V sobotu 1. 6. 2013 se uskutečnil VIII. ročník Běhu pro radost. I přes nepřízeň počasí (pršelo
a byla zima) se akce konala. V 18 bězích startovalo 57 závodníků (22 žen a 35 mužů). Účastníci
obdrželi diplomy podepsané panem Ing. Janem Kodešem, poháry a medaile. Děkujeme všem
organizátorům za perfektní přípravu a všem účastníkům za účast a na shledanou se těšíme při příštím
ročníku 7.června 2014. Výsledkovou listinu i fotografie z běhu můžete shlédnout na www.zdislavice.cz.

Vážení spoluobčané,
letošní rok se přehoupl do své druhé
poloviny a naše městečko zaznamenalo za ten
půlrok několik změn. V prvé řadě se nám
podařilo dokončit obnovu významné kulturní
památky jakou je kostnice ve Zdislavicích.
Zahájení opravy začalo již v loňském roce díky
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, z Fondu
kultury a obnovy památek v rámci Tématického
zadání Podpora obnovy kulturních památek.
V této souvislosti musím zmínit nestory podpory
obnovování kulturních památek v našem
regionu - jedná se především o prof. MUDr.
Zdeňka Seidla, CSc., ing. Pavla Pešouta
a poslance P ČR ing. Václava Zemka, bez jejichž pomoci by mnoho našich památek již
neexistovalo. Tuto akci jsme slavnostně prezentovali při vzácné návštěvě J. E. kardinála
Dominika Duky OP arcibiskupa pražského a primase českého, který nás svou návštěvou poctil na
svátek sv. Petra a Pavla dne 29. 6. 2013. Jednalo se o velmi příjemné setkání s tak vzácnou
osobností, jakou je J. Em. kardinál. Po mši svaté následovala prohlídka a požehnání nově
zrekonstruované kostnice. Chtěl bych v souvislosti s touto návštěvou poděkovat všem, kteří se na
přípravě tohoto slavnostního dnu podíleli - členům SDH Zdislavice a TJ Sokol za provedení úklidu
městečka a okolí kostela, sponzorovi za poskytnutý finanční dar, díky kterému byla provedena
oprava omítky západní části kostela a v neposlední řadě místním farníkům.
V současné době finišujeme na dokončení spolkového domu a zateplení úřadu městyse, které
je spojeno s výměnou zdroje vytápění. U těchto akcí v nejbližší době proběhnou kolaudace
a předání stavby. Okamžitě po předání staveb bude následovat závěrečné vyhodnocení všech
akcí, abychom mohli dočerpat zbytek dotací. Také jsme provedli nejnutnější opravy místních
komunikací, jedná se o prostor parkoviště před domem p. Pastorka, opravu komunikace před
domem p. Smejkala a opravu výmolů v silnici v Hliništích. Taktéž členové SDH dokončují drobné
opravy v části hasičské zbrojnice, které financuje náš městys. I tyto práce budou dle informace
hotovy do konce prázdnin. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat dotaci na zateplení
budovy školy (staré radnice) a mateřské školy, podepsal jsem z pověření zastupitelstva zadávací
dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele těchto akcí. Minulý měsíc jsme taktéž úspěšně
vybrali dodavatele na výstavbu Víceúčelového hřiště za naší tělocvičnou. Zastupitelé souhlasili
s výsledkem výběrového řízení a pověřili mě podpisem smlouvy s dodavatelem. Celá akce by
měla stát 1 243 373,- Kč bez DPH. Další dotační úspěch je provedení výsadby ovocné aleje
k Peklu. Tuto akci budeme realizovat ještě v letošním roce a investovaná částka bude cca
200 000,- Kč, naše spoluúčast je 10%. V letošním roce bude ještě provedena rekonstrukce sochy
sv. Jana Nepomuckého na městečku a i na tuto akci se nám podařilo získat 40 % dotaci
z celkových nákladů cca 82 000,- Kč.
V blízkosti
rybníka
Sejrek
vznikl
remízek a malá tůň pro drobné živočichy.
Tuto akci jsme realizovali za velké pomoci
ochránců přírody z Vlašimi a byla celá
hrazena z dotace bez naší finanční
spoluúčasti. Každá takováto akce má své
příznivce a odpůrce, ale myslím si, že
aktivity, které jsou směřovány do oblasti
ochrany přírody a jejího rozvoje, mají velký
význam a do budoucna je většina ocení.
čas
dovolených
Protože
začal
a prázdnin, přeji Vám krásné léto plné
sluníčka, hezkých zážitků a načerpání
nových sil.
Bc. Pavel Bouček, starosta
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Vzácná návštěva
Přímo na naší Zdislavickou pouť, k nám do našeho městyse zavítala vskutku vzácná návštěva. Vzácná,
protože příjemná a povzbudivá. Zavítal k nám Jeho eminence kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
a primas český. Přijel, aby po bezmála čtyřech desetiletích posílil naší víru, sám se potěšil mezi věřícími ze
zdislavické farnosti a taktéž požehnal obnovenému dílu našich předků, zdislavickou kostnici. Pán Bůh nám
navzdory nepříjemné předpovědi požehnal krásný den, což byla snad jediná věc, kterou jsme nemohli ve svých
přípravách nijak ovlivnit. A tak jsme směli prožít skutečně překrásný den, jelikož všechno klaplo na výbornou.
Pan kardinál nejprve projel městys ve svém voze, aby nakonec naleznuvše farní budovu zaparkoval před ní
a s radostným úsměvem se uvítal nejprve s místním duchovním P. Marcelem a posléze také s p. starostou s chotí,
kněžími a ministranty, kteří stejně jako já již napjatě očekávali
jeho příjezd. Po krátké přípravě pana kardinála na faře jsme se
vydali průvodem od fary do našeho farního kostela sv. Petra
a Pavla, apoštolských knížat. Už od začátku atmosféru
bohoslužby umocňovalo velmi životné a povzbudivé zpívání
mládežnických písní s kytarovým doprovodem. Vůbec jsem
měl pocit výjimečnosti těchto okamžiků, který jak slýchávám
od lidí, nebyl pouze mým přesvědčením. Pan kardinál nás
povzbudil k životu z víry nejenom připomenutím odkazu sv.
Petra a Pavla, ale taktéž zdůrazněním cyrilo-metodějské
tradice jelikož prožíváme předvrcholné okamžiky velkého
jubilea příchodu apoštolů Slovanů na Velkou Moravu. Po
skončení slavné bohoslužby a požehnání, jsme se znovu
průvodem odebrali k nedaleké kostnici, kde nás již očekávali
děti naší základní školy, které pod vedením paní učitelky
Vodolánové nacvičili krátký kulturní program, který byl
oceněn potleskem a uznáním ze strany p. kardinála za vhodný
výběr z českých tradičních písní. Poté nám pan starosta
přiblížil okolnosti obnovy kostnice spojenou s poděkováním
všem, kteří především finančnímu pokrytí akce obnovy,
výrazně napomohli. Po požehnání, při kterém jsem uvedl pana
kardinála také do různých specifik zdislavické kostnice, jsme
se pomodlili za zemřelé. Po tomto závěrečném náboženském
aktu se o slovo se svou zdravicí přihlásil pan poslanec Zemek,
který připomněl svůj vztah ke Zdislavicím, přes svou babičku
a na závěr jsme vybídnutím pana kardinála tuto oficiální část uzavřeli zpěvem české státní hymny. Průvodem
jsme se vrátili zpět do farní budovy, odkud po rychlém odstrojení jsme se vydali poklidnou procházkou, při které
se pan kardinál zdravil s mnoha lidmi podáním ruky a milým slovem, do salonku jídelny VOD Zdislavice, kam
nás k příjemnému obědu pozval pan předseda
Ing. František Škrle. V družném rozhovoru
s panem kardinálem jsme se dotkli mnoha věcí,
zvláště z historie, ale také aktuálního stavu např.
vedení dětí k vlastenectví a k tomu všemu jsme
měli sílu díky příjemnému obědu a příjemné
obsluze. Krátce po obědě se J. Em. kardinál
Dominik Duka OP s doprovodem vydali na cestu
za dalšími povinnostmi směr Praha.
Tímto chci znovu vyjádřit svou vděčnost všem
farníkům v čele s p. starostou, hasiči, všem
jejich jména znám, ale byl by to dlouhý výčet,
který by si ani sami nepřáli, za přípravu této
velmi zdařilé akce.
Zbývá mi jenom vyjádřit naději, že do budoucna,
se k těmto výjimečným slavnostním chvílím
připojí s ochotou jenom přijít a radovat se a sdílet
společenství radosti ještě více lidí. Toto je snad
jediná věc, která dozajista netrápí jenom mně. Nežít jenom na vlastním dvorku byť pro svou rodinu, ale setkávat
se a radovat se společně, při tak významných příležitostech místního společenství, jako je pouť!
S přáním pokojných dní naplněných radostí P. Marcel. (Foto: J. Růžička)
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Konec školního roku
Další školní rok je úspěšně za námi. Letos probíhal ve větším klidu než ten loňský. Opět jsme pro
žáky připravili velké množství akcí, kterými jsme chtěli výuku zpestřit.
Mezi ty nejzajímavější určitě patří
setkání s organizátory Běhu harmonie a
jejich běžci. Velmi zajímavým a poutavým
způsobem předali našim dětem poselství
přátelství mezi národy. Jen doufáme, že si
žáci z této akce něco odnesli.
Pro nás pedagogy byla určitě náročná
kontrola ze strany ČŠI. Bylo to sice pár
dní nervů, nakonec ale závěrečná zpráva
vyzněla velmi dobře a my můžeme být
spokojení; i když samozřejmě nám to

nedává
důvod
k tomu,
abychom usnuli na vavřínech.
Závěr školního roku byl
ve znamení školní akademie,
která se konala tentokrát
po dvouleté přestávce. O to
více se všichni těšili a pečlivě
se připravovali. Velmi mile
nás překvapila velká účast
diváků. Za jejich tleskání
a povzbuzování jim patří náš
dík. Nebudu tajit, že už se všichni nemůžeme dočkat prázdnin. Žáci si odpočinou a načerpají nové síly
na další školní rok a my dospělí si užijeme zaslouženou dovolenou.
A příjemnou a prosluněnou dovolenou přejeme i všem ostatním. Mgr. Irena Králová, ředitelka školy

Vybráno z obecní kroniky
rok 1961
Sčítání lidu - od 1. do 7. března 1961 se konalo na celém území ČSSR sčítání lidu. K tomuto dni mají
Zdislavice 570 obyvatel a 137 obytných domů.
Mezinárodní den žen - oslava se konala 12. března. Po uvítací řeči následovala besídka našich žáků.
Písničky, scénky i tanečky zpříjemnily svátek našim ženám.
Divadlo - ve dnech 11. a 12. března sehráli žáci 6. - 8. třídy dvě představení divadelní hry „Pohádka
o Honzovi a princezně Zlatovlásce“. O představení byl velký zájem.
První kosmonaut - 12. dubna 1961 se roznesla z Moskvy vzrušující zpráva, že na oběžnou dráhu byla
vypuštěna umělá družice Země, která má na palubě prvního kosmonauta majora J. A. Gagarina, který po
jednom obletu kolem Země se vrátil zpět na Zemi.
Májové dny - týden před 1. májem byl proveden úklid po celé obci. V předvečer 1. máje byly opět
páleny čarodějnice a stavěna máj. Na oslavu 1. máje naši občasné letos odjížděli do Vlašimi.
Výstava - v neděli 11. června byla v sokolovně slavnostně zahájená výstava o činnosti a výsledcích
práce školy. Výstava trvala do 18. června, na které bylo možno shlédnout zajímavé věci ze zájmových
kroužků. Výstavu navštívilo kolem 100 našich občanů.
Divadlo - na počest 40. výročí založení KSČ sehráli žáci 8. třídy divadelní hru „Princezna solimánská“.
Tělovýchovná jednota - činnost Sokola byla tento rok bohatá. Během roku pracovaly oddíly: Odbíjená,
stolní tenis, šachy, lehká atletika a turistika. Největšího úspěchu docílily šachistky, které obsadily ve finále
v Benešově 2. místo. Družstvo odbíjené se umístilo na 3. místě a ve stolním tenisu na 5. místě na okrese.
V turistice členové oddílu získali 55 odznaků za 100 jarních kilometrů. Tělovýchovná jednota má 189 členů.
Jindřiška Rybová, kronikářka
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Pohádkový les
Zdislavské maminky uspořádaly pro své děti POHÁDKOVÝ LES. V neděli 23. 6. procházeli
tatínkové se svými ratolestmi trasu v areálu fotbalového hřiště, kde byla připravená stanoviště, na
kterých maminky v pohádkových převlecích připravily lehké, ale i těžší úkoly.
Na stanovištích byli k vidění jeskyňky, Pat a Mat, Krakonoš, Rumcajs a Manka, Popelka
s macechou, čert a anděl, kouzelnice nebo bílá paní.
Poté následovalo
občerstvení s táborákem.
Jako zlatý hřeb odpoledne
se ukázal běžecký závod
s překážkami, který
absolvovali tatínkové (za
hlasitého povzbuzování
svých ratolestí) netradičně
oblečeni ve spodním
ženském prádle. Neděle se
vydařila, děti si odpoledne
řádně užily a maminky už
přemýšlejí, co připraví
příště.
Jitka Sedláčková
Foto: J. Růžička

Vítání občánků 2013
V sobotu 18. května 2013 se konalo v budově mateřské školy slavnostní vítání občánků
narozených v roce 2012.
Slavnostní vítání zahájila ředitelka školy
Mgr. Irena Králová. Poté žáci mateřské a
základní
školy
přednesli
básničky,
zazpívali a zatančili. Po jejich příjemném
vystoupení přednesl slavnostní projev
místostarosta pan Antonín Žák.
Následovalo
podepisování
rodičů
do Pamětní kroniky městyse. Každý
občánek dostal od městyse drobné dárky
a peněžní dar ve výši 1 000,- Kč, maminky
květiny.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí
a prožití bezstarostného dětství.
Fotografie z vítání si můžete prohlédnout
na webových stránkách městyse nebo na
www.kurovska.cz - Marie Kurovská, která snímky pořídila.
Dana Volfová

Vážení přátelé cyklistiky, rád bych Vás a Vaše známé pozval
na 31. ročník cyklo výletu na Lipnici.
Letos jedeme 27. - 28. července. Na všechny sportovce
se moc těším a jsem rád, že se opět po roce sejdeme
a užijeme mnoho krásných zážitků.
Start je jako obvykle od hasičské zbrojnice v 9.oo hodin.
Ota Volek
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Z hasičského dění
Jako každý rok v měsíci lednu proběhla výroční valná hromada okrsku Zdislavice, která se
konala v Chlumu.
2. března jsme uspořádali v prostorách hasičské zbrojnice vepřové hody. Návštěvníkům se
tato akce líbila a proto ji zopakujeme i v příštím roce.
Začátkem měsíce března jsme se ujali pokácení starých lip, jelikož stromy byly přerostlé, takže
k jejich pokácení bylo zapotřebí vysokozdvižné plošiny.
Přestavba hasičské zbrojnice - vzhledem k tomu, že ze staré části budovy č.e. 05 vyrostl spolkový
dům, tak po dohodě s úřadem městyse stavební firma provedla opravu střechy i nad stávající
budovou hasičské zbrojnice. V tomto podkrovním prostoru vznikla prostorná zasedací místnost.
Tuto akci doděláváme svépomocí, úřad městyse financuje materiál a brigádníkům za provedenou
práci vyplácí odměnu. Z prostředků sboru jsme do této stavební opravy vložili cca 80 000,- Kč.
Slavnosti na Konopišti - celá tato akce začala průvodem z benešovského náměstí směrem na
Konopiště. V areálu zámeckého parku bylo možné shlédnout historickou i současnou techniku.
Náš sbor byl reprezentován ruční potahovou stříkačkou taženou koňmi, které zapůjčil pan
R. Míka, jemuž patří poděkování. Soutěže ručních stříkaček se zúčastnili i ze zahraničí, jak ze
Slovenska, tak i z Maďarska. Z českých týmů naši hasiči zvítězili.
Akce „Čistá řeka Sázava“ - i náš sbor se zapojil do čištění zdislavického potoka, podél vodoteče
od železničního mostu na Kutále až po studánku Prdlavka. Byly posbírány PET lahve, pneumatiky
a našel se i dětský kočárek.
13. června - den otevřených dveří pro místní mateřskou školu a následná ukázka, kde si mohly
děti zastříkat vodou, vyzkoušet zásahové přilby atd.. Poté jsme v prostorách zbrojnice pro ně
připravili malé pohoštění.
23. 6. 2013 - účast na oslavách 130 let založení sboru v Trhovém Štěpánově, kde kolegům byla
předána plaketa a pamětní list k jejich výročí.
ZÁSAHY
3. 3. 00,42 hod., požár zemědělské usedlosti v Kalné
16. 3. 5,17 hod., požár autobusu na D1, 43 km směr Praha
30. 4. planý poplach
16. 5. technická pomoc - padlý strom na budovu č.p. 56 ve Zdislavicích
19. 5. technická pomoc - padlý strom u Tehova směr D1
2. 6. záloha na stanici HZS Vlašim
2. 6. čerpání vody z kotelny ul. Severní 986, Vlašim
2. 6. čerpání vody č.p. 17 ve Zdislavicích
2. 6. zajištění odtoku vody č.p. 30 Bolina (stavebniny)
2. 6. čerpání vody č.p. 179 ve Zdislavicích
2. 6. čerpání vody ve Vlašimi na více místech (rozvodněná řeka Blanice)
2. 6. čerpání vody č. p. 179 ve Zdislavicích
2. 6. čerpání vody č.p. 21 ve Zdislavicích
3. 6. čerpání vody č.p. 159 ve Zdislavicích
9. 6. pomoc při vyprošťování zavalené osoby ve výkopu v Louňovicích pod Blaníkem
SOUTĚŽE
V letošním roce byla soutěžní družstva značně omlazena a myslím, že vsadit na mladé se nám
určitě vyplatí a budou pokračovat ve více jak 30ti leté tradici, ve které se dosahovalo velmi
dobrých výsledků. V družstvu A máme ještě posily ze sousedního sboru z Chlumu.
Ačko se především připravuje na ligové závody v rámci ČR. Pro letošní rok si naplánovali cca
20 závodů. Družstvo B bude objíždět pohárové soutěže v okolí, které se konají např. při různých
výročích sborů.
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 Okrsková soutěž se konala 25. května ve Zdislavicích, kterou pořádaly sbory spadající do
našeho okrsku. Této soutěže se zúčastnilo 7 družstev mužů a 1 družstvo žen. Družstvo B
předvedlo nejrychlejší útok s časem 25,09 vt.. Ačku se na této soutěži nedařilo - neplatný
pokus v požárním útoku znamenal předposlední místo.
Výsledky : 1. místo Dubějovice
2. místo Kuňovice
3. místo Zdislavice B.
 Benešovská hasičská liga s Ferdinandem - pro letošní sezónu je připraveno 9 závodů. Před
začátkem soutěží BNL si Ačko dvakrát dojelo zasoutěžit na Táborskou hasičskou ligu,
11. 5. do Dvorců - z 29 družstev se umístilo na 15. příčce s časem 20,64 vt.. 18. 5. do
Žďáru. V konkurenci 30 mužstev obsadilo 10. místo s časem 19,41 vt..
 Benešovská liga začala 8. 6. závodem ve Střezimíři. 21 družstev mužů a 13 družstev žen.
Výsledky :
ženy 1. Daměnice A, čas 19,92 vt.
muži 1. Zdislavice, čas 17,89 vt.
2. Radětice (PB), čas 18,05 vt.
2. Daměnice B, čas 20,50 vt.
3. Dalovy, čas 18,19 vt.
3. Načeradec, čas 22,16 vt.
Po základním kole postupuje 5 družstev mužů a 5 družstev žen do tzv. rozstřelu na 2 B
hadice.
Výsledky:
muži 1. Zdislavice, čas 15,02 vt.
ženy 1. Daměnice B, čas 21,16 vt.
2. Chářovice A, čas 15,83 vt.
2. Načeradec, čas 21,76 vt.
3. Načeradec A, čas 15,91 vt.
3. Tomice B, čas 25,55 vt.
 22. 6. - soutěž v Křivsoudově u příležitosti 130 let založení sboru. Této soutěže se
zúčastnilo 9 družstev. Tento závod byl prováděn dvoukolově a náš tým B se umístil
na posledním a prvním místě.
 22. 6. - druhý závod Benešovské ligy - noční soutěž v Jankově. 26 družstev mužů a 16 žen.
Při nočním závodě se běhá pouze základní kolo.
Výsledky:
ženy 1. Jankov, čas 18,01 vt.
muži 1. Jankov, čas 17,39 vt.
2. Zdislavice, čas 17,44 vt.
2. Daměnice A, čas 18,71 vt.
3. Chářovice A, čas 17,63 vt.
3. Daměnice B, čas 19,11 vt.
 29. 6. - soutěž v Ratajích
- „Ratajský pohár“.
Výsledky:
muži 1. Zdislavice A, čas 17,61 vt.
2. Sedmpany, čas 20,35 vt.
3. Rataje, čas 20,72 vt.
Družstvo B se neumístilo pro závadu na
stroji.

Benešovské ligy se Zdislavice zhostí
24. 8. 2013 při memoriálu br. Josefa
Moudrého. Závod začíná ve 13,00
hodin na hřišti v Bolinsku.
Celkové výsledky Benešovské ligy ze závodů, fotogalerie a videa najdete na www.bnliga.cz.
Miroslav Míka, starosta SDH

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme členům SDH Zdislavice a HZS Vlašim za pomoc při odstranění padlého
stromu na naší hospodářskou budovu dne 16. května 2013.
rodina Kubálková, Zdislavice 56
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14. Chovatelský den ve Zdislavicích
Ve čtvrtek 20. 6. 2013 se konal 14. ročník tradičních chovatelských dnů. Pokračuje tak tradice
pravidelně se opakujících výstav a přehlídek mléčného skotu, a to v posledních letech v dvouletém
intervalu, kdy se výstava ve Zdislavicích střídá s nedalekou výstavou v Košeticích na Pelhřimovsku.
Scházejí se zde jedni z nejlepších chovatelů českého strakatého a holštýnského plemene. Dojná
plemena reprezentují chovatelé, kteří se velice významně podílejí na šlechtění obou zmiňovaných plemen
v rámci ČR.
Cílem těchto výstav je prezentovat výsledky práce a ukázat tak, jak velký pokrok ve šlechtění skotu
v ČR nastal. O letošní ročník
byl ze strany chovatelů velký
zájem. Počet vystavovatelů
na letošní výstavě je rekordní
a svá zvířata zde přijelo
předvést 17 vystavovatelů.
Vystaveno bylo 18 krav
plemene Čestr a 21 krav
plemene
Holštýn.
VOD
Zdislavice získalo 1. a 3.
místo v kravách Čestr a 1.
místo v kravách Holštýn.
Velice si vážíme všech
chovatelů,
kteří
jezdí
prezentovat svá zvířata na
výstavy a děkujeme všem
zúčastněným za jejich snahu
a přístup ke zdárnému průběhu 14. ročníku chovatelského dne ve Zdislavicích.
VOD Zdislavice

Hodnocení fotbalového jara
Skončila nám sezona 2012/2013. Vzhledem k velmi
dobrému postavení seniorských mužstev v tabulkách svých
soutěží po podzimní části, kdy jsme nemuseli řešit
záchranářské problémy jako loni, jsme jarní utkání odehráli
bez nervů.
„A“ mužstvo – Ve druhé „krajské“ sezóně jsme
nakonec skončili na pěkném 6. místě. Na jaře jsme přišli
o domácí neporazitelnost, když u nás dokázala vyhrát
družstva Zruče n. S. a Průhonic. Ale povedlo se nám na
domácím hřišti rozhodnout o vítězi soutěže a postupujícím –
Poříčí n. Sázavou, když jsme v předposledním kole dokázali
doma remizovat a tím odsunout na druhou příčku po celé
jaro vedoucí Suchdol. Z kraje nakonec sestoupily Zruč,
Chotýšany a Struhařov. Příští rok se můžeme těšit na pro
nás atraktivního nováčka a velké derby, protože postupujícím
z benešovského okresu jsou Miřetice.
„B“ mužstvo – naše rezerva se potýkala na jaře
s kolísavými výsledky. Hra byla ovlivněna velkou marodkou,
ale přesto konečné 4. místo není špatné.
Starší žáci – Mužstvo, kde vzhledem k věku končí
několik hráčů, skončilo na výborném 4. místě. Tuto věkovou
kategorii přihlašujeme do okresních soutěží i pro příští rok.
Starší přípravka – Naše nejmladší družstvo obsadilo
7. místo. A i tento tým přihlašujeme do okresní soutěže pro
příští rok.
U mládežnických kategorií máme problém s počtem hráčů
a proto budeme rádi za každého nového fotbalistu.
Nyní nám nezbývá nic jiného, než si užít zaslouženou
dovolenou a poté se opět vrhnout do tréninku, abychom byli
na podzimní část připravení alespoň jako vloni.
Petr Naňák,TJ Sokol Zdislavice
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 2/2013

50 let od založení
mysliveckého sdružení
Zdislavice
Myslivecké sdružení Zdislavice
bylo
založeno
21.
7.
1963.
Zakládajícími
členy
byli
Lébl
František, Dvořák Jaroslav, Hejný
Karel st.,Vetters Theodor, Krejčí
Emanuel, Koukal Josef, Neděle
Zdeněk, Vošický Josef st., Remek
Josef, Drábek Josef, Kohout Bohumil,
Maťcha František. Bohužel ani jeden
z uvedených myslivců již není mezi
námi, a je nám líto, že nemůžeme
společně podrobněji zavzpomínat na
založení sdružení před padesáti lety.
V současné době je připravován
nový zákon o myslivosti. Nové znění
kromě jiného je zaměřeno na
účinnější snižování přemnožených
stavů divokých prasat z důvodu
páchání
velkých
škod
na
zemědělských plodinách. V letošním
roce též uplynulo desetileté období
užívání
pronajaté
honitby.
Do
Honební společnosti Zdislavice byli
na březnové výroční schůzi přijati tři
mladí členové.
Ing. Josef Pastorek,
jednatel Honební společnosti
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BOHOSLUŽBA V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA VE ZDISLAVICÍCH DNE 29.6.2013

REKONSTRUKCE DOMU č.e. 05 PŘED..... A PO
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NEPEČENÉ PUDINKOVÉ ŘEZY
Potřebujeme:
světlé sušenky Bebe

1 balení

tmavé sušenky Bebe

1 balení

mléko

1l

vanilkový pudink

3 kusy

cukr dle chuti

1 dávka

smetana ke šlehání

1 kelímek

krémovitá zakysaná smetana 2 kelímky
vanilkový cukr

2 sáčky

broskvový kompot

1 kus

nastrouhaná čokoláda

1 kus

Postup:
Z mléka, pudinku a cukru uvaříme hustý pudink. Dno
plechu s vyšším okrajem vyložíme světlými sušenkami, na
ně rozetřeme uvařený pudink a na pudink naskládáme
tmavé sušenky. Na ně naklademe pokrájené kompotované
broskve (může být i jiné ovoce). Dále vyšleháme smetanu
ke šlehání a přimícháme zakysané smetany a vanilkové
cukry popř. želatinu. Hotovým krémem potřeme
kompotované okapané ovoce, moučník posypeme
strouhanou čokoládou a dáme ztuhnout do lednice
(nejlépe do druhého dne).
Přejeme dobrou chuť!

20. 5. 2013 oslavil své 90. narozeniny
pan Vladimír Marek a zároveň v únoru
letošního roku oslavil s manželkou
65. výročí svatby. Starosta Bc. Pavel
Bouček popřál panu Markovi pevné
zdraví a hodně spokojenosti do dalších
let.

Životní jubilea ...
duben, květen a červen :
Květa Čadová, Zdislavice 171
František Říha, Zdislavice 25
Marie Kolářová, Zdislavice 82

50
77
91

Jana Houdková, Zdislavice 159
Josef Flieger, Zdislavice 171
Zdeňka Vojtíšková, Zdislavice 132
Pavel Jirásko, Zdislavice 88
Antonín Kot, Zdislavice 89
Marie Kropáčková, Zdislavice 98
Josef Šanda, Zdislavice 150
František Trávníček, Zdislavice 33
Vladimír Marek, Zdislavice 17

50
55
60
65
70
80
81
87
90

Ivana Čiháková, Zdislavice 34
Josef Zeman, Zdislavice 151
Josef Zvára, Zdislavice 42
Vlasta Kubíková, Zdislavice 142
Marie Marková, Zdislavice 17

50
75
81
85
88

Vítáme nové občánky
15. 4. 2013
8. 5. 2013

Jana Šindelářová, Zdislavice 171
David Jankovský, Zdislavice 191

Všem srdečně blahopřejeme!
Rozloučili jsme se …
2. 5. 2013

Antonín Bárta, Zdislavice 137

(86)
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