
Vážení obyvatelé  
i návštěvníci Zdíkovska,  
 

jak jinak začít než volbami. Čtyři roky 
utekly, jak mávnutím kouzelného proutku. 
Koronavirovou krizi vystřídala invaze 
Ruska na Ukrajinu a přes současnou krizi 
energetickou se dostáváme k termínu 
voleb do obecních zastupitelstev. Ty pro-
běhnou od 23. do 24. září. Uvedené udá-
losti ukázaly, že obce a města dokáží 
flexibilně reagovat na změny událostí  
a vše zdárně zvládají. Je to zejména tím, 
že obce a města nejsou tolik zadluženy 
jako stát a vykazují dlouhodobě kladný 
ekonomický výsledek.  

V naší obci jsou do voleb zaregistro-
vána čtyři uskupení (sdružení), takže máte 
na výběr 60 kandidátů do patnáctičlen-
ného zastupitelstva. Tradičně je připra-
veno 5 volebních komisí, které budou 
dohlížet na regulérnost ve vašem voleb-
ním okrsku. Využijte této demokratické 
možnosti a promluvte svým volebním  
hlasem do složení zastupitelstva a sestavte 
uskupení, které se bude starat o Zdíkov 
další čtyři roky. Komunální volby se od 
ostatních voleb liší tím, že volíme lidi, 
které známe, pravidelně potkáváme a ví-
me, co od nich můžeme očekávat. Proto 
jsou tyto volby možná důležitější než 
všechny ostatní. Pod tímto článkem mů-
žete vidět tabulku s možnostmi, jak udělit 
svůj hlas, kterou vytvořila v rámci své 
školní práce studentka Michaela Štoura-
lová. 

Zmínil jsem současnou energetickou 
krizi. To je téma, které rezonuje všemi 
sdělovacími prostředky. Nevím, jestli nás 
média straší a chtějí vyvolat paniku nebo 
nás čeká zlomový okamžik. Člověk se cítí 
pánem této planety, ale zdroje nejsou ne-
konečné. Lidé mají rádi přírodu, ale pří-
rodu, která je kontrolovatelná, bezpečná  
a předvídatelná. Výkyvy počasí, epidemie 
a negativní aktuální události jim nehrají do 
karet. V dobách krize, bylo vždy znakem 
šetřit a „utrhnout“ si od huby. Nejsem si 

jistý, zda současná materialistická a kon-
zumní společnost je toho schopna. Pokud 
ne, bojím se, že zvýšení cen elektřiny bude 
jen začátek. 

Co se pomoci lidem týče, zastupitelé 
Jihočeského kraji již reagovali tím, že 
schválili dotační titul „My v tom Jihoče-
chy nenecháme“. Kraj poskytne dotaci  
seniorům a rodinám s dětmi do výše  
4 000 Kč. Peníze pro rodiny jsou cíleny  
na mimoškolní aktivity, aby kraj pomohl 
rodičům, kterým se nedostává finančních 
prostředků na různé kroužky. Admini-
strace žádostí a předfinancování spadla na 
obce. Máme si udělat přibližný přehled  
o občanech, kteří mohou žádat a alokovat 
částku ze svého rozpočtu. O tom, zda se také 
v naší obci bude vyplácet tento příspěvek, 
rozhodne stávající zastupitelstvo na svém 
posledním zasedání dne 21. 9. 2022.  

Podmínky pro získání dotace můžete 
najít na stránkách jihočeského kraje https: 
//www.kraj-jihocesky.cz/cs/ku_dotace/vy-
hlasene a budou též zveřejněny na našich 
webových stránkách.  

Volby, nevolby, v obci dokončujeme 
investice, které jsou částečně hrazeny  
dotacemi nebo vynuceny špatným stavem. 
V této době probíhá rekonstrukce vodo-
vodu v ulici u bývalého JZD Zdíkov. Tato 
akce je částečně hrazena z dotace Jihočes-
kého kraje (400 000 Kč). Začaly také  
(konečně) opravy místních komunikací  
v Putkově a Zdíkovci. Zhotovitel stavby 
začal z technických důvodů až na konci 
srpna v Putkově a následně se přesune  
do Zdíkovce. Z dotace Státního zeměděl-
ského investičního fondu rekonstruujeme 
prostor pro zasedací místnost u knihovny 
v Domě služeb. Do konce letošního roku 
ještě proběhne výměna oken v budově 
obecního úřadu. I tato akce je podpořena 
dotací, program obnovy venkova Jihoče-
ského kraje částkou 249 000 Kč, a výsled-
kem bude snížení energetické náročnosti 
budovy. 
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Rok 2023 bude také ve znamení oprav 
a investic. Již nyní máme potvrzenou  
dotaci ve výši cca 2 000 000 korun z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj na opravu roz-
vodů studené vody, teplé vody a užitkové 
vody v hlavní budově základní školy. Celá 
akce proběhne o hlavních prázdninách 

roku 2023, cena za dílo je 2 965 000 Kč. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem 

zastupitelům, kteří svou funkci vykonávali 
zodpovědně a aktivně se podíleli na správě 
obce. Věřím, že z blížících se voleb vzejde 
patnáctičlenné zastupitelstvo, které bude 
pracovat efektivně a ve prospěch občanů. 

Vážení čtenáři, přeji vám krásný  
podzim a šťastnou ruku při letošních  
komunálních volbách 
 
 

Roman Šebánek,  
starosta obce

  Slovo starosty (pokračování ze strany 1)
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Pokračování z minulého čísla 
Oslavoval se i den dětí, bylo nám za-

hráno maňáskové divadlo, dostali jsme  
cukroví. Vše zajišťoval svaz žen. O Váno-
cích byla také školní besídka u stromku.  
Slavil se tehdy děda Mráz. Každý dostal 
dáreček, školní potřeby a cukrovinky. Ne-
zapomínalo se na pravidelné lékařské  
prohlídky, návštěvu zubaře a povinné  
očkování. 

Sbírali jsme železo, papír a hadry a za 
to jsme dostali odměnu 200 Kčs a uznání. 
Peněz se využilo na školní besídku. Sou-
těžili jsme také, kdo bude nejlepší ve 
školní docházce. Každého úspěchu jsme 
si velice cenili. 

Dost často jsme jezdili na exkurze.  
V dubnu jsme jeli do skláren v Lenoře. 
Sklo nás velmi zaujalo, se zájmem jsme si 
vše prohlíželi. Byli s námi i rodiče, kteří si 
zakoupili také skleněné výrobky. Dětský 
den jsme oslavovali 1. června. O oslavu se 
postarali vojáci posádky z Kvildy. Měli 
pro nás připravené loutkové divadlo, oběd 
i svačinu. I my žáci jsme předvedli svůj 
program.  

Každým rokem na závěr školního roku 
jsme jezdívali spolu s rodiči na zájezdy. 

Skoro každý měsíc přijíždělo do obce 
pojízdné kino s filmy pro děti.  

Děti, co chodily do školy, byly národ-
nosti české a slovenské. Každé vyučování 
jsme zahajovali zpěvem, písní „Proč by-
chom se netěšili“. Tak ráda na to po dlou-
hém čase vzpomínám. Bez divadla jsme 
nemohli být, a tak jsme zase nacvičovali 
na besídku. MDŽ mělo velký význam 
nejen pro nás žáky, ale i maminky. Ma-
minkám jsme přednášeli básničky, zpívali 
jsme z plna hrdla, aby nás bylo dobře  
slyšet. Naše slečna učitelka nás naučila 
mnoho národních písniček. Uměli jsme 
přezpívat celý školní zpěvník.  

Vzpomínat a psát příběhy z mého 
školního života bych mohla ještě dlouho. 
Bylo jich za těch pět let hodně. Nemálo 
mně jich utkvělo v paměti. Mám na Slo-
vensku kamarádku Evu, se kterou jsem 
právě tuto školu navštěvovala. Píšeme si 
a společně vzpomínáme. Posílám jí foto-
grafie z míst, které si ona pamatuje. Byl to 
nádherný čas, etapa našeho mládí. Cesta, 
kterou jsme ušly společně. 

Po sl. učitelce Zdence Novotné nastou-
pil na zdejší školu v roce 1962–63 nový  
p. učitel a ředitel František Fuks. Byl  

ustanoven v Prachaticích dne 5. července 
1962. Napsal na začátku svého působení 
na škole tohle: 

„Když jsem spatřil poprvé budovu 
školy v Nových Hutích, první dojem, jak 
se říká, mi vyrazil dech. Přízemní část  
budovy je v dezolátním stavu. Okna  
v přízemí jsou vymlácena, zabitá prkny. 
Omítka ze zdí je na mnoha místech opa-
daná, spadlo i schodiště. Budova nemá 
okapy, střechou u komínů zatéká na půdu. 
Poschodí si v ničem nezadá. Oprava školy 
– generální oprava je víc jak nutná.“ 

Pan učitel byl určitě zklamán, ale já se 
v ní učila základním vědomostem a ani 
mně to nepřišlo, že je to tak hrozné. Tehdy 
jsme nebyli tak nároční, brali jsme vše, jak 
to bylo, nehledali jsem důvod, proč by to 
mělo být lepší. 
 

Ach, čase školních let, 
býval jsi krásný, 

zanechals vzpomínky 
na bílou křídu a kalamář, 

možná i první lásky. 
 

Milli Hojdekrová, Bubrlová,  
bývalá žačka školy na Nových Hutích 

  Vzpomínky na školní léta 1957–1962 v Nových Hutích 

 
Obec Zdíkov a        Diakonie Broumov  

 
 

Vážení dárci, prosíme,  
abyste do sbírky dávali kufry, tašky, batohy a kabelky pouze s funkčními zipy a kufry se všemi kolečky. Stejně tak prosíme  
u bund, mikin a ostatních oděvů – vše s funkčními zipy. Textil s nefunkčním zapínáním nejsme schopni opravit. Děkujeme! 

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH OBALECH, NÁDOBÍ V KRABICÍCH. 
 
    
 
 
 
 
 

 
 

Věci, které vzít nemůžeme:  
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, dále nábytek a znečistěný a vlhký textil 

Sbírka se uskuteční ve středu 21. 9. 2022 od 16 hodin 
v garáži školní tělocvičny (vedle hasičárny).   

n    Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)  
      s funkčními zipy 
n    Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
n    Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky)  
n    Péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
n    Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 
n    Kabelky, batohy – pouze s funkčními zipy,  
n    Drobné předměty z domácnosti   

n    Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)  
      zabalené v krabici 
n    Dekorace, bižuterie... 
n    Čisté koberce, předložky…. 
n    Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 
n    Menší elektrospotřebiče  
n    Časopisy, noviny, knihy 
n    Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)
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Zažitou praxí Základní školy ve Zdí-
kově je organizace  příměstského tábora, 
který se tento rok uskutečnil druhý červen-
cový týden pod vedením Zdeňka Švihela 
a Markéty Machové. Ze strany žáků byl 
zaznamenán ohromný zájem o účast, což 
organizátory velmi potěšilo. 

Během pěti dnů se 27 žáčků 1.–5. třídy 
vydávalo na nejrůznější místa. Na svých 
cestách využívali hromadnou dopravu (vlak, 
autobus), přičemž samotná cesta vlakem 
byla pro mnohé nebývalým zážitkem.  

V průběhu týdne navštívili Zážitkový 
park Zeměráj v Kovářově, Soumarské  
rašeliniště s vyhlídkovou věží a Muzeum 

lehkého opevnění řopík na Soumarském 
mostě, Plavecký stadion ve Strakonicích,  
koupaliště v Rohanově. Páteční den patřil 
hrám a různým výzvám v prostorách 
školy. 

Z celkové atmosféry v průběhu celého 
týdne lze soudit, že to byl týden příjemný 
jak pro děti, tak pro vedoucí tábora. Znač-
nou měrou tomu přispělo i počasí, které 
umožnilo si dopřát dosyta vodních rado-
vánek a jiných dobrodružství, která snad 
dětem krásně zahájila ten dlouho očeká-
vaný prázdninový čas. 
 

Mgr. Markéta Machová 
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  Příměstský tábor aneb prázdninami to nekončí

Čas prázdnin a letních dovolených je 
nenávratně minulostí a my, školáci, vstupu-
jeme do nového školního roku 2022/2023. 
Přeji předškolním dětem, žákům a všem 
zaměstnancům pedagogickým i nepedago-
gickým rok naplněný radostí, dobrého po-
citu z vykonané práce a spokojenosti  
z dosažených výsledků. 

V průběhu prázdnin jsme se připravo-
vali z hlediska organizačního i provoz-
ního. V minulém školním roce jsme ve 
škole mateřské i základní pracovali s po-
měrně velkými skupinami ukrajinských 
dětí a žáků. Situace je nepřehledná a ještě 
koncem prázdnin, kdy píši tento příspě-
vek, netuším, kolik těchto dětí bude u nás 
od září pokračovat. Škola základní má  
velkou kapacitu, tedy jsme připraveni na 
event. nárůst počtu žáků. Jinak je to ale ve 

škole mateřské, kde je kapacita tří stávají-
cích tříd v podstatě vyčerpána, a proto od 
nového školního roku otevíráme třídu 
čtvrtou. 

Pokud bych měl vyjmenovat to, co se 
nám přes prázdniny podařilo vylepšit, pak 
v mateřské škole je to kompletní vzhled  
a vybavení „horní“ třídy, která byla vyma-
lována a pořídili jsme do ní nový nábytek. 
Ve středisku byla dokončena modernizace 
dětské umývárny, v základní škole jsme se 
pustili do podstatných a svým provedením 
náročných estetických změn společných 
prostor (chodba a schodiště v mimoškol-
ním pavilonu), dvě oddělení školních  
družin byly vybaveny novým nábytkem, 
schodiště v hlavní budově jsme oživili na-
učnými polepy, vymalována byla školní 
kuchyně, tři třídy, toalety a několik kabi-

netů, hudební výuka žáků (pobočka ZUŠ) 
bude probíhat v nově připravené třídě, 
modernizovali jsme školní rozhlas, vymě-
něny byly desky všech lavic druhého 
stupně...   
 

Děkuji našemu zřizovateli Obci Zdí-
kov za podporu a finanční prostředky, bez 
kterých bychom uvedené změny nemohli 
realizovat, děkuji speciálně „klukům  
z obce“ (Milanovi a ostatním) za jejich 
pomoc, poděkování patří všem provozním 
zaměstnancům za přípravu prostor mateř-
ské a základní školy na nový školní rok.    
 

Všem čtenářům Zdíkovska přeji klidné 
podzimní měsíce.  

Mgr. Zdeněk Kluibr,  
ředitel školy 

  Nový školní rok začíná
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Začíná nový školní rok pro žáky, uči-
tele, provozní zaměstnance, ale také pro 
nás ve školní jídelně. 

Ráda bych se ohlédla za tím předcho-
zím a ve stručnosti seznámila naše stráv-
níky, ale také vás ostatní, s provozem 
školní kuchyně. 

Školní kuchyně vaří pro žáky mateřské 
školy, základní školy, zaměstnance školy 
a cizí strávníky. Denně připravujeme  
400–420 porcí. Z celkového počtu vaříme 
pro 180–200 cizích strávníků. 

Cena za celodenní stravné pro žáky 
mateřské školy ve věku do 6 let je 42 Kč, 
nad 6 let 45 Kč. Cena oběda pro žáky zá-
kladní školy je od 27 Kč–34 Kč (cena se 
odvíjí od věku strávníka). Cena oběda pro 
cizího strávníka je 75 Kč. 

V roce 2019 byla provedena celková 
rekonstrukce školní jídelny. Došlo ke 

změně umístění spotřebičů, byla položena 
nová protiskluzová dlažba, nové obklady 
– to vše zajišťoval náš zřizovatel – Obec 
Zdíkov – děkujeme. 

V červnu jsme vařili jídelníček na 
přání. Chutě dětí a dospělých se téměř 
shodovaly. Mezi top 5 se dostaly tyto po-
krmy: řízek s bramborovou kaší, svíčková 
s knedlíkem, špagety po milánsku, lívance 
se skořicí, čufty v rajské omáčce s těsto-
vinou. 

Na podzim chystáme týden meziná-
rodní kuchyně, kde strávníci ochutnají  
například italskou, slovenskou nebo fran-
couzskou kuchyni.  

O letních prázdninách jsme zajišťovali 
obědy pro adaptační skupiny ukrajinských 
dětí ve Vimperku, pro letní tábor našich 
žáků, jeden den zavítal tábor z Vacova, 
letní tábor sportovců Vimperk, dva týdny 

pro důchodce ze Stach a všechny pravi-
delně chodící strávníky. Kuchařky měly  
tedy i o prázdninách plno práce. Vařily pro 
téměř 300 cizích strávníků.  

Během dovolené došlo k výmalbě  
kuchyně a následoval „velký úklid“.  

Vracíme se po prázdninách a moc se 
těšíme na nové žáčky prvňáčky, žáky, kan-
tory i na vás strávníky. 

Dovolte mi popřát vám všem hlavně 
zdraví a s tím jde ruku v ruce i správná 
chuť k jídlu. A jak řekl klasik: 
 

„Jaké štěstí mít chuť k jídlu,  
máme-li naději na dobrý oběd!“ 

Anthelme Brillat-Savarin  
francouzský právník, politik a spisovatel  

(1755–1826) 
 
Tak ať těch dobrých obědů je co nejvíce.  

Kornoušková Jiřina a kolektiv kuchařek 

  Školní jídelna 

inzerce
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Dalo by se možná říci, že se toho  
v mateřské škole v letních měsících moc 
neděje. Většina dětí je na prázdninách, jen 
některé chodí do školky a později je 
školka zavřená. Opak je však pravdou. 
Většinou v průběhu roku již připravujeme 
plány, co bychom mohli zrenovovat, vy-
lepšit, aby našim – vašim dětem bylo u nás 
hezky, těšily se sem a líbilo se jim tu.   

Prázdninový provoz byl v jedné třídě 
na hlavní budově, otevřeno bylo první dva 
týdny v červenci a poslední dva týdny  
v srpnu. Uzavřeno bylo tedy 5 týdnů. Spo-
jení v hlavní budově bylo záměrné, a to  
z důvodu plánovaných rekonstrukcí na 

obou budovách. Hned na začátku prázdnin 
začaly probíhat přípravné práce ve středi-
sku i na hlavní budově. Ve středisku byla 
postupně v průběhu července dokončena 
rekonstrukce dětských umýváren a toalet. 
V loňském roce byla zrealizována část 
holčičí a nyní se zrenovovala část chla-
pecká. Věříme, že se dětem budou barevné 
dekorace na obkladech líbit.  

Na hlavní budově se začalo vyklízet 
a byla zde vymalována horní třída. Poté se 
vše poklidilo a mohl se začít skládat nový 
nábytek. Nábytek je uzpůsoben především 
dětem. Je otevřenější, přehlednější a hračky 
jsou pro děti dosažitelnější.  

 
 

Ani na venkovní prostor se nezapom-
nělo. Natřený plot již byl před koncem  
školního roku,  v průběhu prázdnin se no-
vého nátěru dočkaly i všechny kovové 
průlezky a kolotoč. A naše školková za-
hrada je zase o něco veselejší.  

V době, kdy píši tento článek, ještě 
není školka v plném provozu, zatím je zde 
jen pár dětí přihlášených na prázdniny. My 
už se ale nemůžeme dočkat, až přijdou 
všechny děti, až zde bude velký ruch, 
naplno uslyšíme dětský smích v každém 
koutku školky.

Letošní školní rok bude trochu jiný. 
Vzhledem k vyššímu počtu dětí přijatých 
do mateřské školy, budou od 1. 9. 2022 
otevřeny čtyři třídy. Snažili jsme se vyjít 
vstříc všem rodičům, kteří potřebovali 
umístit své děti do mateřské školy, a tak 
na hlavní budově jsou v tuto chvíli třídy 

tři a ve středisku jedna. Měl by nás čekat 
snad pěkný rok plnýher, divadel, výletů, 
zážitků, besídek a společných aktivit  
s dětmi i jejich rodiči. Moc se těšíme. Děti 
nám do života vnášejí svým smíchem, 
energií a veselým povídáním neskutečně 
velkou radost.  

Přáli bychom si klidný rok bez covidu, 
bez nepříjemných událostí atd. Užívat si  
s dětmi dny v radosti. 

A to bych nyní chtěla popřát i vám. 
Prožívejte své dny v radosti, s láskou,  
s úsměvem a především ve zdraví. 
Za kolektiv MŠ Zdíkov Mgr. Jana Rysová 
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  Když začnou ve školce prázdniny...
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Již tradiční prázdninovou akcí se stalo 
fotbalové soustředění mládeže oddílu TJ 
Sokol Zdíkov/Sokol Stachy. Také v letoš-
ním roce se nám podařilo sehnat pro-
středky a zorganizovat tuto týdenní akci. 
Soustředění se odehrálo od 23.–30. 7. 2022 
ve sportovním areálu v Žihobcích. 

Soustředění bylo rozděleno do dvou 
turnusů. První tři dny patřily hráčům  
a hráčkám mladší a starší přípravky, tedy 
ročníky narození 2012 a mladší. Malým 
fotbalistům bylo k dispozici pět kvalifiko-
vaných trenérů, aby jim celé dny připravili 
bohatý program. Kromě herních činností 
(přihrávka, zpracování míče, střelba, ve-
dení balonu) obsahoval program spousty 
her a zábavných činností. No, a když 
skončila fotbalová náplň, bylo zde pří-
rodní koupaliště, stolní tenis a další mož-
nosti, které vyplnily volný čas dětí. 

Druhá část týdenního soustředění pat-
řila věkové kategorii žáků (rok narození 
2008–2011). O jejich náplň se staral tým 
jiných čtyřech trenérů. Kluci a jedna dívka 
měli také o zábavu postaráno. Dopolední 
program začínal krátkým výběhem a roz-
cvičkou, poté následovala ranní hygiena  
a snídaně. Po snídani 20 minutový výběh 
a dopolední trénink věnován zejména zá-
kladním dovednostem s míčem, který trval 
90 až 110 minut. Po obědě měli hráči volno. 
Od 15.00 do 17.00 následoval odpolední 
trénink zaměřený herně a po večeři násle-
doval večerní program vyplněný zábav-
nými hrami a soutěžemi.  

Fotbalové soustředění bylo finančně 
podpořeno z dotace Jihočeského kraje ve 
výši 80 000 Kč a 30 000 Kč od soukro-
mého sponzora. Díky tomu mohla být 
spoluúčast každého hráče pouze 1 000 Kč. 

Z těchto prostředků bylo hrazeno účastní-
kům ubytování, celodenní strava (snídaně, 
svačina, oběd, večeře), pitný režim, pro-
nájem hrací plochy, odměna trenérů  
a drobné odměny pro hráče. 

za fotbalový oddíl Roman Šebánek 
 
 
 
 
 
 

Tento projekt „Letní soustředění dětí 
TJ Sokol Zdíkov“ je spolufinancován 
Jihočeským krajem v rámci dotačního 
programu „Podpora sportovní činnosti 

dětí a mládeže, výkonnostní sport“ 
Opatření č. 1.:  

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 
Registrační číslo: 448-01-019/22

  Fotbalové soustředění mládeže oddílu TJ Sokol Zdíkov/Stachy 

Opravy letního Zdíkovska  
         V letním čísle Zdíkovska jsme se dopustili pár chyb a nepřesností. Zde uvádíme opravu.  
                    n    V úvodníku starosty byla zmínka o opravě místní komunikace a lesní cesty do Lesních Chalup. Ve článku  
                           nezazněla informace, že na opravu cesty přispěla obec Stachy částkou 200 000 Kč.  
                    n    Oprava k článku Den dětí – Speciál Dakar: V článku bylo chybně uvedeno, že se jednalo o vůz TATRA. Ve  
                           skutečnosti byl na hřišti samozřejmě vůz značky RENAULT.  
         Omlouváme se za uvedené chyby. 
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   Blahopřejeme našim spoluobčanům

   Mezinárodní dudácký festival

Blahopřejeme našim spoluobčanům,   
kteří  oslaví svá kulatá životní jubilea

Jarmila Roučková, Zdíkov 
Jaroslav Voldřich, Nový Dvůr 

Ludmila Česaná,  Zdíkov 
Ladislav Bořík, Hodonín 
Jana Perničková, Zdíkov 

Milena Kůsová, Hodonín 
Jaromír Sova, Branišov 

Drahomíra Novotná, Zdíkov 
Milena Králová, Zdíkov 

Zdeňka Lopatová, Zdíkovec 

Blahopřejeme  
k narození děťátka 

  
Václav Štěpánek, Zdíkov 
Evženie Hadová, Zdíkov 

Vilém Špika, Zdíkov 
Kryštof Hladík, Zdíkovec 
Miroslav Roučka, Zdíkov 

Jakub Němec, Zdíkov                
 

Paní Jarmila Urbanová oslavila v měsíci 
srpnu krásné 90. narozeniny.    

Gratulujeme, hlavně hodně zdravíčka přejeme.  
Zaměstnanci a klienti  

Domova pro seniory Stachy - Kůsov

    Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích se stal již od roku 
1967, kdy byl uskutečněn první ročník k výročí založení města, 
tradiční slavností zakončení léta. 

Od té doby se obvykle vždy po dvou letech do Strakonic  
sjíždějí folklórní skupiny z více než desítky států, aby zde tancem 
i muzikou představily svoji lidovou hudbu. 

Letošní 24. ročník přivítal na své scéně i malé tanečníky ze  
Základní školy Zdíkov. Společně s dětskou muzikou Chorošek ze 
ZUŠ Stachy zde zdíkovští žáci představili pásmo tanců na známé 
lidové písně našeho kraje. Odměnou za vydařené vystoupení byl 
potlesk obecenstva zcela zaplněného hradního nádvoří a radost, 
kterou hudba dokáže probudit v každém z nás.  

Mgr. Michaela Vacíková 
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    Znáte hudební duo „Renatky“? Kdo  
z vás sleduje Šlágr TV, tak jistě ví. Při 
tomto duetu si klienti domova pochutná-
vali na pečených vuřtech a zlatavém 
moku. Písničky zahrané na harmoniku  
a vozembouch vykouzlily velkou spoko-
jenost na tvářích klientů. Jeden klient se 
dokonce odvážil zahrát si na vozembouch. 

Hluboký hudební zážitek v nás rovněž 
zanechal pěvecký sbor Svatobor, který ke 
zpěvu přidal i taneček. 

Cestování? Ano, od Vacova na Stachy 
v podání pana Špeciána. Poutavé vyprá-
vění doprovázely fotografie promítané na 
plátně. Co bude příště? Necháme se pře-
kvapit…. 

Dále se u nás konaly oslavy narozenin, 
posezení na hotelu, penzionu či cukrárně, 
na terasách či v parku. Naši klienti se také 
věnovali aktivizačním činnostem jako 
např. cvičení paměti, společenským hrám, 
ručním pracím, atd. Je vždy z čeho vybírat! 

Martina Mistrová DiS,                           
sociální pracovnice 

  Pozdrav z Kůsova 

inzerce
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Začátkem léta byl úspěšně završen  
celoroční projekt „Živá historie“ spolufi-
nancovaný z programu Dispoziční fond 
pro region Bavorský les – Šumava, číslo 
projektu Cíl EÚS/DF/SU/10/07, který, 
který jsme realizovali společně se Sou-
marským spolkem Säumerverein Grainet 
z Bavorska a Obcí Zdíkov. 

První částí projektu byla kulturní akce 
Středověký den na Zdíkovském panství 
„Živá historie“, který proběhl o loňském 
pouťovém víkendu a pyšnil se mimořád-
nou návštěvností. Na 220 účinkujících se 
postaralo o bohatý program až do pozd-
ních večerních hodin. 

Druhou navazující částí byla historic-
ko-vzdělávací návštěva škol ve Zdíkově  
a v německém Hohenau. V průběhu června 
se děti těchto škol seznámily s historií  
kupeckých karavan na Zlaté stezce, stře-
dověkými řemesly a tanci a mimo jiné si 
mohly vyzkoušet střelbu z luku či kuše. 
Členové SHŠ Fechtýři dětem představili 
výstroj a výzbroj bojovníků a ochránců 
kupeckých karavan a došlo i na ukázky 
soubojů. Naši partneři ze Soumarského 
spolku žákům ukázali nakládání soumar-
ských koní a poutavě jim povyprávěli  
o nesnadné práci a životě středověkých 
kupců. Na závěr všem dětem vyrazil náš 

mincmistr – pregéř - na památku pražský 
groš, v obou školách bylo vyraženo a roz-
dáno téměř 400 kusů těchto mincí z doby 
Václava II.  

Celý projekt byl velmi kladně hodno-
cen nejen dětmi ve školách, ale také zástup-
ci obce Grainet u příležitosti Soumarského 
festivalu (který se konal na německé straně 
Šumavy) i v regionálním bavorském tisku. 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na 
projektu podíleli, a velmi se těšíme na 
spolupráci při dalších nových projektech. 
 
 

Bc. Michal Štoural 

  Projekt „Živá historie“ 
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Vážení občané Zdíkovska,  
 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na další ročník Středověkých slavností,  
které již po třinácté obohatí pouťový víkend v naší obci. 

 
V loňském roce jsme se zaměřili na výročí 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily a jak již naznačil otevřený 
závěr loňského hlavního vystoupení s bitvou, chtěli bychom letos na tento příběh navázat a přiblížit Vám život a smrt 
patrona České země, svatého Václava. Legenda o tomto světci a knížeti Vám bude přiblížena formou divadelního 
představení s bojovými střety všech zúčastněných šermířů. 
 
Dále se můžete těšit na historické tance, divadla pro děti i dospělé, ukázky dravých ptáků a sokolnictví, vystoupení 
skupin historického šermu, právo útrpné, rytířský turnaj, středověkou hudbu v podání skupiny Subulcus, ochutnávku 
středověké kuchyně, ukázky výzbroje středověkých rytířů a palných zbraní, lazebnu a různá tradiční řemesla i dětské 
tvořivé dílničky.  
 
Po setmění vše završí originální ohnivá show a ohnivé tance a souboje. Ochuzeni nebudete ani o výrobky místních  
i přespolních řemeslníků či stánky prodejců dalšího zboží. Zajištěno bude samozřejmě i bohaté a rozmanité občer-
stvení.  
 
Začínáme opět v pravé poledne průvodem šlechticů a rytířů v plné zbroji, který projde centrem naší obce. Tím bude 
zahájen náš bohatý program, který Vás letos již po třinácté opět přenese do dob dávno minulých. 
 

Na Vaši návštěvu se těší SHŠ Fechtýři a Obec Zdíkov 
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7. července 2022 jsem se dožila krásného, úctyhodného věku 90 let. Dnes bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří si  
v těchto dnech na mne vzpomněli. Moc děkuji za osobní, písemná i telefonická blahopřání, kterých bylo opravdu hodně. Velmi mě 
potěšily a také dojaly. Srdečně děkuji Obecnímu úřadu ve Zdíkově, Sboru dobrovolných hasičů ve Zdíkově, Okresnímu sdružení 
hasičů v Prachaticích a velké poděkování patří TJ Sokol Zdíkov za krásná blahopřání a nečekané ocenění za moji celoživotní činnost 
i na úseku tělovýchovy. Je mně bohužel líto, že mých vrstevníků už mnoho nežije a na mých seznamech spolužáků, spolupracovníků, 
přátel a známých přibývá stále více křížků. Bohužel takový už je život, který jednou končí a odchod ze života i ke stáří patří, i když bolí.  

Můj velký dík dnes také patří „mým holkám ze školky“, které mě nejen potěšily, ale také překvapily, když přinesly 90 krásných 
růží, což mě velmi dojalo. 

Společné rodinné setkání zajistily moje dcery na zdíkovském zámku a já, i když jsem o to příliš nestála, byla jsem moc spokojená 
a šťastná. V tu chvíli jsem si uvědomila, že bych si ani nic víc přát nemohla, než vidět celou svou velkou rodinu pohromadě. Když 
mi předali krásnou knihu s fotodokumentací a krásnou báseň, kterou jménem všech deseti pravnoučat přednášeli pětiletý Honzík  
a pětiletá Dominika, to už jsem se slzám neubránila. 

Chtěla bych také poděkovat panu Müllerovi, šikovným servírkám a také výborné zámecké kuchyni. Všichni byli moc spokojeni 
a já moc děkuji za přípravu a zajištění této naší velké rodinné oslavy. 

Nakonec bych chtěla ještě jednou z celého srdce poděkovat všem, všem včetně svých dětí a celé svojí velké rodině. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Božena Houdková 

V měsíci srpnu přešla naše knihovna na nový automatizovaný knihovní systém Tritius. A co to znamená pro naše čtenáře?  
Především to, že se změnil vzhled on-line katalogu, ale vše je  jednoduché, přehledné, intuitivní. Odkaz na katalog je na webových 
stránkách knihovny https://knihovnazdikov.estranky.cz/clanky/katalog-knih.html. Čtenáři se zde mohou opět přihlásit do svého 
čtenářského konta. Tím bych zároveň chtěla požádat všechny čtenáře, aby si hlídali výpůjční dobu dokumentů (jeden měsíc, pokud 
nechtějí platit upomínku). Stačí zavolat na tel. číslo 388 426 788, nebo napsat mail: knihovna.zdikov@email.cz, případně do knihovny 
zajít a osobně výpůjčku prodloužit. 

Přeji všem čtenářům Zdíkovska ve zdraví prožité nadcházející podzimní dny a dětem hodně úspěchů v novém školním roce! 
Magdalena Kubišová 

Z nabídky knih pro děti: 
l Lucie Hlavinková: Sesterstvo a největší kouzlo kočky Fabioly  

Bára, Míša, Ela, nový školní rok a nový příběh. 
pro čtenáře od 9 let 

l Alena Mornštajnová: Kapka Ája 
Jak to chodí ve škole pro vodní kapky? Co se tam učí?  
Dozvíte se spoustu zajímavostí o vodě, o tom, jak je potřebná. 
pro čtenáře od 5+ 

l Eva Wimmerová: Pohádkové příběhy od boubínského potoka 
Čerti, vodníci, čarodějnice a kouzelníci přebývají v šumav- 
ských lesích od nepaměti. 

l Michaela Fišarová: Ela v zemi trollů 
Připoutejte se, odlétáme za dobrodružstvím na báječný Island. 
pro čtenáře od 8 let 

l Daniela Krolupperová: Bubáček a zlobivá závěj 
První čtení, volné pokračování příběhů prvňáčka Lukáše  
a strašidýlka Bubáčka. 

 

Z nabídky knih pro dospělé čtenáře: 
l Josef Nuska: Výškovice (tak to opravdu bylo), Naši  

předkové (tak to opravdu bylo), Válečné události (I. světová 
 válka, Československé legie, okupace, osvobození), Šich- 
tovna (vznik a rozvoj závodu) – v publikacích jsou  historické 
fotografie, Vzpomínky (výškovického) kronikáře (vzpo- 
mínky autora žijícího v letech 1896-1983, které převyprávěl 
jeho syn, a původně nebyly určeny ke zveřejnění.  

l Petr Charvát: Příběhy dávného času 
Staré pověsti české dnes, historik a archeolog poodhaluje  
historické pozadí proslulých vyprávění o nejstarších českých 
dějinách. 

l Vlasta Dušková: Třinácté okno 
Rodinná sága z jihočeského venkova o křehkosti osudu  
a nezlomné vůli ženy, která se nikdy nevzdala. 

l Audrey Blake: V jeho stínu 
Věřila medicíně a svému snu, i když jí samotné nevěřil nikdo.

  Poděkování za blahopřání k devadesátinám 

  Novinky z knihovny 

 Babička dnes pěkně slaví, 
 přejeme jí hlavně zdraví. 
 Ať jí nožky dlouho slouží 
 a srdíčko nezlobí, 
 to ti přejou všechny děti, 
 i ty velký, dospělí. 
 

   Babičku my rádi máme, 
   ale když se nehlásí, 
   telefonem zavoláme, 
   babička se potěší  
   a svačinku vyřeší. 
 
 

Upeče nám skvělý štrůdl, 
má pro nás i ňaminky, 
a když si to zasloužíme, 
do kasičky korunky. 
A když v zimě zebou nožky, 
uplete nám všem ponožky. 
 

  A tak babi my ti přejem, 
  taky všechny nejlepší, 
  malou kytičku ti nesem, 
  ať tě pěkně potěší. 
 
 
 

A my mami přejeme ti, 
ať tě neštvou tvoje děti, 
ať si pořád rozumíme, 
že jsi fajn,  
dyť my to víme. 
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   Ohlédnutí Horních Králováků za uplynulou částí roku
Když jsme se na začátku roku scházeli 

k podrobnějšímu projednání akcí pro rok 
2022, ještě jsme netušili, jaké potíže čekají 
společnost i každého jednotlivce v souvi-
slosti s válkou na Ukrajině a energetickou 
krizí. A asi to bylo dobře. 

Kromě drobné pravidelné spolkové 
činnosti (účast na rozloučení s Emilem 
Kintzlem, Velikonoce a první zvonění ve 
Strašíně, přednášková činnost, spolupráce 
s muzeem v Kašperských Horách apod.) 
se naše síly v začátku roku soustředily 
zejména na přípravu již téměř tradičního 
setkání Horních Králováků s přáteli. To se 
konalo 6. až 8. května opět na Zadově, na 
Horské chatě U Lanovky. Z bohatého ví-
kendového programu zmíním jen posezení 
i tanec při hudbě Pepíka Nauše, turistický 
výstup na Přední Paště, večer s grilováním, 
návštěvu kostela ve Vacově i s výkladem. 
Vrcholem setkání bylo nedělní požehnání 
námi zrestaurovaného křížku na návsi ve 
Vrbici.  

V červnu jsme byli pozváni do Muzea 
Šumavy v Kašperských Horách na slav-
nostní vernisáž výstavy obrazů „Šumavské 
motivy“. Průřez českým krajinářstvím od 
doby baroka po současnost ve vztahu  
k našemu okolí právem zanechal v kaž-
dém hluboký dojem.  

Velmi pěknou akcí byly rožmitálské 
slavnosti královny Johanky, odehrávající 
se pod motem „Naše historie je plná sil-
ných ženských osobností. Jednou z nich je 
i Johana z Rožmitálu, která se v srpnu 
1470 postavila do čela armády a zabránila 
vpádu cizích vojsk“. Řemeslný jarmark, 
vystoupení žáků hudební školy, setkání  
s královnou Johankou, vše bylo perfektně 
připraveno. Horní Králováci jsou již po-
važováni za významné hosty v Rožmitálu, 
a to nás může jen těšit.  

Pracovní povahu měla schůzka hejtma-
na Horních Králováků, pana Josefa Sovy, 
se zvonařským mistrem Petrem Manouš-
kem ze Zbraslavi a skupinou pracovníků 
Českého rozhlasu z Prahy. Po odborné 
prohlídce a revizi zvonů Svatý Vojtěch  
a Panna Maria se ve věži stachovského 
kostela Navštívení Panny Marie uskuteč-
nilo zvukové natáčení hlasů zvonů, které 
bude vysíláno v ČR v termínu po skončení 
prázdnin. 

Letní sezóna nám přinesla také opětov-
né setkání s Mistrem Václavem Hudečkem 
a dalšími umělci při koncertu v Kašper-
ských Horách. Králováci předali panu  
Hudečkovi blahopřání k životnímu jubileu 
i drobné dárky. Po vyslechnutí hudebních 
děl v kostele Panny Marie Sněžné zbyla 
chvíle i na rozhovor s umělci a závěrečné 
fotografování na kostelních schodech. 
Mistr Hudeček laskavě svolil k umístění 
jeho medailonku na naše webové stránky.  

Horní Králováci se průběžně podílí též 
na obnově tornádem zničené jižní Moravy. 
Kromě materiálové a finanční pomoci  
v Hruškách a Moravské Nové Vsi, tam ne-
dávno odeslali i opravený a restaurovaný 
kříž do Hrušek, který bude instalován na 
původní místo, které bylo přímo v epicentru 
ničivého živlu.  

Finančně jsme přispěli i na pomoc  
válkou sužované Ukrajině prostřednictvím 
Hasičského záchranného sboru ze Stach  
i jiných organizací. 

Naší aktuální starostí je dokončení  
restaurování křížku pro náves v Hodoní-
ně. Ve spolupráci s OÚ ve Zdíkově bylo 
opraveno usazení základového kamene  
a vyrovnán kamenný podstavec kříže. 
Ukončení prací se předpokládá v závěru 
srpna. 

 
Ivan Vokáč 

foto: Roman Šebánek 

Pan Sova blahopřeje Mistru Hudečkovi k jubileu

inzerce
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Milí čtenáři občasníku Zdíkovsko.  
Zbývá několik posledních dní do konce 

letních prázdnin a do dalšího začátku no-
vého školního roku, tudíž i nového ročníku 
rybářského kroužku ve Zdíkově.  

Jak jsem Vás informoval v letním vy-
dání Zdíkovska, rybaříci z našeho kroužku 
díky svému nadšení a své práci postoupili 
do Národního kola Zlaté udice 2022. 
Družstvo reprezentovalo nejen Jihočeský 
územní svaz ČRS, ale každý závodník  
i svou mateřskou Místní organizaci ČRS. 
Naše Místní organizace se sídlem ve Vim-
perku zde měla 4 své zástupce. V kategorii 
junioři: Vilém Klapsia ml. (Zdíkovec),  
v kategorii žáci: Tereza Klapsiová (Zdíko-
vec), Martin Šimek (Zdíkov), Adam Boroš 
(Vimperk). Vše probíhalo dle předem sta-
novených propozic a pod dohledem certi-
fikovaných rozhodčích. Třídenní zápolení 
rybaříků nejen s rybářskými znalostmi, 
dovednostmi, ale i s neúprosným vedrem, 
upalujícím sluníčkem a časem bylo zakon-

čeno v neděli v podvečer slavnostním vy-
hlášením v areálu Střední rybářské školy 
a vyšší odborné školy vodního hospodář-
ství a ekologie, Vodňany. Družstvo Jiho-
českého územního svazu ČRS skončilo  
na perfektním 6. místě. Největší úspěch 
družstva byl zaznamenán ve 3. místu z ry-
bářských znalostí. Ty byly rozhodujícím 
faktorem pro celý závod a umístění. Po-
tvrdilo se tak, že pravidelné učení se ryba-
říkům vyplácí. 
 

Od 23. 6. 2022 probíhal čtyřdenní  
Rybářský tábor kroužku Rožmitál pod 
Třemšínem v kempu Nový rybník u Ne-
pomuku. Všichni účastníci z našeho krouž-
ku mohli strávit s kamarády sobotní den 
plný soutěží a poznávání. První cesta nás 
zavedla na exkurzi do pstruhových sádek 
Jelenka v Janovicích nad Úhlavou. Zbytek 
dne vyplnila bojovka pro rybaříky a ve-
doucí na Hurvínkově stezce v Plzni. Přes 
třicet dětí bylo rozděleno do šesti týmů  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a řešilo 17 úkolů. Závěr sobotního dne ne-
mohl pro všechny skončit jinak, než noční 
stezkou odvahy. 
 

Na závěr školního roku jsme v našem 
kroužku, ani v naší Místní organizaci ČRS 
nezapomněli, ani na ty naše nejvíce aktivní 
rybaříky. Sladká odměna a velký pohár 
zmrzliny s ovocem a šlehačkou ve vyhlá-
šené cukrárně prostě musel být.  Dobrá  
nálada samozřejmě nechyběla. Těžko 
jsme se rozcházeli. Všichni očekávají, že 
se co nejdřív shledají nejen u vody a na  
rybářských akcích.

Začátkem prázdnin pořádala Místní  
organizace ČRS Vimperk společně s DDM 
Vimperk rybářský tábor v Nové Peci na 
Lipně. Rybaření, soutěže a zápolení ryba-
říků (kluků a holek) probíhalo po celý 
týden. Přes velký zájem byl počet účastníků 
omezen. Přihlášky opět přijímalo DDM ve 
Vimperku. Mnohaletou táborovou soutěží 
bylo pojídání borůvkových knedlíků a Tá-
borová zlatá udice, složená nejen z rybář-
ských disciplín. Ze všech účastníků měli 
nejlepší výsledky v soutěži: 1 místo. Tereza 

Klapsiová, 2. místo Jakub Švík, 3. místo 
Jan Maršálek. 
 

Začátkem školního roku, začíná nový 
ročník rybářského kroužku, společně  
s ním i rybářské aktivity a různé závody 
pro děti a rybářskou mládež. Do nového 
ročníku rybářského kroužku se nám už  
v květnu hlásili noví zájemci. Jsem moc 
rád, že je o rybaření i rybářský sport od 
dětí takový zájem. Pro všechny vedoucí je 
nepřekonatelným zážitkem, když úplní  

začátečníci uspějí a mají na háčku první 
vlastnoručně chycenou rybu.

  Zprávičky z kroužku mladých rybářů
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Během letních prázdnin jsme od paní 
starostky a vedení obce Chlumany obdrže-
li velmi milou pozvánku zúčastnit se s na-
ším kroužkem 27. 8. 2022 kulturní akce 
pro rodiny s dětmi LOUČENÍ S LÉTEM 
V CHLUMANECH. Celodenní program 
tak doplníme malým stánkem s různými 
rybářskými disciplínami a ukázkami i pro 
ty nejmenší. 
 

Naši aktivní rybářští sportovci obdrželi 
za svou účast a aktivní přístup k rybářs-
kému sportu pozvánku na třídenní Celore-

publikové setkání rybářské mládeže 2022, 
které se koná 2.–4. 9. 2022  ve východních 
Čechách v Jaroměři. Účastníky za Jihočeský 
územní svaz budou: Vilém Klapsia ml., 
Tereza Klapsiová, Adéla Bedlivá, Martin 
Šimek, Dominik John, Ondřej Kalous. 
Odměnou pro ně bude bohatý kulturní 
program včetně programu v ZOO a Safari 
parku Dvůr Králové nad Labem.   
   

Díky partnerství a přátelství s rybářs-
kým kroužkem v Rožmitálu pod Třemší-
nem jsou děti z našeho kroužku pozvány 

11. 9. 2022 na dětské rybářské závody – 
Memoriál Jiřího Šlehofera. Účast jsme již 
potvrdili. Někteří se moc těší, až se po 
prázdninách uvidí s rybářskými kamarády. 
 

Za vedení dětského rybářského kroužku 
ve Zdíkově, za naše rybaříky, Vám všem 
moc děkuji za přízeň a přeji Vám klidný, 
pohodový vstup do nového měsíce a no-
vého školního roku.  
 

Vilém Klapsia st., 
vedoucí rybářského kroužku Zdíkov 

Holky a kluci,  
co si chtějí splnit svá přání,  

chtějí se potkávat s kamarády nebo poznat  
nové kluky i holky,  

se mohou přihlásit od 1.9.2022  
do kroužku ve Zdíkově.  

Zdíkov – Vilém Klapsia st., mob.: 606 274 611

  Jaké aktivity náš rybářský potěr v nejbližší době čeká?

Kaplička spolu se studánkou je součástí legendy týkající se tří pramenů studánek s kaplemi 
zasvěcenými Panně Marii. První z nich je jihozápadně od Zdíkova v místě zvaném „U lizu“.  
Druhá studánka je v obci Stachy. Vedle stojí kaple s obrazem Panny Marie. Pověst praví, že 
zčernalý obraz by měl zesvětlat dvanáct let před velkou válkou. Třetím pramenem je zdejší 
studánka u bývalé kaple „Zjevení Panny Marie“, zvaná též Volyňská kaplička u Branišova. 

Dokud kaple stála, konaly se sem náboženské poutě. Zdejší voda je od nepaměti charakte-
rizována jako „posilující, plná plodivé síly, dobrá k léčení neschopností a oslabení všeho 
druhu, ať už slabozrakosti, nedoslýchavosti, dýchavičnosti, astmatu, všech nedostatečností 
tělesných i duševních“.  

Legenda, týkající se všech tří studánek, hovoří o válce nebo jiném světovém neštěstí.  
Až k němu dojde, bude oblast trojúhelníku pramenů vyšší mocí uchráněna a životy lidí zde 
zachovány.  

Díky iniciativě branišovských patriotů pod vedením Ing. Krtouše, probíhá rekonstrukce 
zmíněné kaple. Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří zaslali finance. Vážíme si každé 
peněžité částky. Jak pokračují práce, se můžete přesvědčit osobně při vycházce, nebo na  
fotografií uveřejněných u tohoto článku. 
 

Dárci mohou přispívat na účet Obecního úřadu ve Zdíkově  
č. ú. 661 626 369/0800 pod variabilním symbolem 23213326,  

do poznámky jméno dárce a účel. 
Děkujeme.  

 
V dalším čísle Zdíkovska vás seznámíme se stavem účtu a prostředky, které byly již  
proinvestovány. 

připravil Mgr. Roman Šebánek 

  Obnova tzv. volyňské kapličky u Branišova
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Po dvouleté covidové pauze jsme se 
vrátili k tradičním hasičským událostem. 

V dubnu proběhla Valná hromada SDH 
Zdíkov, kde pověření členové sboru sezná-
mili své hasičské bratry a sestry o celkové 
činnosti a hospodaření za rok 2020 a 2021. 
Kdokoli z přítomných má možnost, po 
skončení programu, vystoupit v diskusi  
a vyjádřit se. Pozvaní hosté z Hasičského 
záchranného systému Jihočeského kraje, 
územní odbor Prachatice a přátelé z Ně-
mecka pronesli též pár slov. 

Uskutečnilo se námětové cvičení. Sedm 
sborů – celý okrsek (Zdíkov, Zdíkovec, 
Masákova Lhota, Nový Dvůr, Borová Lada, 
Račov, Putkov) se sjelo v Putkově k imi-
tovanému požáru lesa. Provádí se dálková 
doprava vody. Tím se prozkouší zdatnost 
hasičů a stav techniky každého sboru. 

Sbory se opět sešly na okrskové sou-
těži konané pod Masákovou Lhotou. Cvi-
čilo asi 10 družstev po 6 soutěžících. Svou 
zručnost a rychlost v přípravě základny 
i při odstartovaném útoku předvedla  

družstva mužů, ale i družstvo žen nezů-
stalo pozadu. Perfektní výkony, krásná  
podívaná. 

Ke konci června část zásahové jednot-
ky pod vedením velitele provedla cvičnou 
evakuaci Mateřské a Základní školy Zdí-
kov. Děti byly dopředu seznámeny s pla-
ným poplachem. O zakouření prostor se 
postarali proškolení hasiči z HZS Pracha-
tice. Kouř se v MŠ valil ze šatny v prvním 
patře do třídy. Už zdáli slyšící siréna v dě-
tech vzbuzovala napětí, možná i obavy. 
Hasičský vůz zastavil u MŠ u zadních vrat 
a po venkovním schodišti přišli dva hasiči 
s dýchacími přístroji. Ze třídy začali eva-
kuovat děti a paní učitelku ve spolupráci 
s dalšími hasiči je vyvedli ven na zahradu. 
V základní škole probíhala cvičná eva-
kuace trochu složitěji. Hadice musely na-
pojovat od cisterny zaparkované u školní 
zahrady skrze budovu školy až do druhého 
patra, kde imitačně hořela třída, a kouř se 
valil na chodbu. Nositelé dýchací techniky 
ihned otevírali okna a hasili. Hasiči pomá-

hali všem opustit školu a shromáždit se na 
zahradě. Toto cvičení poukazuje a pouču-
je, jak se zachovat v opravdové situaci  
požáru. Myslím, že je to dobrým přínosem 
pro děti, tak dospělé. Možná by bylo 
vhodné tuto akci opakovat každoročně. 
Všichni viděli, co „kluci“ ze zásahovky 
musí zvládnout, a že to není tak jednodu-
ché. Díky „zásahovko“ za dobrou práci  
a super atmosféru. 

V červenci se družstvo mužů zúčast-
nilo „Soutěže o pohár starostky Borových 
Lad“ při Anenské pouti. Opět vyhráli 
první místo, gratulujeme. 

Od dubna vyjížděla zásahová jednotka 
k pěti událostem. Jednalo se o technickou 
pomoc obci, pátrání po osobě a odstranění 
padlých stromů. Žádný výjezd k ohni. 
Hurá! Díky vám spoluobčané, protože jste 
zodpovědní při manipulaci s ohněm. 

Všem spoluobčanům přeji zdravíčko 
 a veselou mysl. 

Za SDH Zdíkov  
Jaroslava Králová 

  Co se děje v SDH Zdíkov
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   SMART technologie a inovace
Od  21. 6. do 22. 6. pořádala skupina 

CHPK (Chytrý Plzeňský kraj) informační 
cestu po Dolním Bavorsku. 

Tato cesta byla přednostně určena pro 
účastníky a starosty z obcí do 2 000 oby-
vatel. Realizaci cesty zajišťovala skupina 
CHPK pod dohledem zástupců z BAYERN 
INNOVATIV a Generálního konzulátu 
České republiky v Mnichově, kteří hradili 
i náklady s cestou spojené.  

Cesty se zúčastnili nejen starostové, 
ale též studenti, zástupci knihoven, muzeí, 
technologických podniků, technologic-
kých kampusů včetně zástupce Minis-
terstva průmyslu a obchodu. Naše obec 
Zdíkov, díky pozvánce od vedení CHPK, 
zde měla 2 zástupce.  
 

Problémy obcí a starostů v Čechách 
i v této části Bavorska jsou v mnohém 
stejné. Účelem cesty bylo seznámení se 
s provozem obcí při nedostatku personálu 
v administrativních a technických úsecích. 
Jak tento nedostatek personálu obce do-
plňují chytrými technologiemi, aby byl  
zajištěn chod obce, její rozvoj i nedostatek 
pracovních míst pro občany? Aplikované 
chytré technologie a vysokorychlostní sítě 
v obcích velikostí do 2 000 obyvatel, které 
jsou postupně zaváděny i u nás v České 
republice, byly představeny přímo v čin-
nosti. Díky těmto technologiím dochází ke 
zlepšení vnitřního chodu obcí, k zapojení 
většího počtu občanů a snížení odlivu  
občanů do měst. Starostové mají díky  
digitálním technologiím i jednoduššímu 

ovládání větší přehled o řešení problémů 
včetně technických, mohou lépe reagovat 
a informovat občany o dění nebo problé-
mech v obci. Občané rozdílného věku se 
díky těmto technologiím více zapojují do 
chodu obcí, jejich vzhledu i budoucího 
rozvoje. 
 
Detailně byla řešena témata:  
 
n vodní hospodářství – využití vysoko- 

rychlostních sítí při haváriích, zajištění  
plynulých dodávek a zásob pitné vody,  
pravidelná kontrola kvality pitné vody  
i bez využití chlóru  

n stavební dvůr – provoz stavebních 
dvorů (obecních skladů), pomoc i men- 
šímu počtu technických pracovníků  
s dohledáním, řešení každodenních  
problémů a jednoduché plánování je- 
jich vyřešení 

n zvýšení zapojení občanů (včetně dříve  
narozených) do chodu obcí za pomocí  
chytrých technologií, a to převážně  
v dnešní době covidové 

n kulturní a křesťanský život v obcích  
v době covidové za pomoci vysoko- 
rychlostních sítí 

n digitální plánování a vysokorychlostní  
sítě 5G pro obce v národních parcích 

n digitální a finanční management  
v obcích, digitální vesnice 

n digitalizace a energetika v obcích (so- 
lární elektrárny a energetická soběstač- 
nost obecních úřadů včetně obecních  
objektů) 

n dopravní obslužnost a řešení při snížení 
nákladů na dopravu v obcích 

n zdravotnictví a řešení telemedicíny  
v praxi pomocí vysokorychlostních sítí 
–  zejména pro obce, kterým se nedaří 
zajistit pro občany praktické lékaře 

 
Navštívili jsme: obec Spiegelau, kde je 

starostou Karlheinz Roth; obec Neuschö-
nau, kde je starostou Alfons Schinabeck. 
S některými praktickými řešeními a apli-
kovanými vizemi pro město Freyung nás 
obeznámil starosta města, Dr. Olef Hein-
rich. Ukázky z praxe byly v kompetenci 
pracovníků obcí. 

S podrobnějšími detaily digitálních 
technologií, jejich zrodem a vývojem  
aplikací v praxi nás seznámili Prof. Dr. 
Diane Ahrens, zástupkyně Technologic-
kého Campusu v Grafenau a Wolfgang 
Dorner, zástupce Technologického Cam-
pusu ve Freyungu. Díky těmto osobám  
a kampusům, které zastupují, se aktivně 
řeší další vývoj technologií pro obce  
menších velikostí. Zmíněné technologické 
kampusy úzce spolupracují s Jihočeským 
vědeckotechnickým parkem v Českých 
Budějovicích a Technologickým parkem 
v Písku.  

Na závěr setkání bylo zmíněno téma 
pro využití dronů a vícevrtulových koptér 
ve službách odborných lesních hospodářů, 
kůrovcové problematiky, pro management 
dopravy a extrémního počasí. 

Za účastníky  
Vilém Klapsia st. (Zdíkovec) 
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     11. 9.    10:00–17:00    Mše svatá U Lizu a Lizovská pouť                                                        kaple U Lizu 

     17. 9.    12:00–22:00    13. Zdíkovské středověké slavnosti                                                  Ostrov 

     17. 9.    19:00–02:00    Pouťová zábava                                                                                                 parkoviště před hotelem 

     18. 9.      9:00                  Mše svatá                                                                                                                 kostel Sv. Ludmily 

     18. 9.    10:00                 Pouťová kapela u Novotných                                                                 před OÚ 

     21. 9.    17:00                 Zastupitelstvo obce Zdíkov                                                                     Dům služeb 

     23. 9.    14:00–22:00    Volby do obecních zastupitelstev                                                      Volební místnosti 

    24. 9.      8:00–14:00    Volby do obecních zastupitelstev                                                      Volební místnosti  

     25. 9.    14:00                 Svěcení opraveného kříže v Hodoníně u Zdíkovce 

  26. 11.    16:00                 Čertovská pohádka – pořádá SDH Zdíkov                                              divadlo kino Zdíkov 

 27. 11.    17:00                 Advent Zdíkov 

                
Sportovní akce  

    10. 9.    10:00                 Kopaná               OP žáci                                       Stachy/Zdíkov–Čkyně A                               hřiště Stachy 

     10. 9.    17:00                 Kopaná               OS muži                                     Zdíkov–Borová Lada                                      hřiště Zdíkov 

     12. 9.    17:00                 Nohejbal           OP Strakonice                          Jimil Zdíkov A–Radomyšl B                         hřiště sídliště 

     14. 9.    17:00                 Kopaná               OP mladší přípravka              Zdíkov/Stachy–Vimperk B                           hřiště Zdíkov 

     17. 9.    14:30                 Kopaná               stará garda                               Zdíkov–Lhenice                                               hřiště Zdíkov 

     17. 9.    17:00                 Kopaná               OS muži                                     Zdíkov–Horní Vltavice                                   hřiště Zdíkov      

     24. 9.    10:00                 Kopaná               OP žáci                                       Stachy/Zdíkov–Volary                                   hřiště Stachy 

     24. 9.    10:30                 Kopaná               OP starší přípravka                Zdíkov/Stachy–Volary                                   hřiště Zdíkov 

     24. 9.    16:00                 Hokej                   Šumavská liga LH                   Budilov–Zdíkov                                               ZS Vimperk 

     24. 9.    17:00                 Kopaná               OS muži                                     Zdíkov–Vlachovo Březí B                              hřiště Zdíkov 

     26. 9.    17:00                 Nohejbal           OP Strakonice                          Jimil Zdíkov A–NK Mladějovice A              hřiště sídliště 

     5. 10.    16:30                 Kopaná               OP mladší přípravka              Zdíkov/Stachy–VlachovoBřezí                    hřiště Zdíkov 

     8. 10.    10:30                 Kopaná               OP starší přípravka                Zdíkov/Stachy–Netolice/Strunkovice      hřiště Zdíkov 

     8. 10.    14:00                 Hokej                   Šumavská liga LH                   Zálezly–Zdíkov                                                ZS Vimperk 

     8. 10.    16:00                 Kopaná               OS muži                                     Zdíkov–Strunkovice B                                   hřiště Zdíkov 

  14. 10.    15:30–22:00    3 Städte Rallye RZ Putkov–Žírec–Zdíkov                                                silnice Putkov–Zdíkov 

  19. 10.    16:00                 Kopaná               OP mladší přípravka              Zdíkov/Stachy–Volary                                   hřiště Zdíkov 

  22. 10.    10:00                 Kopaná               OP žáci                                       Stachy/Zdíkov–Čkyně B                               hřiště Stachy 

  22. 10.    15:30                 Kopaná               OS muži                                     Zdíkov–Svatá Maří                                          hřiště Zdíkov 

  29. 10.    10:30                 Kopaná               OP starší přípravka                Zdíkov/Stachy–Vimperk B                           hřiště Zdíkov 

     5. 11.    10:00                 Kopaná               OP žáci                                       Stachy/Zdíkov–Husinec/Lažiště                 hřiště Stachy

  Kulturní a sportovní kalendář září–listopad 2022

Zástupci obce Zdíkov vstoupili do jednání s provozovatelem pouťových atrakcí v rámci Zdíkovské pouti, a to jak telefonicky, 
tak osobně. Poslední osobní schůzka se uskutečnila 12. 8. 2022 ve Vacově s tím, že zajištění atrakcí v termínu 16.–18. 9. 2022 je ze 
strany provozovatele problémové. V ten samý termín má smluvně naplánovány již atrakce pro město Strakonice. Přesto se pan 
Tříska pokusí zajistit pro Zdíkov 2–3 atrakce. Dle jeho sdělení v roce 2023 již bude vše termínově v pořádku. Bohužel do dnešního 
dne (tj. do vydání Zdíkovska) nemáme zatím žádné další informace. 

  Informace k pouťovým atrakcím pro Zdíkovskou pouť 
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Příspěvky do příštího čísla odevzdávejte do 4. 11. 2022 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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