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Vážení spoluobčané,
uplynuly dva měsíce od konání komunálních voleb, proto mi dovolte, abych
v prvé řadě poděkoval všem voličům za hojnou účast. Zvláště pak těm, co dali svůj
hlas kandidátům, kteří vykonávali funkci v minulém volebním období.
Blíží se svátky vánoční a konec roku 2010 a proto děkuji všem, kteří jste
jakýmkoliv způsobem přispěli k rozkvětu městyse, pomáháte v činnosti zastupitelstvu organizacím nebo spolkům i občanům, kteří se podílí na zkrášlování svého okolí a není
jim lhostejné prostředí, ve kterém žijeme.
Zároveň přijměte přání spokojeného prožití vánočních svátků a ať Vám nový rok přinese štěstí,
pevné zdraví, porozumění a mnoho splněných přání.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

vychází poslední číslo zdislavického zpravodaje v tomto
roce. Neznamená to jenom, že končí rok 2010 a začíná nový
rok 2011, ale mimo jiné také i to, že přichází zima a s ní
i možné problémy s úklidem sněhu. Domnívám se, že i přes
některé nedostatky, se nám doposud daří sněhovou nadílku
zvládat. Děkujeme za pomoc místnímu VOD Zdislavice,
zvláště pak panu Jiřímu Daňkovi.
Zastupitelstvo městyse Zdislavice odsouhlasilo na svém
zasedání dne 5. prosince 2010 koupi multifunkčního stroje na
sekání trávy a po malé přestavbě může také prohrnovat sníh.
Počítáme s jeho využitím i v letošní zimě – úklid chodníků.
Do doby, než bude tento stroj koupen a uveden do provozu,
chtěli bychom požádat vás všechny, před jejichž domy je
chodník ve vlastnictví městyse, o pomoc při jeho úklidu.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát krásné a šťastné
svátky vánoční a hodně pohody a zdraví v novém roce 2011.
Antonín Žák, místostarosta městyse

dovolte
mi,
abych
prostřednictvím našeho zpravodaje
Vám poděkoval za získání nejvyššího
počtu
hlasů
při
volbách
do
Zastupitelstva městyse Zdislavice.
Na prahu nového roku Vám všem
přeji mnoho zdraví, štěstí a osobní
pohody.
Miroslav
Míka

POZVÁNKA

Stará garda Zdislavice pořádá
tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise.
Mohou se zúčastnit všichni bez rozdílu věku,
pohlaví a výkonnosti (jen neregistrovaní).
Turnaj bude probíhat v místní tělocvičně
dne 26. prosince 2010 .
Jste všichni srdečně zváni.
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
M STYSE ZDISLAVICE,
konaných 15. a 16. října
íjna 2010
Počet volených členů zastupitelstva :
Zapsaných voličů :
Vydané obálky :
Odevzdané obálky :
Volební účast :

7
446
314
314
70,40 %

Kandidátní listina
poř.číslo
na kand.listině

název

číslo

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly

věk

počet
hlasů

1 Sdruž. nezáv. kand. Zdislavice
2 Česká str.sociálně demokrat.

1
1

Kořínek Petr
Králová Irena Mgr.

45
50

63
92

3 Nezávislí kandidáti
4 Volba pro městys

4
1

Váňa Petr
Míka Miroslav

44
50

51
159

4 Volba pro městys
5 Občanská demokratická strana

2
1

Dvořák Pavel Ing.
Bouček Pavel Bc.

39
43

120
124

5 Občanská demokratická strana

2

Žák Antonín

54

120

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR,
R,
konaných 15. a 16. října
íjna 2010 - 1. kolo, 22. a 23. října
íjna 2010 - 2. kolo
Volební obvod : 40 - KUTNÁ HORA
1. kolo
Zapsaných voličů :
Vydané obálky :
Odevzdané obálky :
Volební účast :
Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
+1 Strnad Jaromír Ing.
2 Doležal Oldřich Ing.
3 Zubová Olga PhDr.
4 Veselý Stanislav
5 Mrocek Josef Ing.
6 Matyášová Marie
7 Šojdrová Michaela Ing.
+8 Nováček Zdeněk MUDr.
9 Volfová Jana Mgr.
10 Vodička Milan Ing. CSc.
11 Exner Ladislav
12 Talmanová Lucie Ing.
+) postupující kandidát do 2. kola

446
163
163
36,54 %
Volební
strana
ČSSD
NK
DSZ
KSČM
"KČ"
SPOZ
KDU-ČSL
TOP+STAN
Suveren.
Svobodní
VV
ODS

2. kolo
444
64
64
14,41 %
Počty hlasů
1. kolo
2. kolo
47
42
6
11
0
1
10
15
9
4
1
17

42
X
X
X
X
X
X
22
X
X
X
X

Dana Volfová, zapisovatel OVK
ZDISLAVICKÝ
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Co nového ve škole?
Nový školní rok jsme zahájili se 103 žáky a 28 dětmi v mateřské škole. Tak jako každý rok se hned
od začátku rozjela naše práce naplno. Čtvrtým rokem pracujeme podle Školního vzdělávacího programu
ZDISLAV(ŠVP). Každý rok v červnu program vyhodnocujeme, upravujeme a vylepšujeme tak, aby
odpovídal potřebám našich žáků a současně respektoval Rámcový vzdělávací program.
V rámci ŠVP již v září žáci absolvovali projektový den s názvem „Evropský den jazyků,“ při němž
děti plní úkoly v souvislosti s evropskými zeměmi a jejich jazyky a tradicemi. Žáci II. stupně si na své
první letošní exkurzi prohlédli zákulisí České televize a Českého rozhlasu v Praze, mladší žáci byli na
divadelním představení v Praze. V listopadu žáci 6. a 7. ročníku zasadili před školou 60 cibulek žlutých
krokusů do tvaru hvězdy. Je to první část projektu Holocaust, který se naplno rozjíždí v lednu.
Od začátku roku se účastníme různých soutěží
a myslím si, že se za výsledky našich dětí nemusíme
stydět.
Pedagogický sbor se připravuje na projekt EU
peníze školám. Žádost, kterou zpracovalo vedení školy,
jsme již podali a čekáme na její vyhodnocení . Celý
projekt je připraven tak, aby se mohla i dále zkvalitňovat
výuka a mohly se nakoupit některé moderní pomůcky.
Zažádali jsme si o dotaci na modernizaci učebny
informatiky a společně se zřizovatelem připravujeme
žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken ve škole i ve
školce.
V současné době se děti pod vedením svých
vyučujících pilně připravují na tradiční vánoční koncert
v kostele.
A protože Vánoce a nový rok jsou opravdu za
dveřmi, chtěla bych moc poděkovat všem, kteří nám
vždy vyjdou vstříc – VOD Zdislavice, P. Mgr. M.
Timkovi, místní jednotce dobrovolných hasičů,
autoopravně pana Sedláčka, Jiřímu Boučkovi, MK –
Investu a Elektroprofi J.Němce a bez jejichž pomoci si
provoz školy neumíme představit.
Všem bych ráda za celou školu chtěla popřát krásné bílé Vánoce a rok 2011 plný zdraví, úspěchů
a pohody.
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy

Z činnosti SDH a JPO
11. prosince se konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Zdislavice. Na tomto jednání se hodnotila práce za uplynulý rok 2010, která měla
v některých bodech pozitiva a i negativa, což bylo především v neúspěších v požárním sportu.
Doufám, že nadcházející rok bude pro nás úspěšnější.
Také byl schválen plán činnosti na rok 2011, který obsahoval mimo jiné několik bodů :
- vepřové hody (19. 2. 2011)
- oslavy ke 125. výročí založení sboru
- ukázka techniky pro ZŠ a MŠ
- memoriál Josefa Moudrého v PS
Výjezdy k zásahům:
3. 12. požár bytu ve Vlašimi
7. 12. odstraňování nebezpečných stavů střech MŠ Zdislavice
13. 12. technická pomoc Zdislavice
Někteří naši členové se podíleli na zajištění palivového dřeva pro MŠ a na odstraňování sněhu ze
střechy MŠ.
Vedení sboru přeje svým členům a našim spoluobčanům hodně pevného zdraví a štěstí v roce 2011.
Miroslav Míka, starosta sboru
ZDISLAVICKÝ
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Vybráno z obecní kroniky
rok 1951
Za velké účasti místních občanů byl uspořádán Sokolem Zdislavice na letním cvičišti v Bolinsku
„Sokolský den“, kterého se cvičením zúčastnili i žáci střední školy. Za Sokol cvičily všechny složky.
Cvičení se všem přítomným divákům líbilo, které odměňovali potleskem.
Svoji připravenost k rychlému zásahu v případě požáru si 1. července prověřil místní požární sbor,
který v 7 hodin ráno pomocí harcovky svolával své činné členy, aby se v nejkratší době dostavili ke
cvičení. Jako hořící objekt bylo vybráno hospodářské družstvo. Všichni byli na svých místech včas, aby
se mohlo začít s hašením. Zjistilo se , že hořící objekt je za kolejemi a proto je nutno udělat opatření
v případu jetí vlaku.
Primice Jaroslava Ptáčka - stovka lidí zaplnila prostranství před kostelem, kde byl postaven oltář, aby
byli přítomni první mše nově vysvěceného kněze Jaroslava Ptáčka. Primice se zúčastnilo mnoho kněží ze
sousedních farností. Mše se konala 8. července v 9 hodin dopoledne.
Výstavba koupaliště - po dohodě místního národního výboru s ostatními organizacemi započala
letošního roku výstavba koupaliště a úprava cvičiště. Pro jeho výstavbu bylo vybráno místo v Bolinsku za
letním cvičištěm Sokola, kde bylo zapotřebí odstranit kolem 2 000 m3 zeminy. Pro toto velké dílo bylo
nutno zmobilizovat veškeré obyvatelstvo, které se zavazovalo k odpracování 50ti hodin na tomto díle.
K řízení všech stavebních prací byl sestaven stavební odbor. Stavební práce probíhaly velmi rychle.
Zájem o výstavbu je velký, protože má sloužit našim dětem. Nasvědčovalo to pracovní nasazení, kterým
celá akce probíhala. Každý chtěl svůj závazek k odpracování hodin splnit v nejkratším čase. O sobotách
a nedělích to vypadalo jako v úle. Celková mechanizace spočívala v lidských rukách. Zemina se vyvážela
na kolečkách, později byly přivezeny z cihelny kolejnice
s vozíky. Vykopanou hlínou se zhotovovala hráz a vyrovnávalo
cvičiště. Během roku se zhotovila hrubá stavba koupaliště.
Štafeta míru - v měsíci listopadu byla provedena místní
tělovýchovnou jednotou k měsíci přátelství „Štafeta míru“.
Trasa vedla ze Zdislavic do Vlašimi.
Divadlo - ve dnech 30. a 31. prosince bylo sehráno
Sokolem Zdislavice divadelní představení „Jedenácté
přikázání“, které bylo nastudováno v režii p. Václava
Novotného a sehráno v sále p. Antonína Nováka.
Jindřiška Rybová, kronikářka

Turnaj v nohejbale
11. prosince 2010 proběhl v tělocvičně

ve Zdislavicích turnaj

v nohejbale za účasti sedmi družstev. Hrálo se systémem každý
s každým a konečná tabulka po sečtení bodů vypadala takto :
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

KLIKOVCI (mužstvo z Vlašimi ve složení Klika, Srb a Lejčko)
OTÍKOVCI (Filip, Jirka, Volek – turnajové mužstvo)
CHLUM (v tomto družstvu nastoupila žena – a hrála výborně)
DANGEROUS (mladíci z Vlašimi)
HEJNÍ ( kluci Hejní si pozvali kamaráda a hráli lépe než táta - viz.7. místo)
PUPÍCI (Bouček, Váňa, Žák – žádná sláva)
JAVORNÍK (Hejný K. st., Kužel, Staněk – propadák)
Antonín Žák

ZDISLAVICKÝ
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Zachutnalo nám …
Bramborová vánočka (recept od naší čtenářky)
Potřebujeme : 3 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek uvařených nastrouhaných
brambor, ½ hrnku krupicového cukru, ¾ kostičky droždí, ½ kostky másla,
2 žloutky, citrónová kůra, sůl, ½ hrnku mléka, rozinky, vejce na potření,
mandlové lupínky
Postup : Mouku smícháme s vychladlými bramborami, cukrem, rozdrobeným droždím, změklým
máslem, žloutky, citron. kůrou a špetkou soli. Zalijeme vlahým mlékem (podle potřeby dáme i více než ½
hrnku, záleží na mouce) a vypracujeme tužší těsto. Zapracujeme do něj namočené a okapané rozinky
a necháme vykynout. Z vykynutého těsta upleteme vánočku, dáme ji na pomaštěný papír na pečení na
plech, potřeme rozšlehaným vejcem, ozdobíme mandlovými lupínky a dáme péci do horké trouby. Po
chvilce zmírníme příkon tepla a vánočku zvolna pečeme asi 45 min..
Přejeme dobrou chuť!

Co s vánoční hvězdou po Vánocích?
Vánoční hvězda je obdivována pro své velké listeny v různých barevných
odstínech. Během Vánoc zdobí interiér domácností a po svátcích je leckdo vyhodí.
Přitom je její pěstování snadné.
Zbarvení listenů vydrží několik týdnů, podle výživy rostliny a teploty. Od
chvíle, kdy rostliny odkvétají, ztrácejí zbarvení a listy opadávají, měli bychom
omezovat postupně zálivku, až zůstane na stoncích pouze několik listů. Pak rostlinu
seřízneme na 15 - 20 cm (pozor - vytékající šťáva je jedovatá a její ronění zastavíme
ponořením stonků do teplé vody) a umístíme na teplé a suché stanoviště. Asi za šest
týdnů po seříznutí by měla vánoční hvězda začít opět rašit. V období růstu ji
vydatně zaléváme, přemokření však nesnáší. Od poloviny října po dobu 4 - 6 týdnů
rostlinu pravidelně zatemňujeme nejméně na 12 hodin denně. Rostlinu proto od večera do rána
zakrývejte tmavým kornoutem či pevným papírovým pytlem, aby byla ve tmě vždy nejlépe čtrnáct hodin.
Pokud ji budete trpělivě zatemňovat po dobu dvou měsíců, odvděčí se vám překrásnými barvami.

Životní jubilea ...
říjen, listopad a prosinec :
Ludmila Lonská, Zdislavice 138
Helena Krejčová, Zdislavice 108
Vlasta Floriánová, Zdislavice 46

55
70
70

František Bouček, Zdislavice 75
Mgr. Hana Kubálková, Zdislavice 179
Hana Míková, Zdislavice 38
Josef Kůžel, Zdislavice 24

50
55
65
81

Ing. Miloš Král, Zdislavice 190
Jaroslava Kupsová, Zdislavice 146
Václav Filip, Zdislavice 55
Ing. Bohumil Kubálek, Zdislavice 179
Lidie Šrankotová, Zdislavice 161
Josef Kotrč, Zdislavice 146

50
50
55
60
65
75

Rozloučili jsme se …

František Krejčí, Zdislavice 108
Ladislav Dojava, Zdislavice 71
Antonín Veselý, Zdislavice 3
Josef Kadlec, Zdislavice 160

75
80
82
84

Vítáme nové občánky …
23. 9. 2010 Jakub Melichar, Zdislavice 185
28. 10. 2010 Filip Jankovský, Zdislavice 191

Všem srdečně blahopřejeme!

4. 10. 2010
16. 10. 2010

Miloslava Krásová, Zdislavice 18
Marie Králová, Zdislavice 129

(75)
(75)

Zdislavický zpravodaj vydává Městys Zdislavice. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR v Praze,
ev. číslo MK ČR E 10732. Podepsané příspěvky nemusí odpovídat stanoviskům redakce a zavazují jen autory.
Redakce: Jindřiška Rybová, Dana Volfová. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou.
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