VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Po dvaceti letech se zastupitelstvo městyse rozhodlo obnovit tradici vítání občánků.
Této slavnostní události se ujala Mgr. Irena Králová. V sobotu 15. května 2010
se v mateřské škole sešli rodiče s dětmi narozenými v roce 2009.
Na úvod vystoupily se svým programem děti z mateřské a základní školy. Poté
místostarosta Antonín Žák pronesl slavnostní projev. Rodiče se zapsali do pamětní knihy
a obdrželi pro své děťátko od úřadu městyse první vklad na První konto a drobné dárky.

Vážení
Vá ení spoluobčané,
spoluob ané,
pro letošní rok zastupitelé odsouhlasili velké akce a to - opravu hřbitovní zdi, márnice, úpravu
chodníků, parkoviště a přístupové cesty ke hřbitovu včetně ozelenění a výstavbu kolumbária. Celá tato
akce bude financována výhradně z rozpočtových prostředků Městyse Zdislavice. V souvislosti s touto
rekonstrukcí jsem požádal o finanční příspěvek obce naší kolátory a zároveň o tomto svém kroku
informoval pana pátera Mgr. Marcela Timka s tím, že v případě, že některá z obcí přispěje na tuto
ojedinělou a finančně náročnou akci, nebudou tyto prostředky použity na financování rekonstrukce
hřbitova a jeho okolí, ale budou poukázány zdislavické farnosti a z ní hrazeny náklady spojené s opravou
zdi a fasády místní fary. Do současné doby však žádná z obcí finanční příspěvek nepoukázala. Křížek,
který byl odložen u plotu hřbitova, byl po dohodě s panem P. Timkem umístěn vlevo podél cesty vedoucí
od „Židova kopce“ směrem do Zdislavic.
Další neméně významnou investiční akcí je rekonstrukce a výstavba komunikace v nové zástavbě
„Na kutále“.
Výše zmíněné akce budou hrazeny z přebytku hospodaření z roku 2009 a dosáhnou výše
cca 1.700 000,- Kč.
Jako tradičně jsme pořádali společně s místní organizací ČSSD v pořadí již 5. ročník „Běhu pro
radost“, který se uskutečnil v areálu firmy Trycon s.r.o. na „Pekle“. Účast byla poměrně hojná, hlavně
z řad nejmenších atletů. Poháry a diplomy podepsané olympijským vítězem A. Valentou se moc líbily.
V souvislosti s pořádáním této akce děkuji našim sponzorům - VOD Zdislavice, Elektroprofi Jiří Němec
Zdislavice, MK Invest, v.o.s Zdislavice a Velteco, s.r.o. Vlašim.
V měsíci červnu jsme zakoupili místním hasičům elektrocentrálu v ceně 17 354,- Kč (z dotace
a vlastních prostředků).
Připravujeme společně se základní školou předání prospěchových odměn a ocenění všem, kteří
vzorně reprezentují naší školu. Taktéž, společně s panem místostarostou, slavnostně předáme vysvědčení
a upomínkové předměty našim deváťákům, kterých je v letošním roce 21. Samozřejmostí je již po
několik let poskytnutí příspěvku pro naše prvňáčky, kteří v září nastoupí do naší základní školy. Náklady
na tyto aktivity budou činit cca 25.000,- Kč.
Dále zastupitelstvo v nejbližších dnech projedná možnost příspěvku na opravu varhan v místním
kostele sv. Petra a Pavla.
Chci Vás také informovat o výsledku jednání ve věci žádosti našich maminek o zřízení dětského
hřiště. Tento požadavek byl projednán na zasedání zastupitelstva a byl nabídnut pozemek bývalého
školního pozemku za 1,- Kč nájemného ročně a taktéž byla přislíbena finanční pomoc na jeho realizaci.
Do dnešního dne však žádný rodič na tuto nabídku nezareagoval i přesto, že písemná odpověď byla
zaslána předkladatelce žádosti.
V souvislosti s rekonstrukcí zeleně u hřbitova došlo k vytrhání tújí. Tímto Vám všem nabízím
jejich bezúplatnou likvidaci, jedinou podmínkou je provedení úklidu. Taktéž Vás všechny žádám o to,
abyste nevyhazovali květiny a kalíšky u hřbitovní zdi - na to je u hřbitova vyhrazený prostor a dále
neukládali různé fólie, igelitové tašky a jiný odpad u kontejnerů na tříděný odpad na městečku.
Léto za pár dní bude v plném proudu a všichni se těšíme na dovolenou, děti na prázdniny. Přeji
Vám všem proto příjemné prožití těchto dnů a načerpání nových sil.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Oprava vstupní brány.
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Výstavba kolumbária.
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Vybráno z obecní kroniky
rok 1949
V letošním roce byla zrušená v naší obci četnická stanice. Jako poslední člen SNB byl vrchní
strážmistr Vojtěch Otradovec, který odešel do penze. Následující roky bude do naší obce docházet pouze
okrskář.
V prostorách po zrušeném obchodu s koloniálem u Muziků, byl letos na podzim otevřen obchod
s textilem.
8. května byl uspořádán zdejší školou „Běh vítězství“, kterého se zúčastnilo 84 % všech školních dětí.
Dne 6. dubna v 8 hodin ráno vypukl požár č. p. 49 a 89 patřící Adolfu Sandrovi a Antonínu Kottovi,
právě v době, kdy mnoho rolníků odjíždělo nebo pracovalo na poli. Členové místního hasičského sboru
v 15ti minutách po vyhlášení požáru začali požár hasit motorovou stříkačkou, která podávala vodu
z potoka dvěma proudy. Hlavní byl zájem hasičů, aby se požár omezil jen na stavby, které byly
v plameni. To se podařilo. Uhájena byla u p. Ant. Kotta jedna světnice, komora, chlívky na prasata
a kůlna na hospodářské stroje. Shořela Ant. Kottovi stodola, řezárna, stáj na hovězí dobytek, světnice
a síň. Adolfu Sandrovi shořela z části pouze kolna na slámu. Požár byl uhašen v 9 hodin a vyčištěno
požářiště ve 12 hodin. K požáru se dostavilo 7 sousedních sborů.
Dne 30. září 1949 o deváté hodině večer vypukl požár ve stohu slámy patřící Václavu Boučkovi
a Antonínu Hůdkovi, rolníkům ze Zdislavic. Tento stoh byl postaven na poli v oblasti katastru zvaném
„Jíviny“ a to směrem východním asi 600 m od obce. Požár se rychle rozšířil na celý stoh, neboť sláma
byla suchá vlivem slunečného počasí. K požáru se dostavili členové hasičského sboru a mnoho našich
občanů. Zjistilo se, že požár se nedá nijak hasit. Když se hasiči a občané vraceli domů, tím samým
směrem, ale blíže Zdislavic na poli Josefa Kadlece v oblasti katastru zvaném „U třešně“ se vzňal druhý
stoh slámy, který patřil Josefu Kadlecovi č. 102 a Ant. Kottovi č. 26. Tu poznali občané, že tyto požáry
jsou založené. Nedaleko stály další tři stohy a občané šli tyto stohy prohledat a František Bouček nalezl
v jednom z těchto stohů nálož, která již dohořívala. Tím zachránil vyhoření zbývajících stohů, které byly
v těsné blízkosti vedle sebe. Nálož se skládala z několika papírů na sobě složených a napuštěných
hořícími látkami. Uprostřed byl knot obložený slámou a plevami. Nálož byla odevzdána Sboru národní
bezpečnosti. Shořelo celkem 250q slámy v ceně 25 000,- Kč.
Svaz české mládeže velmi dobře v tomto roce pracoval. Pravidelně se scházel v místnosti na radnici,
kterou dostal od místního národního výboru do užívání. Referentku vykonává Jarmila Habalová.
Od začátku školního roku 1948-49 byla měšťanská škola přejmenovaná na střední školu, do které bylo
zapsáno 131 žáků, z toho 66 chlapců a 65 dívek. Národní škola měla zapsaných 135 žáků, a to 71 chlapců
a 64 dívek.
Jindřiška Rybová, kronikářka

Zdislavice - podrobné výsledky voleb do PS P ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
proběhly ve dnech 28. a 29. května 2010. Právo volit do
Poslanecké sněmovny měli pouze státní občané České
republiky. Volič, který nemohl volit ve svém volebním
okrsku, měl možnost požádat o vydání voličského průkazu.
Ve Středočeském kraji bylo zaregistrováno
20 politických stran. Ze Zdislavic kandidovali do Poslanecké
sněmovny : Mgr. Irena Králová (ČSSD) a Ing. Tomáš
Pavlis (Strana svobodných občanů).
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého
a zvláštního seznamu voličů :
449
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky :
291
Počet odevzdaných úředních obálek :
291
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem :
286
% účast voličů ve volebním okrsku :
64,81 %
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1,04
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0,69
Dana Volfová
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Z hasičského dění
22. května se v Sedmpánech uskutečnilo
základní kolo v požárním sportu pro okrsky
Zdislavice a Trhový Štěpánov. Soutěže se
zúčastnilo 8 družstev mužů a 3 družstva žen.
V disciplině 100 m překážek jsme obsadili
1. místo, požární útok se nám nepovedl a celkově
jsme se umístili na 4. místě.
29. května proběhlo na stanici HZS Vlašim
školení strojníků JPO II a JPO III hasebního
obvodu Vlašim. Naše JSDHO na toto školení
vyslalo osm strojníků.
Zásahy:
23. 4. požár suché trávy v Souticích
28. 4. planý výjezd Mnichovice
2. 5. technická pomoc Zdislavice
2. 6. požár garáže Tehov

Taktické cvičení v Bílovicích.

Humanitární pomoc
Náš sbor uspořádal sbírku
humanitární pomoci pro oblasti
Moravy,
které
byly
postiženy
květnovou povodní. Sbírka věcných
prostředků byla 24. května odvezena
a předána v obci Pravčice u Hulína.
Přes tuto obec se 3x za sebou přehnala
bouřka a splach z cca 10 km2 naplnil
místní rybník, který takový nápor
nevydržel a rozlil se do obce. Teprve
po 36 hodinách čerpání vody
(14 stříkaček PS-12 a jedno
velkokapacitní čerpadlo z HZS
Ústeckého kraje) se tamním hasičům
podařilo snížit hladinu rybníka natolik,
aby
se mohlo započít s úklidem obce.
Předání humanitární pomoci.
Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří se podíleli na sbírce. K poděkování se připojují i občané obce
Pravčice v čele se starostou panem Šaškem.
Miroslav Míka, starosta SDH

Příprava na výročí
Pro připravovaný projekt k výročí 125 let založení SDH Zdislavice prosí náš sbor
spoluobčany našeho městyse a příznivce dobrovolného hasičstva, pokud mají
jakékoliv informace, dokumenty nebo věcné předměty, týkající se činnosti sboru
v našem městysi, o jejich zapůjčení. Po zpracování budou opět vráceny v původním
stavu. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese: hasici@zdislavice.cz nebo starostu
SDH pana Miroslava Míku. Předem všem děkujeme.
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A opět se běhalo
V. ročník Běhu pro radost se uskutečnil 5. června 2010 v reálu rekreačního střediska „Peklo“. Celý
areál byl jako vždy pečlivě připraven. Vytrvalý déšť předcházejících dní ale způsobil, že louka byla silně
podmáčená a ještě v pátek vypadala, že dá všem pěkně „zabrat“. Naštěstí sluníčko pomohlo, louku
vysušilo a dalo se docela slušně běhat. Tradiční trať pro dorostence a ženy se ale zprovoznit nepodařilo
a museli jsme vyměřit náhradní trasu. Trať pro muže, která vede lesem, byla rovněž částečně odkloněna.
Nicméně naši běžci si ji i tak chválili a k našemu údivu doběhli docela čistí.
V cíli na všechny čekala sladká odměna a pro ty nejlepší poháry a diplomy, které pro letošní ročník
podepsal Aleš Valenta.
Potěšující pro všechny organizátory je, že se závodů účastní sportovci nejen z celých středních Čech,
ale i ze vzdálenějších míst. Naopak nás trošičku mrzí, že místních sportovců nám nějak ubývá.
Letos se zúčastnilo 85 závodníků, rozdali jsme 51 pohárů. Nejmladším účastníkem byla Natálka
Naňáková ze Zdislavic a nejstarším
Bohumil Strnad z Čáslavi. Hlavní závod
mužů vyhrál Karel Hejný nejml. ze
Zdislavic. Nejvzdálenější místo, ze
kterého k nám závodníci přijeli, jsou
Sedlice v okrese Strakonice - 103 km.
Děkujeme všem organizátorům
i všem našim sponzorům. Poděkování
patří i rozhodčím, manželům Říhovým,
kteří jsou velkými propagátory našeho
běhu. Pro příští ročníky se nám snad
podaří zajistit podpisy některých našich
hokejových mistrů světa.
Mgr. Irena Králová

Start předškolních dívek.

Honební společnost Zdislavice
20. 3. 2010 proběhla výroční členská schůze, na které byly zhodnoceny výsledky mysliveckého
hospodaření v roce 2009.
Na schůzi byl přijat za člena p. Jiří Kadeřábek starší z Chlumu.
V květnu bylo provedeno nastřelení kulových zbraní před zahájením odstřelu srnčí zvěře. Jedním
z hlavních úkolů bude dohoda s VOD Zdislavice - zajištění ochrany srnčí zvěře před sekáním. V plánu
pro letošní rok je i pokračování údržby střelnice.
Na závěr uvádím povolené doby lovu zvěře se zaměřením na zvěř vyskytující se v naší lokalitě
(průběh lovu během mysliveckého roku) :
srnec obecný
16. 5. - 30. 9.
srna, srnče
1. 9. - 31. 12.
muflon, muflonka, muflonče
1. 8. - 31. 12.
kňour, bachyně prasete divokého
1. 8. - 31. 12.
zajíc polní
1. 11. - 31. 12.
bažant obecný, kohout slepice
16. 10. - 31. 12.
holub hřivnáč
1. 8. - 31. 10.
straka obecná, vrána obecná
1. 7. - 28. 2.
kachna divoká
1. 9. - 30. 11.
jezevec lesní
1. 10. - 30. 11.
16. 10. - 15. 2.
hrdlička zahradní
kuna lesní, kuna skalní
1. 11. - 28. 2.
Celoročně se loví : liška obecná, sele a lončák prasete divokého.
Ing. Josef Pastorek, jednatel
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Milí čtenáři,
možná jste se na svých cestách setkali s tím, že
téměř v každé obci jsou jiné druhy popelnic, v sousedním
městě či obci mají kontejnery úplně jiných barev, místní do
nich mohou odkládat úplně něco jiného. Ve většině případů
toto záleží na každé svozové firmě, která má uzavřenou
smlouvu s příslušnou obcí. Svozová firma je závislá na svých
odběratelích, zejména dotřiďovacích linkách a podle toho se
určuje sortiment sbíraných odpadů. Proto se můžete setkat
s tím, že někde se třídí pouze PET láhve a jinde všechny
plasty, někde sbírají nápojový karton a jinde ne. Obvykle se
dozvíte, jak a co třídit, na velkých samolepkách umístěných
Nepořádek okolo kontejnerů.
na kontejnerech na třídění odpadu.
Základním cílem třídění odpadů je co možná nejšetrnější chování k životnímu prostředí a nejvyšší
materiálové využití při dosažení nejnižších možných ekonomických nákladů.

KAM S VAŠÍM ODPADEM?

Co kam patří a nepatří

PAPÍR

PATŘÍ

NEPATŘÍ

noviny, časopisy, reklamní letáky,
kartony, sešity, papírové obaly,
krabice roztrhané na menší kusy,
balicí papír,

mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a
voskovaný papír, použité plenky

sešlápnuté PET lahve

plastové nádoby a lahve, plastové
kelímky od jogurtů, sáčky a fólie,
plastové tašky, plastové obaly od
šamponů a čistících prostředků

PLASTY

(na obalu je označeno PET)

SKLO

bílé nebo barevné sklo, vymyté
skleněné láhve, zavařovací
sklenice, tabulové sklo

keramika, porcelán, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla

vypláchnuté krabice od džusů,
mléka apod.

nápojové kartony se zbytky
potravin

NÁPOJOVÉ
KARTONY

čerpáno z materiálů:
Krajská informační kampaň ke třídění odpadů k vyššímu zapojení obyvatel do třídění odpadů, která je
společným projektem Středočeského kraje a autorizované obalové společnosti Eko-kom a.s. - uveřejněno
na webových stránkách www.stredoceskakampan.cz.
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NOVINKY V KNIHOVNĚ V ČERVNU 2010
GARLOCKOVÁ DOROTHY – SRDCE BOUŘE
Příběh Kate, zdravotní sestry, která je unesena
uprostřed divočiny Texasu.
LARSSONOVÁ ASA – SLUNEČNÍ BOUŘE
Autorka
nepíše
jen
napínavé
příběhy,
ale i psychologicky věrné studie osob. Tentokrát příběh
začíná rituální vraždou v kostele ve Švédsku.
MONYOVÁ SIMONA – BLONĎATÁ STÍHAČKA
Přečtením knihy výrazně snížíte riziko přehmatu při
výběru životního partnera.
LONGINOVÁ
HELENA
–
ROBERTOVI
S LÁSKOU
Je mnoho způsobů, jak žít spolu nebo vedle sebe.
Rázná a nebojácná Květa se stane obětí vlastní
zaslepené lásky ke krásnému, ale nevěrnému manželovi
a o všechno přijde, teprve potom může milovat nového
partnera, přestože se v jejích očích bývalému
manželovi v ničem nevyrovná.

Zachutnalo nám …
Duhové řezy s jahodami
těsto: 6 vajec, 120 g cukru, 2 lžíce kakaa, 110 g
polohrubé mouky
náplň: džem na potření, dětské piškoty, vaječný
likér, jahody (čerstvé, mražené i kompotované)
krém : 2 zakysané smetany, 1 tvaroh,
1 vanilkový cukr, 80 g mouč. cukru, 2 lžičky
citronové šťávy, 1 smetana na šlehání,
1 želatinový ztužovač
jahodové želé: 200 g jahod, 2 lžíce cukru,
0,25 sáčku želatiny
Postup: Ze základních ingrediencí vypracujte
v hnětači těsto, jež rozválíte na plát a přenesete
na plech s pečicím papírem. Plát upečte a po
zchladnutí potřete ovocným džemem. Povrch
dále poklaďte piškoty pokapanými vaječným
likérem, mezi které rozložíte kousky jahod.
Připravte si krém: Zakysanou smetanu
ušlehejte s tvarohem a cukrem, přidejte citr.
šťávu a vmíchejte ušlehanou smetanu. Ke
směsi pomalu přilijte podle návodu připravený
želatinový ztužovač, dobře promíchejte a krém
rozetřete ve vyšší vrstvě na ovoce. Nakonec
vrstvu světlého krému zalijte jahodovým želé :
Jahody rozmixujte s cukrem, přidejte dle
návodu rozpuštěnou práškovou želatinu a dobře
hmotu našlehejte. Grilovací jehlou vytvořte
krouživými pohyby duhování. Nakonec
moučník důkladně vychlaďte, nejlépe do
druhého dne.
Přejeme dobrou chuť!

POKORNÝ VÍT – NA NÁŠ POHŘEB DO SMRTI
NEZAPOMENETE!
O krkolomných životních eskapádách slečny K., která
touží po všem, po čem všichni ostatní, ale celé se to
nějak komplikuje.
STEELOVÁ DANIELLE – BOREC
Příběh rozvedené psychiatričky Maxine, která žije se
3 dětmi v New Yorku. Po čase do jejího života vstoupí
doktor Charles Westa.
SÝKOROVÁ
MARKÉTA
–
STRÁŽKYNĚ
PLAMENE
Spisovatelka Patricie žije ve zdánlivě spokojeném
manželství. Má 2 syny, přepychový dům, auto, dostatek
peněz. Její muž Ivan je svérázné a svobodomyslné
povahy a tím, že zabezpečí rodinu finančně, k ní jeho
závazky končí. Přesto jí něco schází – hledá pochopení,
uznání a lásku.
Jindřiška Rybová, knihovnice

Životní jubilea ...
duben, květen, červen :
Gustav Srba, Zdislavice 126
Antonín Pastorek, Zdislavice 164
Karel Klenot, Zdislavice 115
Marie Kolářová, Zdislavice 82

65
65
79
88

Jiřina Jankovská, Zdislavice 157
Miroslav Ježek, Zdislavice 172
Růžena Votýpková, Zdislavice 66
Zdeňka Kotová, Zdislavice 63
Marie Kropáčková, Zdislavice 98
Josef Šanda, Zdislavice 150
František Trávníček, Zdislavice 33
Vladimír Marek, Zdislavice 17

55
60
65
65
77
78
84
87

Marie Kozáková, Zdislavice 193
Josef Zvára, Zdislavice 42
Vlasta Kubíková, Zdislavice 142
Marie Marková, Zdislavice 17

50
78
82
85

Vítáme nové občánky …
11. 6. 2010 Alžběta Sedláčková, Zdislavice 175
12. 6. 2010 Lucie Kadlečková, Zdislavice 176

Všem srdečně blahopřejeme.
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