
Vážení spoluobčané.

pokud si naši potomci za desítky,
možná stovky let zadají do vyhledavače
„jaro 2020“, zobrazí se jim hesla jako
COVID 19, koronavirus, pandemie a rou-
šky. V březnu letošního roku se na dva
měsíce zastavil svět. Utlumila se kola eko-
nomiky, zastavil se společenský život, na
sportovní události jsme mohli v médiích
jen vzpomínat. Po počátečním leknutí 
nastala fáze agonie, následovalo vystřízli-
vění a pochybování. Z počátečního stra-
chu jsme se příliš rychle (někteří) oklepali
a již se vracíme do starých kolejí. Epide-
miologové varují, lékařští odborníci jejich
hrozby tlumí a média mají o čem psát! Ale
co my, obyčejní lidé? Ještě před měsícem
jsme dostávali informace, že cesta do za-
hraničí bude na dva roky pro našince tabu
a hle, nyní nás média masírují, abychom
jeli k moři a podpořili místní ekonomiky.
Tak nevím?! Také rád cestuji, ale alespoň
pro letošek zůstávám doma, podpořit eko-
nomiku naší, českou a nebudu riskovat, že
si přivezu ze zahraničí suvenýr v podobě
koronaviru.

Koronavirus přinesl mnoho omezení 
a negativních věcí. Nám na obci však
umožnil provést některé naplánované in-
vestiční akce v poklidném režimu. Začal
bych opravou silnice II/145 v průtahu obcí
Zdíkov. Investorem akce byl Jihočeský
kraj. Chci touto cestou poděkovat za fi-
nanční prostředky, které byly poskytnuty
krajem a dobrou spolupráci se zhotovite-
lem. Obec se rozhodla v rámci této velké
akce investovat do úpravy veřejného pro-
stranství,  etapa I - částku 3 204 117,41 Kč
ze svého rozpočtu. Část chodníků (od cuk-
rárny po restauraci U Novotných) budeme
hradit z dotace Jihočeského kraje z Prog-
ramu obnovy venkova. Obec obdržela 
250 000 Kč. Měníme veřejné osvětlení
nejen v centru obce, ale i leckde v osa-
dách. Na výměnu 132 světel jsme získali
881 803 Kč,  tj. 50% nákladů zakázky. 

Pokračujeme v trendu oprav a rozšiřo-

vání vodovodu a kanalizace. Již na pod-
zim proběhla rekonstrukce vodovodního
řadu včetně přípojek v hlavní silnici od 
restaurace Zlatá Koruna po křižovatku 
k firmě UNIWELL CZ. V současné době
probíhá výměna nefunkčních uzavíracích
ventilů na vodovodním řadu (oblasti sídliště,
u pošty a na křižovatce k domu seniorů),
které umožní uzavírání menších částí
obce. Bude pak snadnější vyhledávání 
poruch na vodovodu a při odstávce vody
omezíme menší množství odběratelů. 
V Novém Dvoře proběhla v dubnu a květnu
rekonstrukce části vodovodu a připojení
několika odběrných míst v nákladu cca
650 000 Kč, část akce bude financována 
z obdržené dotace (350 000 Kč) od Jiho-
českého kraje z programu: Podpora vý-
stavby a obnovy vodohospodářské infra-
struktury, 2020. V Masákově Lhotě (ulice
kolem letiště ke kurtům) proběhlo pro-
dloužení splaškové kanalizace včetně 
stávajících přípojek a dále přípojek na jed-
notlivé stavební pozemky. Součástí stavby
je i výměna vodovodního řadu, včetně 
připojení stávajících nemovitostí a staveb-
ních parcel. Náklady na realizaci činí cca
1 720 000 Kč. Tato investice byla převe-
dena z roku 2019 a byla financována 
z rozpočtu obce.

Od roku 2019 probíhá akce financo-
vaná z 80% ze SFŽP v nákladu 900 000 Kč
na posílení vodních zdrojů. V loňském
roce jsme posílili zdroj v Branišově a letos
nás čeká revitalizace vrtané studny (ná-
hradní zdroj) pod Lizem „ U Pantátů“.

Další investiční akcí je oprava místní
komunikace ve Zdíkově na sídlišti. Na
tuto akci jsme podali žádost na Minister-
stvo pro místní rozvoj v roce 2019. Dotaci
jsme v daném roce nezískali, nicméně 
v únoru letošního roku jsme obdrželi avízo,
že ministerstvo má finanční prostředky
na žádosti, které byly v zásobníku. Jedná
se o opravu povrchu komunikace od 
Exekutorského úřadu po křižovatku do 
Hadrmonu.
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Co se nám bohužel nepodařilo a v letoš-
ním roce nejspíš již nepodaří, je oprava
místní komunikace ve Zdíkovci. Na tuto akci
jsme také podali dotaci na Jihočeský kraj.
Žádost byla zaregistrována jako kompletní,
nicméně finanční prostředky nebyly přizná-
ny pro převis žádostí. Hodnotící komise
dala přednost jiným žadatelům s tímto
odůvodněním: „Po zohlednění všech kritérií
hodnocení nedosáhl projekt v porovnání 
s ostatními dostatečné kvality pro přidělení
dotace z prostředků Jihočeského kraje“.

Díky kompenzačním balíčkům vlády
pro OSVČ a malým s.r.o. a díky nižšímu
výběru daní očekáváme letos propad příj-
mech od 12–20 %. Může se jednat o částku

až 4,5 mil. Kč. Vláda sice schválila pomoc
obcím v částce 1 200 Kč na obyvatele,
přesto jsme museli zrušit některé další 
investice. Jedná se zejména o napojení dvou
bytových domů v sídlišti (16 bytových
jednotek) na blokovou kotelnu. Tato akce
s rozpočtem kolem 1 700 000 Kč bude
přesunuta na rok 2021. Nebudeme brečet,
ani se rozčilovat. Zkrátka taková je situace.
Uvidíme, co přinesou slibované dotace státu
pro obce do 3 000 obyvatel a zejména jaké
budou programy a podmínky výzev. 

Na závěr mi dovolte malé poděkování. 
Někdy jsme trochu cyničtí a každodenních
hrdinů si dostatečně nevážíme. Jsem hrdý
na to, že můžu žít ve stejné obci, kraji

i zemi s lidmi, kteří, když viděli, že 
chybějí roušky, začali je šít a rozvážet.
Když viděli, že lékaři toho mají nad hlavu,
vozili jim jídlo, pití nebo jen kávu. Jsem
hrdý, že se v malé české kotlině našli lidé,
kteří na koleně vyrobili respirátory. Jsem
nadšený, kolik lidí chtělo pomáhat, třeba
vozit jídlo a nákupy seniorům. Učitelé,
děti a zejména rodiče byli ze dne na den
vystaveni nové výuce – výuce na dálku, 
v digitálním světě. A zvládli to! Nebylo to
úžasné? Kéž by nám toto chování vy-
drželo i v době pokoronavirové! 

Vážení čtenáři a občané, užívejte léta
a nejlépe někde v naší krásné zemi!

Mgr. Roman Šebánek, starosta obce

Slovo starosty – pokračování ze str. 1
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Vážení spoluobčané,
chtěli bychom poděkovat, že jste 

v době koronavirové byli obětaví, ukáz-
nění a vstřícní. Za to vám všem patří 
obrovský dík! Děkujeme všem zaměst-
nancům obecního úřadu ve Zdíkově za to,
že se chod naší obce nezastavil a že díky
místnímu obecnímu úřadu byl zajištěn
rozvoz obědů seniorům. Je to zásluha
všech, kteří se na chodu obce podílíte.
Dále patří poděkování celé řadě nejmeno-
vaných osob. Některé skupiny ale považu-
jeme za nutné vyzdvihnout a poděkovat
jim samostatně. 

Děkujeme tedy všem,  ze kterých se ze
dne na den stali švadleny a krejčí a šili
roušky pro svoji rodinu, přátele, sousedy,
známé, ale i pro zdravotníky či další po-
třebné skupiny. Někteří z vás je dodávali
i k nám na obecní úřad a my jsme je

zdarma distribuovali těm nejpotřebnějším.
Nemůžeme zde jmenovat všechny, protože
nechceme při výčtu jmen na někoho 
zapomenout. Byla to obrovská pomoc pro
občany celého Zdíkovska a této pomoci si
velice vážíme. 

Děkujeme také lékařům a zdravotním
sestrám, panu lékárníkovi, hasičům, poli-
cistům. Děkujeme prodavačkám a zaměst-
nancům ve službách. Všichni tito uvedení
i přes různá omezení fungovali (ordinace,
lékárna, prodejny, Česká pošta a další). 
A víme, že to nebylo jednoduché celý den
trávit v ochranných oděvech a rouškách.
Děkujeme rovněž zaměstnancům Charity,
kteří pomáhali nejohroženější skupině 
našich obyvatel – našim seniorům. 

Děkujeme i řediteli a učitelům ZŠ a MŠ
Zdíkov. Ze dne na den se museli naučit,
jak učit jinak – na dálku. Dále děkujeme

kuchařkám a uklízečkám ZŠ a MŠ Zdíkov.
Školní jídelna byla uzavřena opravdu pouze
na nezbytně dlouhou dobu. MŠ otevřela
svůj provoz ihned, jakmile to bylo jen trochu
možné. Děkujeme i  rodičům, kteří částečně
suplovali povinnosti učitelů a věnovali se
svým dětem 24 hodin 7 dní v týdnu. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
se nezištně přihlásili k pomoci druhým.
Pokud jsme na někoho zapomněli, omlou-
váme se, ale věřte, že to nebylo úmyslně.
Pomocníků je celá řada a opravdu není
možné vyjmenovat všechny.

Děkujeme, že i nadále respektujete dopo-
ručená opatření a nařízení a řídíte se jimi,
že zachováváte klid a nejste lhostejní k po-
třebám druhých. Věřte, že ani nám nejsou
vaše potřeby lhostejné a že jsme se ze všech
sil snažili vám tyto nelehké týdny usnadnit. 

Rada obce Zdíkov

Poděkování  Rady obce Zdíkov

Prošli jsme si obdobím, kdy nás koronavirus přišpendlil do našich domovů a omezil veškerou naši činnost. Mnozí z nás si v tom
volném čase uvědomili, že to s tím „Pánem tvorstva“ nebude tak žhavé a že jsme skutečně součástí přírody, která se vše snaží udržet
v rovnováze. My ji dlouhodobě porušujeme. Od kácení stromů, které udržují rovnováhy vody v krajině, přes vytváření skládek 
a zřizování průmyslových výrob v CHKO,  tím znečisťování vod nutných pro život všech rostlin, zvěře a člověka, který,  jak víme,
je mimochodem ze 70 % z vody. Udržet se zdravými je pak těžké. Naštěstí nám Covid 19 ukázal i to, že existují lidské vlastnosti
jako třeba solidarita a obětavost. Skláním se před lidmi, kteří pro ochranu druhých šili roušky a rozváželi je všem potřebným, těmi,
kteří pomáhali s nákupy, ošetřením, péčí o starší lidi, před zdravotníky a všemi, kteří pomáhali. Chci poděkovat všem, protože
všechny rouškaře neznám, tak alespoň jmenovitě, paní Mauricové, paní Jindrové ze Zdíkovce, Jiřímu Gaššovi ze Zdíkovce, manželům
Ratajovým ze Zdíkova, rodině Klapsiů ze Zdíkovce, celé rodině Renaty Pičmanové ze Zdíkova i panu Michalovi Štouralovi 
ze Zdíkova. Všem a nejen těm jmenovaným, kteří roušky šili a dodávali, z materiálů svých i z těch, které jim další dobří lidé nosili.
Vám všem z celého srdíčka mnohokrát děkuji.

Ivana Klímová, Zdíkovec

... a ještě jedno poděkování
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Jarní období v lese patřilo zalesňování
a také těžbě, neboť první rojení lýkožrouta
smrkového již proběhlo. Deštivý červen
nám další množení kůrovce pozastavil. Od
začátku roku jsme vytěžili 8 880 m3 kala-
mitního dřeva.

V průběhu března a dubna se zalesnilo
18,47 ha holin. Vysazeno bylo 47 000 ks
smrku na 11,75 ha, 37 725 ks buku na 
4,71 ha, dále pak 9 325 ks jedle na 1,86 ha
a 600 ks olše na 0,15ha.

Obec Zdíkov získala finanční příspěvek

z Jihočeského kraje, odboru životního 
prostředí v částce 660 180 Kč na účel
„Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 
v lesích v období 1. 10. 2017–31. 12. 2018“.
Veškeré prostředky budou použity na vý-
sadbu a obnovu lesa. 

Pokračujeme dále s nabídkou palivové-
ho dřeva pro naše občany, ale i pro přespolní
zájemce. Cena je 350 Kč za pm s odvozem
v katastru obce. Pro přespolní se vypočítává
cena za odvoz dle vzdálenosti. Veškeré 
žádosti o dřevo a informace k prodeji 

směřujte na lesního hospodáře pana 
Václava Švarce – tel. 604 210 065.

Václav Švarc, lesní hospodář obce

Orchideje v Hodoníně
Díky péči a všímavosti místních 

obyvatel máme v Hodoníně u Zdíkovce
biologicky zajímavou lokalitu. Uprostřed
osady, na pozemcích obce Zdíkov, se vy-
skytují dva druhy z čeledi vstavačovitých
(orchidejovitých). Jedná se o prstnatec
(vstavač) májový a bradáček vejčitý. 
Orchideje z naší přírody vymizely díky
extenzivnímu zemědělství a melioracím.
Těžká technika a nedostatek vody 
orchidejím, stejně jako mnoha druhům
dříve běžných rostlin nesvědčí. O to je
skvělejší, když se orchideje někde opět 

objeví, v centru osídlení dvojnásob. Po
konzultaci s předsedou Českého svazu
ochránců přírody Šumava jsme stanovili
body péče a ochrany. V době květu 
(květen–červen) bude lokalita částečně
ohrazena a sekání bude provedeno až po
odkvětu. Zároveň jsme umístili na loka-
litu informační tabuli. Orchideje se sice
rozmnožují zejména podzemní cibulkou,
ale pomáhají si i semeny. Proto je důle-
žité posekat lokalitu až po odkvětu. 

Celá lokalita je velmi hezká kvetoucí
louka s kopretinou luční, štírovníkem 
růžkatým a kohoutkem lučním. Ideální
místo pro opylovače a také esteticky 

vypadá hezky. V neposlední řadě rok 
2020 je rokem orchidejí, tak doufám, že 
se hodonínská populace 
bude těšit obdivu 
a bude se nadále
rozrůstat.

Hospodaření v obecních lesích v období leden–květen 2020

Od května 2020 je přemístěna informační tabule v Masákově Lhotě od
domu čp. 16 (Vacíků) na travnatou plochu za autobusovou zastávku 
u hospody 100% alibi. Informační tabule byla přemístěna z důvodu
větší bezpečnosti. Tabule jsou nyní dvě – jedna zamykací pro potřeby
obecního úřadu, druhá pro plakáty a další informace.

V brzké době bude rozšířena nástěnka v Novém Dvoře a ve Zdíkovci. 

Nové umístění informační tabule 
v osadě Masákova Lhota

Důležité upozornění
Žádáme všechny trvale žijící občany a majitele nemovitostí v katastru obce Zdíkov, kteří ještě
neuhradili poplatek za odpad či jiné místní poplatky, aby tak učinili nejpozději do 31. 7. 2020!
Řádný termín zaplacení poplatků byl do 30. 5. 2020. Obecní úřad Zdíkov posunul z důvodu 
nouzového stavu způsobeného koronavirem tuto splatnost. Informujeme občany, že pokud 
nebude uhrazen poplatek do 31.7.2020 může být navýšen o pokutu z prodlení. 

Děkujeme za pochopení.
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Větší část druhého pololetí školního
roku byla velmi ovlivněna epidemiologic-
kými opatřeními. Od 11. března byla 
nejprve zrušena školní docházka žáků 
základní školy a od 16. března jsme pak
po dohodě se zřizovatelem uzavřeli také
školu mateřskou. Učitelé a především žáci
se museli přeorientovat na tzv. vzdělávání
na dálku. Pro všechny z nás to byla ze-
jména v počátku situace nelehká. Rád
bych poděkoval všem svým kolegům za
zvládnutí mimořádných opatření. Velmi
děkuji také rodičům. Zejména rodiče 
prvostupňových žáčků se ze dne na den
ocitli v roli domácího učitele. Většina 
z nich přistoupila ke své roli velmi zodpo-
vědně, což jsme my, učitelé, viděli díky
zpětné vazbě, kterou jsme od dětí/rodičů
pravidelně dostávali. Zejména pro ty rodiče,
kteří „normálně“ chodili do práce a pak 
v podvečer pracovali se svými potomky,
nebylo toto období jednoduché. Druho-
stupňoví žáci pracovali většinou samo-
statně. Abych ale jen nechválil… Našlo se
několik jednotlivců, kteří nedělali nic. 
V tomto období se ukázal postoj žáků 
k plnění svých povinností. Dle metodiky
MŠMT se jim nečinnost nemůže projevit
na známkách. Ale samozřejmě může vznik-
nout rozdíl ve znalostech pilných žáků 
a těchto „lajdáků“, což se zákonitě projeví
třeba již v průběhu příštího školního roku. 
Díky postupnému rozvolňování opatření
se jako první vrátili do školy deváťáci 
k přípravě na přijímací zkoušky. Obnovili
jsme provoz školní jídelny i mateřské
školy. 25. května se za přísných opatření
vrátili žáci prvého a od 8. června, ve velmi
redukované podobě, také žáci druhého
stupně. I když opatření na školách byla
stanovena velmi přísně: všude samá 

dezinfekce, roušky na obličejích při kon-
taktních aktivitách, dodržování rozestupů,
namátkové měření teploty, skupiny do 
15 žáků, složitý systém prostřídání jednot-
livých skupin ve školní jídelně, myslím,
že situaci zvládáme. Na prvním stupni
probíhalo dopolední vzdělávání v osmi 
žákovských skupinách. Odpoledne pak
fungovaly čtyři oddělení školní družiny. 
K tomu po celé dopoledne držet dozory na
chodbě, aby se děti z různých skupin 
nepotkávaly… Proto nebylo možné 
z personálních důvodů organizovat výuku
na druhém stupni v plném rozsahu. Přesto
se žáci všech tříd několikrát setkali se
svými třídními učiteli, trochu si popoví-
dali, trochu se učili, setkali se se svými ka-
marády, vyzvedli si školní věci a z rukou
třídního učitele také obdrží vysvědčení.
Deváťáci se rozloučí se školou na obecním
úřadě, kde kromě předání vysvědčení pro-
běhne také šerpování vycházejících žáků.

Ani v období bez žáků zaměstnanci
školy nezaháleli. Vzdělávali jsme na dálku
a udělali jsme spoustu práce jak přímo ve
škole, tak v jejím venkovním areálu. Řadu

hodin jsme strávili ve školním parku, 
hrabali jsme, zametali, okopávali keře, 
naváželi štěpku... Také nádvoří školy
„prokouklo“. Poděkování patří provozním
zaměstnancům, kteří mají na zkrášlování
školního areálu největší zásluhu. Rovněž
pedagogickým zaměstnancům, kteří pra-
videlně docházeli a přiložili ruku k dílu.
Poděkování patří i zaměstnankyním školní
jídelny, které měly po obnovení provozu
spoustu práce. Dodržet různá hygienická
opatření, všechny obědy pracně rozdělit do
jídlonosičů, neboť není možné stravování
cizích strávníků přímo ve školní jídelně.
Pracovali jsme také na modernizaci vnitř-
ních prostor. Ve čtyřech třídách jsme nechali
položit nové podlahové krytiny. Také v ma-
teřské škole v dolní třídě bylo položeno
nové lino a koberec. Rekonstrukcí prošly
všechny dveře v hlavní budově. Paní uči-
telky uklidily zahradu a připravily školku
pro návrat dětí. O hlavních prázdninách
budeme v základní škole pokračovat 
v plánovaných aktivitách: vzniknou nové
hygienické koutky na II. stupni (obklady,
umyvadla, zásobníky na mýdlo a papírové
ručníky), některé třídy budou vybíleny,
budeme měnit poničené desky na školních
lavicích, chceme dále pokračovat v úpra-
vách před školou. 

Poděkování za možnost zajištění bez-
problémového provozu školy i za možnost
realizovat zmíněné rekonstrukce patří 
našemu zřizovateli – obci Zdíkov.

Závěrem bychom chtěli všem žákům
popřát hezké prázdniny, zaměstnancům
školy základní i mateřské klidnou dovolenou
a Vám, čtenářům Zdíkovska, krásné léto.

Mgr. Zdeněk Kluibr, 
Mgr. Jindřich Turek
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Ze školních lavic
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Tzv. „Coronavirus“ nám zhatil všechny
plány. Babičky nám od začátku března
četly ve školce pohádky a my pro ně opět
na oplátku chystali slavnostní den. Den
babiček a dědečků máme již několik let
vyhlášený na poslední den měsíce března. 
Letos se ho ale babičky a dědečkové ne-
dočkali! V pondělí 16. 3. byla mateřská
škola uzavřena a rázem vše utichlo. Bu-
dova, zahrada – vše zelo prázdnotou. Ale
dlouho jsme nezaháleli. Na zahradě vy-
rostl slíbený altán, v celé budově byly zre-
novovány dveře a proběhla rekonstrukce
ve II. třídě, kde bylo položeno nové lino-
leum a koberec. 

Jelikož i zahrada volala „SOS“, bylo
nutné ji pohrabat a poklidit. Tentokrát bez
pomoci rodičů, jen ve spolupráci s obcí
jsme na zahradě vše nachystali. Chyběly
nejen „ruce“, ale i veselý smích dětí, 
opékání vuřtů... Bylo nám smutno!

Zápis do mateřské školy na příští
školní rok probíhal také bez rodičů, pouze
písemnou formou poštovních zásilek. Ale
i přesto, pokud zůstane příznivá situace,
naplníme opět všechny tři třídy. 

V průběhu nouzového stavu jsme se
spojili se všemi rodiči přes maily a byli
jsme rádi za pěkné obrázky, výtvarné
práce, fota, splněné úkoly, které nám 
rodiče touto cestou zasílali. Potěšily. 
Děkujeme!

Nechtěli jsme však rodiče příliš zatě-
žovat, neboť jsme věděli, že kdo má doma
ještě školáka, tak výuka není žádná le-
grace. Zvláště ještě v případě, kdy rodiče
chodili do práce. 

Nouzový stav skončil 17. 5. a my jsme
18. 5. otevřeli naši mateřskou školu. 
Otevření předcházelo nadšení, jelikož 
pauza byla pro všechny již dlouhá, ale

také obavy. „Jak to všichni zvládneme?“
Na dobu otevření jsme se pečlivě 

připravili. Nutné bylo promyslet samotný
provoz fungování i organizaci výuky. 
Samozřejmostí bylo vše řádně uklidit, při-
pravit dezinfekce či instalovat zásobníky
na jednorázové ručníky. Děkujeme za
pomoc vedení školy, panu Jelínkovi a paní
Jelínkové, obci a všem pracovníkům MŠ. 
Pedagogové, personál, rodiče i děti se 
museli smířit s omezeními a hygienickými
opatřeními. 

Provoz od 18. 5. probíhal pouze na
jedné třídě, později, když nastoupily další
děti, na dvou třídách. Do mateřské školy
se postupně vrátil dětský smích. Ovšem
i přes postupné uvolňování platí stále 
určitá omezení. Děkujeme rodičům za
jejich dodržování a pochopení. 

Děti v letošním školním roce přišly 
o plavecký výcvik, o výlety, spaní ve školce
i o slavnostní rozloučení předškoláků 
s mateřskou školou. Pokud však situace
dovolí a bude se dále rozvolňovat, chtěli
bychom se v září s již prvňáčky potkat 
a alespoň takto se rozloučit. Tentokrát
jinou formou: „Vzpomínáme na školku“ 
– posezení rodičů a již školáčků na naší 
zahradě, hry, občerstvení, táborák... 
Zavzpomínáme na život dětí ve školce. To
vše by mohlo alespoň trochu nahradit to,
o co letos děti přišly. A zároveň se stát 
nezapomenutelným zážitkem. Už se moc
těšíme!

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se
v této tíživé situaci podíleli na organizaci
a provozu. Užijte si všichni letních mě-
síců, hezkého počasí a jeden druhého. 

Věříme, že se po prázdninách všichni
sejdeme nejen ve zdraví, ale i plni 
optimismu a dobré nálady. 

Za kolektiv MŠ 
Míčková Zdena, Mgr. Rysová Jana

Letošní jaro nás zaskočilo!

„Svaté Lucie “  připravily pro děti ze
Zdíkovce tentokrát dětský den formou 
výletu.

Navštívily dětské hřiště na Borové
Ladě, Chalupskou slať a vše zakončily na
Kvildě malým občerstvením  Pod sjezdov-
kou – tradiční párek v rohlíku a výborná
domácí rolovaná zmrzlina. 

O táborák ve Zdíkovci za hřišti určitě
nepřijdou, plánujeme v letních měsících.

Den dětí ve Zdíkovci
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Doba pandemická bohužel zasáhla 
i naši činnost a byli jsme nuceni se tak 
trochu stáhnout do „ilegality“. Velikou 
výhodou bylo, že máme vlastní webové
stránky a skupinu na Facebooku, kterou
stačilo upravit pro online kroužek – takto
jsme každý u svého PC přečkali do doby,
kdy už jsme mohli vystrčit nos z domova
a vydat se v malé skupince k oblíbeným
revírům. První výprava kroužku vedla 18.
5. 2020 k řece Volyňce a bylo krásné vidět
náruživost, s jakou se děti ponořily do je-
jích vod, které vydaly spoustu nádherných
ryb. Bohužel hned druhý kroužek nás
místo výpravy ven zahnalo špatné počasí
opět domů k PC a vazačským svěráčkům,
ale tím spíše jsme to využili pro přípravu
k lovu na Otavě 6.

Výprava na Otavu 6 byla zorganizo-
vána z několika důvodů. Na prvním místě
bylo, aby děti vyrazily od počítačů do nád-
herné přírody a po čase opět ochutnaly, jak
vypadá lov velkých ryb, což tento revír
splňuje bezezbytku. Abychom děti dlouho
uvězněné doma u PC ještě více namotivo-
vali k návratu od reality virtuální do re-
ality skutečné přírody, připravili jsme ještě
minizávod pod názvem Otavský tygr. Tygr
je slangový výraz pro křížence pstruha po-
točního se sivenem americkým a na tomto
revíru je možno ho chytit. 

Revír jsme obtěžkali „dvojitou směnou“,
kdy od rána do odpolední druhé probíhal
závod Otavský tygr a po vyhlášení 

výsledků do večera pak běžný rybolov. 
V rámci závodu bylo důležité hlavně 
ulovit onoho otavského tygra, až pak se
počítaly ostatní nalovené ryby. Kluci to
ráno podcenili a první hodinu je ryby
připravovaly o jejich drahocenné mušky.
Pak se to naštěstí otočilo a začaly se fotit
první úlovky nádherných ryb. Otavského
tygra jsme ukončili kolem druhé odpolední
a výsledek byl vyhlášen kolem půl třetí: 
1. místo Libor Kukla (tygr 53 cm + 7 ryb),
2. místo Jan Horejš (tygr 50 cm + 9 ryb) 
a 3. místo Jan Krejsa (tygr 40 cm – zde je
nejvíce patrné, jak důležité bylo chytit
právě tygra, neboť to v závodu byla Hon-
zova jediná ryba a až za ním skončili
borci, kteří sice měli více než 7 ryb, ale
žádného tygra). Ještě byla vyhlášená spe-
ciální soutěž, komu se podaří ulovit 
velkou pětku tohoto revíru (tzn. pstruha
potočního, pstruha duhového, sivena ame-
rického, tygra a lipana podhorního). To se
nepovedlo nikomu, ale nejblíže tomu byli
Libor Kukla (chyběl lipan) a Zdeněk Dvo-
řák (chyběl tygr). Po závodu byl vyhlášen
volný pohyb po celém revíru a kluci toho
využili k nachytání spousty nádherných
velikých ryb. Den na Otavě jsme si ná-
ramně užili a ukončili jsme ho v půl desáté
večer, kdy už i ryby šly do hajánek.

Náš ohromný dík patří Klatovskému
rybářství a.s. za pronajmutí tohoto nádher-
ného revíru, Jihočeskému kraji za finanční
podporu, firmám TOMMI-FLY a Sybai za

věnování krásných cen do závodu 
Otavský tygr a firmě HANÁK COMPE-
TITION za propůjčení úžasných muškař-
ských prutů, díky kterým kluci zvládali
ryby zdolat. DĚKUJEME.

Výše zmíněné akce jsou již minulostí,
ale u Junior team4teen se stále něco děje,
a tak už všichni netrpělivě vyhlížíme 
10. srpen, kdy proběhne naše tradiční
prázdninové soustředění – opět v Horní
Vltavici. Po pandemických opatřeních se 
pomalu probírají k životu také tradiční 
závody a začínají nám chodit různé pro-
pozice. Letos nejsou závody bodované 
do žádných žebříčků a půjde více méně 
o společenské akce, kterých se pokusíme
dle možností zúčastnit. Již jsme potvrdili
účast na dvou mezinárodních závodech, 
a to Svratecký lipan (Svratka, Tišnov) 
a Memoriál Theodora Kouby (Vltava,
Vyšší Brod). Po domluvě jsme se rozhodli
jako klub vzít pod svá organizační křídla
podzimní kolo krajské divize a uděláme
ho jako otevřený závod, kterého se bude
moci zúčastnit každý, kdo bude mít zájem
a dá dohromady čtyřčlenné družstvo. Ještě
máme v plánu dvě víkendová soustředění
na Otavě v Novém Městečku a Soumar-
ském mostě. Je toho v plánu opravdu hodně
a určitě se o své zážitky opět podělíme
také na Vašich stránkách. 

Všem přejeme klidné prožití prázdnin. 
Za Junior team4teen
Bc. Stanislav Bláha

Junior team4teen v době pandemické

Jakub Bedlivý a duhák 50 cm Jan Pičman a duhák 46 cm
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Vážení příznivci Petrova cechu, 
v době postupného uvolňování opa-

tření proti COVID 19 přinášíme drobné
střípky a zprávičky z našeho kroužku. 

Zatímco v minulém článku jste mohli
číst o nárůstu úspěchů dětí, dnešní článek
je mnohem kratší. Nezaháleli jsme! Při
problémech s COVID 19, kdy byly veškeré
činnosti a sportovní aktivity pozastaveny,
bylo rybaření jednou z činností, které se
přísná opatření extrémně nedotkla. 

Je k diskuzi, zda předchůdci a tvůrci
rybářského řádu mysleli i na taková bez-
pečnostní opatření, jaká nás nyní potkala.
Nicméně jedním z takových pravidel, co
se rybáři učí je: Osoby při lovu zacho-
vávají mezi sebou vzdálenost nejméně 
3 m, pokud se nedohodnou na menší.
U některých způsobů lovu je to až 20 m. 

Za přísných pravidel a mnohdy s de-
sinfekcí v batohu jsme mohli jednotlivě 
a s rouškami chodit k vodě a chytat ryby.
Tím tak trénovat a zlepšovat se. Byl na to

čas! Co nebylo možné probírat osobně,
jsme řešily pomocí emailů a přes naši 
aktivní facebookovou skupinu.

Několik týdnů již někteří z nás opět
trénují Rybolovnou techniku na umělém
hřišti v Prachaticích, pod vedením trenéra
Ivana Riegra.

3. 6. 2020 se muškaři z našeho kroužku
účastnily celodenní akce za Otavským 
tygrem, kde ve vodách řeky Otavy pod
zříceninou hradu Rabí čekaly kapitální
úlovky.

13. 6. 2020 naše mateřská Místní 
organizace ČRS ve Vimperku uspořádala
Dětské rybářské závody na rybníce ve
Zdíkovci, jako zpříjemnění času všem
dětem před prázdninami. Zde se celkově
účastnilo 30 dětí od ročníku 2004 až do
2014. Počasí dětem velmi přálo, sluníčko
se na ně usmívalo a opalovalo. 

Jako každý rok se budeme těšit na
další podzimní rybářské akce a nové ry-
bářky i rybáře.   

Rybářský kroužek se schází každý
týden a ten poslední nás čeká 3. 7. 2020.
Pak se všichni potkáme až po zahájení 
nového školního roku.

Přeji Vám pěkné letní dny plné slu-
níčka i pohody a členům Petrova cechu
kapitální a životní úlovky. 

Petrův Zdar!

Vilém Klapsia, 
vedoucí rybářského kroužku mladých 

ve Zdíkově

Kroužek mladých rybářů ve Zdíkově

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
David Walliams: Nejhorší děti na světě 3
Jiří Kahoun: Medvídek PoPo
Ivona Březinová: Jmenuji se Alice (Jsem narkomanka) / od 13 let
Daniela Krolupperová: Taje olivového háje (pohádka)
D. L. Greenová: Kája, super frája 

(Bratránek za všechny peníze)

Přeji vám hezké dny 
nejen s knihou!

M. Kubišová

PRO DOSPĚLÉ:
Jodi Picoultová: Záblesk života
Ken Follett: Propustka na svobodu
Jiří Hanibal: Johanka z Rožmitálu 

(bouřlivý život s Jiřím z Poděbrad)
Bernard Minier: Sestry, Na okraji propasti 
Rainer M. Schröder: Dáma měsíčního svitu
David Lagercrantz: Dívka, která musí zemřít 

(závěrečný díl série Milénium)
Heather Morrisová: Cilčina cesta 

(román podle skutečného příběhu)
Antonio G. Iturbe: Osvětimská knihovnice
Josef Pecka: Toulání Šumavou a Pošumavím 

Z knihovny: Knižní tipy na letní chvíle volna

Zdíkovsko_léto2020_Sestava 1  01.07.2020  14:46  Stránka 7



ZDÍKOVSKO |  Společenská rubrika léto 2020 | strana 8

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří v druhé  polovině 
roku 2020 oslaví svá kulatá životní jubilea

Blahopřání jubilantům

Vítání občánků 

Kraus Alois, Zdíkov  
Kindlová Věra, Zdíkov
Staněk Jaroslav, Zdíkov
Vávrová Milada, Zdíkov
Randák Ladislav, Zdíkovec
Zušťák Václav, Račov
Potužník Milan, Zdíkov
Horejšová Marie, Zdíkov
Hadravová Zdeňka, Nový Dvůr
Harvařík Vladimír, Zdíkov
Novák Jan, Zdíkov
Vacík Josef, Zdíkov

Blahopřejeme k narození Diamantová svatba
Vejana Šůnová, Zdíkov 

60 let společného života oslavili 
manželé Královi

Václav Vlček, DD Kůsov
Sovová Libuše, Masákova Lhota
Sovová Hana, Zdíkov 
Vítovcová Věra, Masákova Lhota
Paulíková Marie, Zdíkov
Rodová Ludmila, Zdíkov
Hojdekrová Miloslava, Zdíkov
Vlček Josef, Zdíkov
Mikešová Ludmila, DD Kůsov
Voldřichová Vlasta, Zdíkov
Kotrbová Daniela, Masákova Lhota
Švarc Jiří, Zdíkov

Zleva: Rostislav Špika, Anežka Stropnická,
Michal Hladík, Vejana Šůnová   

Zleva: Nella Sojková, Diana Frühaufová Zleva: Matyáš Trajer, Valentýna Michaela 
Weissová, Anna Košinová
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Dnes bych se chtěla zmínit o dalším
neobyčejném člověku ze Zdíkova, který by
se letos v květnu dožil 150 let. Jedná se 
o prvního kronikáře obce Zdíkov, pana
Františka Železného, který se narodil
29. května 1870 ve Zdíkově, v chalupě 
U Fídalů v čp. 60. Jeho otec byl František
Železný, matka Marie, rozená Myslíková
z Branišova čp. 13. Otcův dědeček byl ze
statku Železných.

Jeho životopis zapsal druhý kronikář,
pan Jan Falář a mně před léty dovolil, abych
si ho opsala. Z tohoto životopisu jsem si dnes
dovolila použít několik důležitých záznamů,
aby čtenáři občasníku byli seznámeni 
s částí údajů o práci, životě a různých sta-
rostech tohoto neobyčejného člověka. 

V jeho životopise je zapsáno mnoho 
o jeho dětství, škole, ale především o velké
touze po učení. Chodil do školy jen v zimě
kvůli práci v zemědělství, ale stejně se
dobře učil a několikrát byl za učení vyzna-
menán. Bohužel, návštěva vyšší školy,
kterou rodičům učitelé doporučovali, ne-
byla možná, protože bylo 6 dětí a chalupa
byla malá. Do školy chodil od 7 do 12

roků do Zdíkovce a 2 roky do nové školy
ve Zdíkově. Ale protože nemohl studovat,
šel do učení na krejčího. Byl u několika
mistrů v Praze, kde ale prožíval velké
útrapy venkovských učedníků, až nakonec
z učení odešel. Hledal si práci na různých
místech, až skončil v dolech na Mostecku,
kde pracoval 11 roků a ještě při práci dělal
redaktora časopisu „Hlas dělníků hornicko-
-hutnických.“ Sedm roků také pracoval 
v Horních Rakousích a po propuštění v roce
1911 vedl celou nemocenskou pokladnu
ve Vodňanech. Byl také úředníkem v Kra-
lupech nad Vltavou. 3. 11. narukoval na
vojnu a po vojně pracoval v tiskárně „Právo
lidu“. Od 1. 3. 1920 byl účetním konzum-
ního spolku ve Zdíkově a od 6. 6. 1922 byl
prodavačem ve filiálce Nový Dvůr. Po
propuštění až do stáří pracoval na různých
stavbách. Byl také členem obecního zastu-
pitelstva a sepsal populační knihu celé
obce a také první obecní kroniku s po-
známkami z dob dávno minulých.  

Dnešní mé vzpomínky patří nejen panu
Železnému, kterého jsem bohužel neznala,
ale také panu Falářovi, kterého jsem měla

ráda a moc jsem se od něj naučila. Dnes by
byli tito dva patrioti Zdíkova jistě překva-
peni, jak se celý dříve tak chudý kraj, kde
šla bída s nouzí ruku v ruce, změnil.

Ještě bych se chtěla zmínit o 75. výročí
úmrtí zdíkoveckého občana, bývalého po-
licejního střážníka pana Františka Korandy.
Dle informací pana Jaroslava Pulkrábka 
z „Deníku“ zemřel pan František Koranda
ze Zdíkovce 2. května 1945 po velkých
útrapách v koncentračním táboře v Dachau.
Jeho velké poslední přání bylo, aby byl
pohřben ve Zdíkovci. Ale protože to ne-
bylo možné, přivezli sem alespoň jeho srdce,
které bylo do posvěcené půdy starobylého
hřbitova ve Zdíkovci, za velké účasti lidu,
2. prosince téhož roku uloženo. 

Kromě hrobu pana Františka Korandy,
se na hřbitově ve Zdíkovci nachází také
hroby bratrů Kurylových, kteří zahynuli
tragicky 6. května 1945 a pochování zde
byli 9. května 1945. 

Výstřižek z „Deníku“ i s dalšími 
záznamy mám ve svém archivu. 

S úctou, vzpomínkou a poděkováním
Božena Houdková

Vyprávění paní Boženy Houdkové o bývalých občanech obce

Na začátku července si v církevním
kalendáři připomínáme svátek svatého Pro-
kopa, opata. Patří mezi naše české světce
a patrony země. Narodil se někdy kolem
roku 970 v Chotouni u Českého Brodu.
V jeho životopise se propojují historická
fakta s legendami jen těžko uvěřitelnými,
ale přesto k nám jeho životní odkaz stále
promlouvá. Byl slovanským knězem a patřil
k těm, kdo ještě drželi při životě odkaz
Velké Moravy a staroslovanské liturgie.
Chtěl být poustevníkem, a proto odešel do
lesní pustiny u Sázavy. Ale i tam za ním
přicházeli lidé, kteří žádali jeho radu,
modlitbu. Někteří chtěli napodobovat jeho
způsob života. Proto byl na Sázavě s po-
mocí knížete Oldřicha založen kolem roku
1030 klášter a Prokop se v něm stal před-
staveným, opatem. Zbytky kláštera jsou
na Sázavě dodnes a je to významné místo
našich dějin. O životě svatého Prokopa se
vypráví i různé legendy. Jednou z nejzná-
mějších je, jak Prokop orá s čertem. Tam,
kde se děje něco dobrého, bohumilého,
přichází těžkosti a potíže. Často jejich

symbolem bývá čert, tedy ten, kdo chce
dílo překazit, nebo mu dát špatný úmysl.
Prokopova činnost na Sázavě přinášela
mnoho dobrého a prospěšného pro lidi 
i krajinu. Proto přichází čert, aby dílo pře-
kazil. Ale Prokop se nenechá odradit. 
A protože slouží Bohu a na jeho ochranu
spoléhá, čerta zapřáhne do pluhu a on mu
musí sloužit. Je to takové krásné ponau-
čení i pro nás. Často máme snahu něco
dobrého vykonat, ale mnohdy nás odradí
různé těžkosti a překážky. Nejhorší bývá
nepochopení od druhých, podsouvání špat-
ných a sobeckých úmyslů. Jindy se zdají
vnější okolnosti zcela nevhodné. Prostě
může být mnoho důvodů, proč to vzdát.
Svatý Jan Bosco říkával, že když se v jeho
práci (staral se o chudou mládež v Itálii,
budoval kostely, ale také tzv. oratotoře pro
mládež) objeví nečekané těžkosti, je si 
jist, že je to dobré dílo. Vždyť ten „Zlý“
se vždycky snaží škodit tam, kde je něco
skutečně dobrého. Svatý Pavel píše: „Všech-
no napomáhá k dobrému těm, kdo milují
Boha.“ Milovat Boha také znamená usilo-

vat o dobro, spravedlnost, pomáhat 
druhým opravdu s čistým a nesobeckým
úmyslem. I když se někdy říká, že každý
dobrý skutek musí být po zásluze potres-
tán, nenechme se odradit. Nemusíme dojít
ocenění a uznání hned, ale dobro, které
člověk koná je často jako zrno, které za-
padne do země, ale po čase přinese úrodu
a užitek. Z díla svatého Prokopa čerpáme
i dnes, i když si to možná neuvědomujeme.
Je to prostě součást dějinného dobra našeho
národa. Každý z nás má možnost, a svým
způsobem i povinnost, k tomuto pokladu
přispět. Měli bychom každý den zpytovat
své svědomí, tedy se ptát sami sebe: „Byl
dnes můj život příspěvkem k dobrému,
nebo jsem spíše byl tím čertem, který
dobro kazí? Byly moje úmysly čisté 
a nesobecké, nebo jsem hledal jen svůj
prospěch i na úkor těch druhých?“ 

Nebojme se konat dobro, to se vždy
vyplatí. A věřte, že je Někdo, kdo na to
nikdy nezapomene. Přeji vám všem krásné
léto a prázdniny. 

P. Jaromír Stehlík, farář

Slovíčko faráře: Svatý Prokop

Osobnosti, Slovo faráře | ZDÍKOVSKOstrana 9  | léto 2020
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V těchto dnech má spolek Horních
Králováků za sebou první rok oficiální
činnosti. Na počest tohoto výročí bylo
uspořádáno setkání členů spolku a jejich
přátel na zadovském penzionu U Lanovky.
Kromě Králováků se ho zúčastnili zástupci
obce Zdíkov, početná delegace z družeb-
ního Rožmitálu pod Třemšínem, příznivci
spolku z Vodňan, Jáchymova i Zahorčic 
a další hosté.

Pestrý program začal v pátek navečer
neformálním posezením ve velmi příjem-
ném prostředí penzionu. V sobotu byla od
rána na pořadu návštěva hasičského muzea,
dále se účastníci zastavili u všech tří šumav-
ských kohoutích křížů a před polednem

všechny přivítal Dr. Horpeniak v kašpersko-
horském muzeu. Po krátkém zastavení u
Paštetského mostu pak početná výprava
poobědvala v bývalém Pollaufově hostinci
– nyní Hotelu Rankl na Horské Kvildě.

Po potřebném odpoledním odpočinku
začala v sobotu večer oficiální část setkání.
Hosté si navzájem předali upomínkové
dary, došlo i k opožděnému blahopřání
všem Josefům, které nemohlo být uskuteč-
něno na zrušeném plese v březnu. Horní
Králováci dostali darem vlastní novou zá-
stavu, byl také přijat nový a významný
člen spolku. Poté postupně nastala volná
zábava, o skvělou atmosféru se starali
vzácní muzikanti – bratři Naušové a Milan

Ernest, kteří zahráli i nově objevenou 
Králováckou hymnu a další krásné skladby
k poslechu i tanci.

Nedělní dopoledne vyplnila velmi za-
jímavá návštěva meteorologické stanice
na Churáňově a celá akce byla zakončena
sladkou tečkou na závěr – návštěvou 
cukrárny Ella na Zadově.

I přes drobnou nepřízeň počasí se 
setkání velmi vydařilo. Velký dík patří všem
organizátorům, sponzorům a ostatním 
pomocníkům. Podrobnější informace o se-
tkání včetně fotografií najdou zájemci na
internetových stránkách spolku Horní
Králováci.

za Horní Králováky Ivan Vokáč

Výroční setkání Horních Králováků a jejich přátel
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Anketa: 
Máte zájem o kompostér zdarma do domu?

Obec Zdíkov dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval
ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří až 30 % z celkového
komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, chceme maximálně podpořit systém 
DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, poskytli zcela ZDARMA kvalitní zahradní
kompostér. Obec Zdíkov druhým rokem poskytuje kompostéry na domácí kompostování občanům zdarma. Náklady
na nákup jsou hrazeny z rozpočtu obce. Proto obec hodlá podat žádost o dotaci na financování této služby. 
Tato anketa má za cíl zjistit, zda mají občané o tato zařízení zájem a v jakém počtu. Vyplněním lístku vyslovíte svůj
předběžný nezávazný zájem. Pokud se dotaci podaří získat, zájemci o kompostér budou kontaktováni.

Kompostér: ideální pomocník při kompostování
l Během pár měsíců získáte kvalitní kompost.
l Zahradní kompostér je elegantním doplňkem

Vaší zahrady.
l Bioodpad v něm nezapáchá.
l Zpracováváte odpad ekologicky i ekonomicky.

Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, 
plevele, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, 
piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky,
slupky, ořezky zeleniny a ovoce, čajové sáčky, papí
rové obaly od vajíček, …), zemina, trus a podestýlka
býložravých zvířat, sláma a jiné sklizené zbytky,
popel ze dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů
apod.

Anketní lístek
VYJÁDŘENÍ NEZÁVAZNÉHO ZÁJMU O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR 

Mám zájem o bezplatné přidělení zahradního kompostéru

Jméno a příjmení: _______________________________________________________________________________________

Ulice: ____________________________________________________________   č.p.: ______________________________           

Dne: _______________________________  Objem kompostéru (zakřížkujte):                   1 000 litrů

Podpis:_____________________________                                                                                                                 1400 litrů

Vyplněný anketní lístek odevzdejte nejpozději do 15. 7. 2020 
na podatelnu Obecního úřadu Zdíkov.

Anketa | ZDÍKOVSKOstrana 11  | léto 2020

Zdíkovsko_léto2020_Sestava 1  01.07.2020  14:46  Stránka 11



léto 2020  | strana 12

Nouzový stav vyhlášený z důvodu koro-
navirové nákazy se projevil i ve fotbalo-
vém prostředí. Následná omezení pohybu
osob vyprázdnila všechna sportovní zařízení.
Naše fotbalové hřiště nebylo výjimkou.

Výkonný výbor FAČR na svém zase-
dání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování
amatérských soutěží představuje nepřija-
telné zdravotní riziko. Dohrání soutěží není
ani v rámci letních měsíců fakticky možné
a v důsledku těchto skutečností rozhodl,
že veškeré mistrovské a pohárové amatér-
ské soutěže se plošně ukončují ke dni 
8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává
podle stavu k tomuto dni.

To, že se nebude na jaře pokračovat 
v soutěžích, nás všechny zaskočilo. Nikdo
netušil, jak se bude pokračovat, jak se roz-
losuje následný ročník a zda vůbec nějaký
nový ročník bude. Mladí i ti starší fotba-
listé toužebně očekávali dobu, kdy budou
moci zase vyběhnout na hřiště a honit se

za „kulatým nesmyslem“. Ten den nastal
23. dubna 2020. Od té doby se začalo po-
malu trénovat. Trenéři v rouškách, dezin-
fekce, rozestupy a bez šaten a sprch. Přesto
se začali fotbalisté scházet na tréninkách.
Na konci května jsme konečně mohli 
sehrát alespoň přátelská utkání.   

Prvním utkáním bylo přátelské změ-
ření sil zdíkovských hráčů data narození
2008, 2009, 2010 se stejně starými hoke-
jisty z Vimperka. Ukázala se nejen lepší
fyzická připravenost „hokejek“, ale i herní
kvalita. Obě utkání jsme prohráli. Přeci
jen soupeř z Vimperka měl většinu hráčů
ročníku 2008, zatímco my, jsme nechali
hrát i 2010.

S Vimperkem se potkalo i družstvo
mladších přípravek. Také oni sehráli dvě
hodně vyrovnaná utkání a rozešli se smírně.

Starší přípravka odehrála 2. června
přátelské utkání s Vimperkem B. Herně se
nám celkem dařilo, ale problém bylo vstřelit

gól. Důvodem byl vynikající vimperský
brankář. Zápas skončil 8:2 pro hosty.

Svá přátelská utkání sehráli i muži. 
K prvnímu zápasu po dlouhé „zimní pří
pravě“ si pozvali tým Vacova B. Utkání se
odehrálo 30. 5. 2020 ve Zdíkově a oba týmy
vstřelily po dvou brankách. Ve zdíkovské
brance se představil nestárnoucí Jirka
„Mundy“ Krejčí.

Hned následující sobotu sehrál Zdíkov
další „přátelák“ se sousedy ze Stach. „Krá-
lováci“ přivezli široký kádr zahrnující 20
mužů. Přestože v druhé půli obměnili celou
jedenáctku, odešli poraženi výsledkem
2:1. Branky Zdíkova vstřelil Kurej René 
a Vojta Vačkář. Za hosty snížil Ivan Vrhel.

Dovolte mi na závěr popřát k význam-
nému životnímu jubileu dvěma bývalým
hráčům Sokola Zdíkov, panu Vladimíru
Bublíkovi a Jindřichu „Bártovi“ Vítov-
covi. Za hráče i funkcionáře jim oběma
přejeme hodně zdraví!

Z fotbalového trávníku

ZDÍKOVSKO |  Sport

Fotbalový oddíl TJ Sokol Zdíkov, z.s. vás zve na 

taneční zábavu, 
která se uskuteční 11. 7. 2020 na hřišti ve Zdíkově.
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Ačkoli jsme již 2x avizovali ve Zdíkovsku možnost zaregistrovat se k bezplatnému odebírání zpráv 
od obecního úřadu formou SMS zpráv, emailu nebo přes aplikaci, 

stále je velké množství z vás neregistrováno nebo zaregistrováno přes aplikaci špatně! 

Starý SMS kanál, který měla obec Zdíkov, již nefunguje! 
Nyní využíváme služeb Hlášenírozhlasu.cz

Volají nám občané, že neví o odstávce vody, uzavřené silnici nebo problémech s pitnou vodou. 
Proto se prosím zaregistrujte přes svůj počítač, chytrý mobilní telefon nebo osobně na Obecním 

úřadě ve Zdíkově. 
Nabízíme tedy opět návod, jak se zaregistrovat (viz přiložený leták str. 15). 

Děkujeme.

Jak dostávat informace od obecního úřadu?
V minulém vydání zdíkovského

zpravodaje jsme psali:
Obecní úřad Zdíkov má několik

forem, jak může informovat své občany 
– rozhlas, úřední deska, sociální sítě, web
a od minulého roku komunikační kanál
Hlášení rozhlasu.

Každá z uvedených možností má své
výhody i nevýhody. 

Zveřejňování informací na úřední
desce je ze zákona povinné. Ovšem doběh-
nout si přečíst informaci na vývěsku před
obecní úřad není příliš praktické a na web
obce nemají zejména dříve narození pří-
stup. Stejně tak mobilní aplikace a sociální
sítě jsou pro mnohé velkou neznámou.

Léta působil jako hlavní informační
zdroj obecní rozhlas. K jeho modernizaci
došlo v roce 2006-2008.  Bohužel rozhla-
sem nemáme pokryty osady Žírec, Račov,

Putkov, navíc neustále dostáváme zpětnou
vazbu od občanů, že není rozhlas v mís-
tech jejich bydliště slyšet. Oprava pro-
běhla již několikrát, ale k výraznému
zlepšení nedošlo. Na posledním jednání
nám firma doporučila celkovou rekon-
strukci, která by stála stovky tisíc korun. 
Rozhodli jsme se, že půjdeme jinou ces-
tou. V listopadu loňského roku rada obce
schválila podepsání smlouvy s firmou 
Urbitec, která zabezpečuje platformu 
Hlášení rozhlasu.cz. Tento komunikační
kanál může informovat občany přes SMS,
email, mobilní aplikací, přes webové
stránky nebo Facebook. Zároveň nahrazu-
jeme službu SMSInfo, do kterého jste byli
mnozí zaregistrováni dříve.

Pokud chcete dostávat informace od
obecního úřadu, je nutné se řádně zare-
gistrovat. 

Možností je několik:
l pokud nemáte možnost odběru hláše-

ní pomocí mobilní aplikace, emailu 
a chcete odebírat hlášení prostřednic-
tvím SMS zpráv, přihlaste se prosím
osobně na obecním úřadě. VHODNÉ
ZEJMÉNA PRO STARŠÍ OBČANY.

l nově lze nainstalovat mobilní aplikaci
Hlasenirozhlasu.cz, kterou najdete na
Google Play nebo App Store

l přihlášení přes internet www.zdikov.cz

Podrobné informace a postupy k přihlášení
najdete na následující straně Zdíkovska.

JE NUTNÉ, ABY SE 
ZAREGISTROVALI I OBČANÉ,

KTEŘÍ JSOU ZAREGISTROVÁNI
DO ODEBÍRÁNÍ SMS 
Z LET MINULÝCH!
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Příspěvky do příštího čísla odevzdávejte do 10. 9. 2020 na OÚ ve Zdíkově

Vydavatel neodpovídá za obsah a formu příspěvků a vyhrazuje si právo na jejich zkrácení.

ZDÍKOVSKO vydává: Obecní úřad Zdíkov  |  Evidenční číslo povolení periodického tisku MK ČR 14738
Grafické zpracování a tisk TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., www.tiskarna-cerny.eu
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