
separovat, potažmo likvidovat
ve spalovnách. Nechceme, aby
si ničily přírodu, ale aby
předcházely
ekologickým
zkázám, zamořování apod.
Jihosepar a.s. Vimperk nabídl školám, a to nejen v okrese
Prachatice, pro každý školní
rok soutěž ve sběru druhotných
surovin se zaměřením na plasty
a papír. Nejen, že za každé kilo
zaplatí slušnou částku, ale
zároveň majitel firmy p. Pobl
Jiří vyhlásil i soutěž dvou kategorií - ceny za celkově dodané množství v kalendářním
roce a ceny dle průměru dodaného množství na jednoho
žáka. Cílem je motivovat i
malé školy s menším počtem
žáků. Na tyto odměny dává
majitel p. Pobl celkem 60 tisíc
korun ročně. Jen pro zajímavost v loňském školním roce
se do soutěže zapojilo 49 škol
ČR, z toho jen 4 z okresu. Na
čtvrtém místě v průměru na
žáka se umístila ZŠ Horní
Vltavice a obdržela odměnu Kč
3 000,-.. V celkovém množství
byla 1. ZŠ Ústí na Labem 35,2
t, 2. ZŠ České Budějovice 20.2
t a 3. ZŠ Teplice 14,4 t.
V průměru na žáka 1. místo ZŠ
Cítov 231,1 t, zmíněná ZŠ

Horní Vltavice měla 68,5 t na
žáka.
V letošním roce k 31.3.
2015 si nejlépe vede opět ZŠ
Ústí na Labem 22.5 t, dále ZŠ
Dukelská České Budějovice
14,4 t a ZŠ Štěkeň 11,4 t.
Z okresu Prachatice se přihlásilo a soutěží již 10 škol a
nejlépe si vedou ZŠ Čkyně –
zatím 6,0 t, ZŠ Vlachovo Březí
5,3 a ZŠ Vodňanská Prachatice
3,4 t. Do soutěže se zapojily i
ZŠ Zdíkov, Netolice, Husinec
a další.
Jde o vyhlašování jednorázových akcí škol ve sběru
zmíněných odpadových surovin. Vím, že každá škola peníze potřebuje a proto o to víc
mrzí, že se do této soutěže zatím nepřihlašuje více škol
okresu.
Další spolupráce se školami
spočívá
v osvětě
prostřednictvím exkurzí jednotlivých škol. Pro tuto činnost
Jihosepar a.s. a majitel nabízí
k dispozici novou učebnu cca
pro 50 žáků pro další výuku
v rámci exkurzí. Školy ji tak
mohou využít k celodennímu
učebnímu programu v rámci
exkurze.
V neposlední řadě bych
chtěl zmínit i úspěšnou spolupráci s Gymnáziem Vimperk a
jeho ředitelem p. Mgr. Heřtou.
Ten ustanovil skupinu studentů
pod vedením profesorky Mgr.
Jedličkové, která úzce spolupracuje s firmou Jihosepar
právě v osvětě předmětné činnosti a jako prostředník mezi
základními školami a firmou
Jihosepar a.s. Vimperk.
Pro školní rok 2015/2016 se
opět připravuje soutěž ve sběru
druhotných surovin pro ZŠ.
Počítá se s větší osvětou této
činnosti a v neposlední řadě
budeme chtít dosáhnout zařazení učebny Jihoseparu a.s. do
celostátního systému seminářů
a školení s dodáním a doplněním videotechniky a odborných filmů k hospodaření
s odpadem. Zároveň budeme
chtít být zařazeni do projektu
environmentálního vzdělávání
a osvěty. Spolupráci se ško-

lami budeme věnovat maximální pozornost a osvětu
neustále rozšiřovat. Firma
Jihosepar a.s. by se měla stát
v osvětě této problematiky

chloubou města a město dobře
reprezentovat.

Z teorie fungování synapsí v
lidském mozku i běžné praxe
je prokázáno, že efektivita
procesu učení souvisí s tím, jak
hluboce se jím zabýváme. Tato
myšlenka platí samozřejmě i
obráceně – čím povrchněji se
nějakým věcným obsahem
zabýváme, tím méně využíváme vlastní mozek, což má
za následek, že se toho méně
naučíme. Pokud dítě v druhé
třídě
sestavuje
text
z
jednotlivých písmen nebo částí
slova tak, že si je přečte v
knize, kterou má položenou
před sebou a výsledek vlastní
rukou přepíše do sešitu,
zapojuje hned několik center
mozku a informace ukládá do
svého
mozku
mnohem
hlouběji, než stejné dítě, které
radostně přispěchá k interaktivní tabuli, kde pohybem
ruky přesune několik písmen k
sobě a výsledek je na světě.
První příklad vypadá staromódně - interaktivní tabule
na základní škole a tablety na
střední škole přece vzbuzují
pocit „pokrokovosti“, evokují
moderní dobu, ve které žijeme,
a sledují trendy, kterými
dnešní pokroková společnost
kráčí. Odvážím se přesto
tvrdit, že interaktivní tabule a
tablety ve školství dlouhodobě
nepovedou ke zlepšení jeho
situace, paradoxně naopak degradují dětský mozek na
surfování informacemi tak,

jak funguje dnešní moderní
svět internetu – naučíme děti
jen sedět (či stát) u technologií,
u kterých přestanou používat
svůj vlastní mozek. Přestávám
rozeznávat rozdíl mezi žákem
zírajícím dlouhé hodiny na
powerpointovou
prezentaci,
která je promítána ve špatně
zatemnělé třídě na interaktivní
tabuli za bezmála sto tisíc
korun, a dítětem, které za
pomoci kolečka myši pasivně
projíždí v teple svého pokoje
zeď profilu na Facebooku. V
obou případech nepoužívá
vlastní mozek, protože to není
zapotřebí. A protože i mozek
je pouze orgán, stejně jako
ostatní orgány, při malém
používání zakrní. Byť jsem
velkým propagátorem informačních technologií, které sám
ochotně a velkou měrou v
životě používám, jako bývalý
kantor apeluji na zdravý rozum
vedení škol a rodičů, aby
nepodlehli povrchnímu tlaku
směrem k masovému rozšíření
geniálních dotykových technologií. Nedělejme z učitelů
otroky
nabíječek
bezdrátových zařízení, nekonečných aktualizací a pádů
operačních systémů a vraťme
se k tomu, co děti skutečně
rozvíjí.

Ing. Kalous Václav
Jihosepar a.s. Vimperk

Ing. Petr Šmíd, ředitel Portus
Prachatice o.p.s. a lektor
kyberkriminality

Činnost hasičského sboru
Od začátku roku vyjela zásahová jednotka 6krát k
požárům a 4krát k odstraňování překážek (padlé stromy).
Také 16krát technicky pomáhali obci (dovážení vody,
proplachování kanalizace…). Od srpna začala parta hasičů
s pomocí při demolici staré mateřské školky.
Námětové cvičení se konalo 2.května v Masákově Lhotě.
Hasil se imitovaný požár lesa.Prozkoušela se technika i
zdatnost hasičských sborů celého okrsku (Zdíkov, Zdíkovec,
Račov, Putkov, Masákova Lhota, Nový Dvůr, Borová Lada).
Při této avizované akci se vyzkoušela dálková doprava vody
s převýšením.
Dále v květnu proběhla okrsková soutěž v Novém Dvoře.
Zde se mezi sebou utkalo 17 družstev (dětí,žen a mužů).
Soutěžilo se v požárním útoku a v překážkovém běhu. Ti
nejlepší postoupili do okresní soutěže. Naši nejmenší hasiči
,,Dráčata´´(6-9let) se přes léto dle možností účastnili soutěží
Prachatické ligy.
Za SDH Zdíkov
Jaroslava Králová

Zdíkovecké slavnosti 2015
20. 6. se konal jubilejní 10. a poslední ročník Zdíkoveckých
slavností.
Vystoupily na něm mažoretky z Vimperka, kapela Přímý
přenos a Kopfové, mladí talenti Medoi Meikoy a hasičský
taneční kroužek Sičiha.
Jako každým rokem se slavnosti vydařily. Děkujeme všem,
kteří se celých 10 let na přípravě a pomoci organizace
slavností podíleli, i všem, kteří nás každoročně přišli podpořit
svou účastí.

