Redakce Zdislavického zpravodaje přeje všem čtenářům
a občanům městyse Zdislavice

veselé Vánoce a šťastný
š astný nový
rok 2013.
Zároveň děkuje za spolupráci všem přispívajícím
do zpravodaje v roce 2012.

Vážení spoluobčané,
pro letošní rok jsme měli připraveno několik projektů, na většinu těchto akcí
jsme měli požádáno o dotace z různých dotačních titulů. Příprava a vlastní
podání bylo náročné a případný úspěch vyžadoval pečlivost a včasné podání
žádostí. Již v minulých číslech našeho zpravodaje jsem vás informoval
o výsledcích jednotlivých žádostí. Přesná čísla Vám předložím v některém
z dalších čísel zpravodaje. Celkem jsme měli zažádáno o dotace na 11 projektů jednalo se o výstavbu spolkového domu, obnovu a částečnou rekonstrukci
kostnice, zateplení budovy a výměnu topení v budově úřadu, zateplení a výměnu
topení staré radnice, nákup drobné techniky do lesů, vytvoření remízku nad
Sejrkem, znovuobnovení tůně, výstavbu víceúčelového hřiště, poradenskou činnost v lesích, nákup
vyžínacího stroje do lesů, zateplení a výměnu topení ve školce. V osmi případech víme, že jsme byli
úspěšní, v jednom případě očekáváme kladné stanovisko, v jednom případě budeme informováni
o výsledku v prvním čtvrtletí příštího roku a v jednom případě jsme si téměř jisti, že jsme nebyli úspěšní
a to v případě víceúčelového hřiště. Věřím, že uznáte, že naše snažení bylo velmi úspěšné a příprava,
kterou jsme v minulosti podstoupili se nám v současné době velmi vyplatila.
Příprava projektů do budoucna a zajištění chodu našeho městyse však tímto neustává a nadále
hledáme možnosti jak náš městys zvelebit a udělat více pro budoucnost. Současně však musí být
zajištěn řádný chod našeho úřadu a fungování městyse. Zastupitelé se proto na svých zasedáních
schází za přítomnosti našich občanů a projednávali např.:
19. října zastupitelé projednali a odsouhlasili rozpuštění finanční rezervy pro rok 2012 na výstavbu
víceúčelového hřiště ve výši 660 tisíc Kč. Bylo projednáno a schváleno uzavření smlouvy s Českou
spořitelnou na překlenovací úvěry v celkové výši 6 667 500,- Kč, zastupitelé projednali a odsouhlasili
poskytnutí příspěvku TJ Sokol Zdislavice ve výši 10.000,- Kč, bylo projednáno a odsouhlaseno posunutí
termínu realizace projektu snížení energetické náročnosti objektu č.p 6 (úřadu) na rok 2013.
Na veřejném zasedání konaném dne 21. 11. 2012 byl projednán a odsouhlasen splátkový kalendář
s firmou Vodak Humpolec s.r.o., na zbývající dlužnou částku. Dalším bodem bylo projednání
a odsouhlasení rozpočtového výhledu na roky 2013 - 2016. Dále zastupitelé projednali a odsouhlasili
ukončení členství v místní akční skupině „Posázaví“ a vyslovili svůj souhlas s členstvím v nové akční
skupině, kterou vytvoří mikroregiony Český smaragd, Blaník, Želivka aj.. Dalším bodem jednání bylo
projednání a odsouhlasení členství Městyse Zdislavice v Honebním společenství Zdislavice a následný
pronájem pozemků Honební společnosti, která bude vykonávat právo myslivosti. Posledním bodem
bylo projednání možného nákupu zařízení do školní jídelny. Zastupitelé tento výdaj zařadili do návrhu
rozpočtu na rok 2013.
Myslím si, že jsme se snažili hospodařit velmi dobře a podařilo se nám hospodářsky uzavřít letošní
rok jako přebytkový. Je to velmi dobře a dává nám to velmi dobré předpoklady pro úspěšné zvládnutí
úkolů, které nás očekávají v roce 2013.
Vážení spoluobčané, rok 2012 je téměř na svém konci, dovolte mi proto Vám všem na závěr popřát
jménem svým i jménem zastupitelů našeho městyse klidné prožití svátků vánočních a do nového roku
2013 hodně zdraví, štěstí, pohody
a úspěchů.
Bc. Pavel Bouček, starosta

OZNÁMENÍ
TS Vlašim oznamují změnu svozu
SKO z popelových nádob
ve Zdislavicích :
pátek 28. prosince 2012
- svoz nezměněn
a místo v pátek 4. ledna 2013 bude
svoz uskutečněn
v sobotu 5. ledna 2013.
Oprava hasičské zbrojnice.
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v pátek.
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Návštěva Poslanecké sněmovny ČR
26. listopadu 2012 žáci 7. – 9. ročníku navštívili Poslaneckou sněmovnu v Praze, kterou nám
zajistil poslanec Ing. Václav Zemek.
Při vstupu do sněmovny nám všem trochu ztuhl úsměv na rtech, když jsme viděli bezpečnostní
rám a další zařízení na kontrolu. Od zaměstnanců recepce jsme dostali jednoznačný pokyn: svléknout
bundy, dát je spolu s batohy na pás s rentgenem, odevzdat do košíčku vše kovové z kapes a sundat
opasky s kovovou přezkou. Potom jsme mohli projít rámem. A následně se zase oblékat a hlavně vzít si
vše, co jsme kde odložili. Celá procedura byla časově docela náročná a všichni jsme byli rádi, že ji
máme za sebou.
Po schodech jsme potom vystoupali do foyer, kde jsme mohli obdivovat velké křišťálové lustry.
Paní průvodkyně nás stručně seznámila s historií sněmovny, upozornila nás na to, že se nacházíme
v reprezentativních prostorách a nenápadně podotkla, že bychom se podle toho měli i chovat. V průběhu
jejího výkladu za námi přišel i pan poslanec. Další cesta vedla do hlavního jednacího sálu, kde jsme se
dověděli, jak to ve sněmovně funguje, když se sejdou poslanci a jednají. Při výkladu jsme si sedli do
poslaneckých lavic a pozorně jsme poslouchali. Na štítcích jsme si přečetli, na židli kterého poslance
právě sedíme. Po výkladu nám pan poslanec vysvětlil a ukázal, jak probíhá proces hlasování, že to není
jen přijít a zvednout ruku.
Téměř po hodině jsme vyšli zpět před jednací sál, paní průvodkyně se s námi rozloučila
a společně s panem poslancem jsme pokračovali, tak trochu protekčně, v další prohlídce. Viděli jsme
kopie některých důležitých dokumentů z naší historie. Dokonce jsme měli možnost si prohlédnout
originál rukou psaného zákona z roku 1918, který byl prvním zákonem samostatného Československa.
Dále jsme prošli místy, kudy vstupují významné zahraniční delegace a návštěvy. Nesčetnými chodbami,
chodbičkami a schodišti jsme prošli do
malého jednacího sálu. Opět jsme zasedli
do lavic a poslouchali zajímavé povídání
o tom, co obnáší práce poslance. Na závěr
jsme se mohli ptát na vše, co nás o práci
poslanců zajímalo.
Pak už nám nezbylo nic jiného než
poděkovat, rozloučit se a jet domů.
Žáci ZŠ Zdislavice

Z činnosti honebního společenstva Zdislavice
Dne 2. 12. 2012 proběhlo jednání valné hromady honebního společenstva Zdislavice.
Byly schváleny stanovy honebního společenstva a zvolen nový honební výbor ve složení
Petr Štorc starosta, Jan Hromas místostarosta a Jiří Bouček jednatel. Valná hromada pověřila
honební výbor v čele se starostou Petrem Štorcem k uzavření nájemní smlouvy o pronajmutí
společenstevní honitby pro místní Honební společnost Zdislavice. Bylo též schváleno, aby
částka 4 000,- Kč za nájem v minulém období byla poskytnuta ZŠ Zdislavice jako příspěvek na
zakoupení sportovního náčiní.
Ing. Josef Pastorek, jednatel Honební společnosti Zdislavice

POZVÁNKA
Stará garda Zdislavice Vás srdečně zve na

11. ročník VÁNOČNÍHO TURNAJE v PING PONGU,
který bude zahájen dne 29. prosince 2012 v 10,00 hodin.
hodin
Startovné: 50,- Kč, děti do 15-ti let zdarma. Přezůvky s sebou!!!
TURNAJ je pro n e r e g i s t r o v a n é hráče.
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Vybráno z obecní kroniky
rok 1959
Divadelní představení - k Mezinárodnímu dni žen sehráli žáci pod vedením třídních učitelů ve dnech
21. a 22. března divadelní hru „Čertova studánka“.
Sběr železa - 24. dubna škola provedla sběr starého železa a udělala úklid po obci.
Oslava - v rámci květnových oslav škola uspořádala 9. května u pomníku padlých kulturní vložku
a předvedla ukázky z nácviku na II. celostátní Spartakiádu.
Májové dny - i letos naši občané v hojném počtu oslavovali 1. máj v Trhovém Štěpánově. Žáci místní
školy nesli transparenty a vyzdobili alegorický vůz s turistickým námětem. Po skončení průvodu zapojili
se do kulturního programu, který byl uspořádán v Trhovém Štěpánově na náměstí. Dle starých tradic byly
na obvyklých místech páleny čarodějnice a na městečku stavěna máj.
Výstava - 21. června škola uspořádala výstavu žákovských prací. Činnost školy byla dokumentována
převážně fotografiemi fotografického kroužku. Pro zpestření výstavy bylo vystavováno 37 obrazů
akademických malířů. Výstavu navštívilo mnoho místních občanů.
Oslava VŘSR - v předvečer 42. výročí VŘSR uspořádala škola lampiónový průvod, který byl seřazen
před školní budovou a potom procházel obcí. U pomníku padlých byl kulturní program, který přednesli
žáci školy a slavnostní projev. Oslavy se účastnilo mnoho našich občanů a dětí.
Sokol - v současné době Sokol má tyto oddíly: Stolní tenis, volejbal, hokej a ZTV. Z jara začala výstavba
hřiště u tělocvičny.
Jednotné zemědělské družstvo - místní JZD si v prvním roce své činnosti počínalo velmi dobře.
Všechny jarní práce a senoseč byly provedeny včas a s velkým nadšením. Žně proběhly dobře.
Mechanizace k jejich zvládnutí byla velmi malá pouze jeden samovaz a sekačky hotovky. Obilí se stavělo
do panáků a bylo odváženo do velkých stodol a tam mláceno. Při sklizni brambor se používaly vyorávače
(čerti). Přes malou mechanizaci byly všechny úkoly zvládnuty v nejkratší době. Byl částečně sveden
hovězí dobytek a ustájen v 80 stájích. V některých případech se dovážela voda. Po skončení polních prací
se provádělo struhování mokrých luk. Začala výstavba kravína na 160 kusů dojnic, výstavba drůbežárny,
a adaptace stodoly pro vepře u Antonína Pastorka.
Výstavba - letos byly dokončeny bytové jednotky pro učitele. Započalo se s výstavbou polytechnické
dílny u radnice. Provedla se úprava cest a kanalizací v hodnotě 6.000,- Kčs.
Okrskové cvičení - 28. září 1958 se konalo ve Zdislavicích okrskové cvičení požárních družstev. Ve
13 hod. bylo vítání požárních sborů u pomníku padlých a v 13:30 hod. byl odchod na cvičiště do
Bolinska. Velitelem okrskového cvičení byl místní člen požárního sboru bratr František Bouček. Jako
host se cvičení zúčastnil okresní velitel
Jindřiška Rybová, kronikářka

Hasiči hodnotili uplynulé období
Dne 8. prosince se konala výroční valná hromada SDH Zdislavice, kde byla zhodnocena práce
místního sboru.
Během roku bylo zorganizováno několik brigád, jak v areálu Bolinsko, tak především na demolici
objektu, kde v současné době vyrůstá spolkový dům.
Soutěžní družstvo se zúčastnilo celkem 15-ti
závodů, jak při různých oslavách, tak i benešovské
hasičské ligy. Několikrát jsme navštívili jihočeskou
hasičskou ligu.
Výjezdová jednotka byla OPISem Kolín vyslána
celkem k 15-ti událostem. Jednalo se o požáry, technické
zásahy a o dopravní nehody. Mnoho hodin bylo také
odpracováno na zásahové technice. V současné době je
zásahová jednotka vybavena na velmi dobré úrovni. Toto je
jen na okraj z činnosti a práce našeho sboru.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim
členům za práci, kterou přispívají pro zdárný chod našeho
sboru dobrovolných hasičů.
Bourání střechy hasičárny.
Do Nového roku 2013 přeji všem spoluobčanům
našeho městečka hodně pevného zdraví a rodinné pohody.
Miroslav Míka, starosta SDH
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
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Hodnocení fotbalového podzimu
Fotbalový podzim je uzavřen a přišel čas vyhodnotit podzimní
působení našich týmů v krajských i okresních soutěžích. TJ Sokol
Zdislavice, to nejsou jenom fotbalové starosti, radosti či zklamání, ale
především tvrdá práce a úsilí ve volném čase. Vše se odvíjí od zájmů
lidí, jejich aktivity a chuti něco dělat pro sebe i pro ostatní. V dnešní
uspěchané době je malým zázrakem, že jsme v průběhu podzimní
části dokázali produkovat týdně 3 tréninkové jednotky v kategorii
dospělých a pravidelný tréninkový proces i pro naši mládež + samozřejmě každý víkend
mistrovské utkání. Tímto bychom chtěli poděkovat všem trenérům a vedoucím mužstev u všech
kategorií za skvěle odvedenou práci.
Nezbytnou nutností k této přípravě byla pravidelná údržba obou travnatých hřišť. A zde je
opět potřeba poděkovat všem „nadšencům“, kteří se dobrovolně ve svém volném čase podílejí
na sekání trávy, hnojení, údržbě, přípravě hřišť k utkáním,… Velkým přínosem bylo osvětlení
vedlejšího hřiště v režii firmy Hrazdíra-elektro, které pomohlo vyřešit dlouholetý problém
podzimních měsíců s brzkým stmíváním.
Zhodnocení sportovních cílů našich týmů:
„A“ mužstvo – Protože „áčko“ je výkladní skříní našeho oddílu, je patrné, že musíme být
nadmíru spokojeni. Po loňské nováčkovské sezóně v krajské soutěži jsme vstupovali do té
letošní s cílem vyhnout se záchranářským starostem. Úkol jsme splnili nad očekávání. Tým
vedený trenérem Františkem Heřmánkem, hrajícím trenérem Romanem Filipem a vedoucím
mužstva Milošem Králem dokázal nasbírat po odehrané polovině soutěže neuvěřitelných
27 bodů a skončil na vynikajícím 3. místě. Je třeba vyzdvihnout, že Zdislavice hrají krajskou
soutěž s hráči, kteří jsou z 80% odchovanci klubu, což je na této úrovni naprosto úžasná
a ojedinělá skutečnost. To, že jsme už rok neprohráli na vlastním hřišti a naše umístění
v tabulce je výše než umístění některých mnohem větších měst (např. Uhl. Janovice, Jesenice,
Průhonice, Zruč n.S.), se kladně projevilo i na návštěvnosti domácích utkání. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří přišli naše mužstvo podpořit.
„B“ mužstvo – naše rezerva vedená trenérem Petrem Váňou a vedoucím mužstva
Romanem Jankovským si vedla také výborně a s jedinou prohrou a 26 body obsadila pěkné
2. místo. „B“tým zaslouží pochvalu za příkladné uvolňování hráčů pro potřeby prvního mužstva.
Starší žáci – tým vedený
Václavem Floriánem obsadil 4. místo.
Starší přípravka - tým vedený
Romanem Irionem a Romanem
Jankovským obsadil 7. místo.
U mládežnických kategorií máme
problém s počtem hráčů, a proto
budeme rádi za každého nového
fotbalistu.

Veškeré tyto úspěchy jsou závislé na velkém
úsilí zainteresovaných sportovců a funkcionářů. Ale
neméně důležité je i finanční zabezpečení našeho
klubu. Tímto děkujeme všem za podporu. Především
Městysi Zdislavice, VOD Zdislavice a firmě Hrazdíraelektro. Samozřejmě velmi rádi přivítáme další
potencionální partnery a sponzory.
Na závěr bych chtěl za všechny členy Sokola
popřát všem občanům Zdislavic krásné Vánoce
a šťastný Nový rok.
Petr Naňák
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STANDA CUP - I. ročník
V adventním čase proběhl ve zdislavické tělocvičně I. ročník
volejbalového turnaje s recesním názvem STANDA CUP. Akce se uskutečnila
v sobotu 8. prosince a hned v úvodu nutno poznamenat, že pořadatelé
očekávali větší účast. Řada bývalých hráčů se omluvila z osobních
i zdravotních důvodů („už nám, lásko, není dvacet let“) - ale mnozí sportovní
i nesportovní Zdislaváci alespoň na pár minut mohli přijít a stisknout si ruku
s naším bývalým učitelem Standou Příhodou. Za to, co udělal pro volejbal pod
Javornickou hůrou by si to zasloužil. Už také proto, že věnoval pro toto klání
velký pohár a podílel se na organizaci. Tak až příští rok, přátelé, protože jsme
se na velké poturnajové poradě v protější restauraci dohodli - II. ročník bude!
K velkému poháru od letošního roku patří i KRONIKA, ve
které je stručně uvedena historie volejbalu v obci, budou do ní
zaznamenávány všechny další údaje týkající se kamarádského
turnaje. Budou tam zapsána i jména „zakladatelů“ prvního ročníku
- a zde jsou v abecedním pořadí: Bouček F., Boučková V., Filip V.,
Jankovský F., Klenot K., Klenotová A., Málek F., Příhoda S.,
Sedlák V., Vojtíšek J., Volfová D. a Žák A. Zvláště ženy byly
jednoznačnou ozdobou turnaje a patří jim uznání i za to, že si
v předvánočním „cukrovém“ čase našly chvíli na zasportování
i přátelské posezení.
Zajímá vás několik postřehů z volejbalového turnaje? Zde
jsou - a jistě budou dokumentovat zábavnou a kamarádskou
atmosféru, kterou jste mohli zažít také. Již přivítání v tělocvičně
překvapivé, protože každý účastník se musel zaregistrovat a do
kroniky otisknout svůj zakladatelský palec. Ten umazaný prst pak
sloužil i jako vstupenka na gulášové posezení! Dalším unikátním nápadem byla možnost pro
ženské družstvo, aby stužkou označilo obávaného smečaře soupeře, který nesměl „bušit“ do
míče z výskoku! Tím postiženým se stal Karel Klenot. Zdislavický tiskař Martin Šanda věnoval
pro turnaj malé diplomky, které sloužily k udělení recesních prvenství jako např. „Nejstarší
hráč“, „Miss mládě“, „Miss úsměv“, „Nejtěžší svalovec“, „Nejhezčí trenýrky“ - a v hospodě pak
i „Mistr gulášek“, „Zasloužilý pivař“, Zasloužilý štamgast“.
Pohár získalo překvapivě, ale zaslouženě družstvo žen doplněné dvěma borci, kteří výborně
posloužili i jako trenér a masér ☺.
I poturnajové hodnocení
v protější hospodě bylo přátelské
a do kamarádské atmosféry
zapadlo i setkání s milovníky
zlatavého moku pod vzornou péčí
domácích pánů Vaška a Aleše.
Titul „Mistr gulášek“ jim po zásluze
náleží. Poděkování patří i Úřadu
městyse Zdislavice za podporu této
hezké předvánoční akce.
Již nyní jste zváni na II.
ročník 2013, který bude uskutečněn
i k uctění památky bývalých hráčů
Slávka, Tondy, Pavla, Ládi, Míly,
Franty, Jardy, Evy a Milana.
Antonín Žák
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
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Kniha Cvičiště Benešov, VSTUP ZAKÁZÁN!!
je opět k dostání
Kniha Cvičiště Benešov, VSTUP ZAKÁZÁN!!, která mapuje historii
vojenského výcvikového prostoru jednotek SS ve středních Čechách
v letech druhé světové války a poválečnou obnovu tohoto území do roku
1948, je opět k dostání. Pro velký zájem vydala společnost Posázaví
o.p.s. už podruhé její dotisk. Součástí knihy je stejnojmenné DVD.
Kniha je k zakoupení za 500 Kč v kanceláři společnosti Posázaví
o.p.s. v piaristické koleji na Masarykově náměstí v Benešově nebo ji
lze zaslat na dobírku za 600 Kč. Informace získají zájemci na
telefonu 732 168 870, e-mail: info@posazavi.com.
Autor publikace Ing. Petr Kos se pokouší odpovědět na otázky, co bylo
podnětem k vybudování nechvalně proslulého cvičiště, kvůli němuž
musely své domovy opustit tisíce lidí. Přestože cvičiště fungovalo pouhé
tři roky, zanechalo v krajině nesmazatelné stopy. Ing. Petr Kos popisuje
mimo jiné vnitřní strukturu cvičiště SS, vojenské jednotky, výcvik, objekty
pro obsluhu vojenských střelnic, kárné, pracovní a koncentrační tábory
na území cvičiště i střípky z dění na cvičišti a v jeho okolí.
Snímek, který je součástí knihy, je ke zhlédnutí na www.posazavi.com v rubrice E-televize/Filmy o regionu. Jsou
v něm pasáže z dobových dokumentárních snímků i hrané scény. Atmosféru dokreslují výpovědi pamětníků.
Benešovské cvičiště jednotek SS se začalo budovat v březnu 1942. Muselo se kvůli němu vystěhovat území
o rozloze přes 43 000 hektarů, kde žilo v 65 obcích a 144 osadách téměř 31 000 obyvatel. Cvičiště mělo poměrně
výjimečné postavení nejen v protektorátu, ale i ve struktuře SS. Jeho území podléhalo výhradně říšskému právu.
Kromě toho, že sloužilo k základnímu výcviku dělostřeleckých, ženijních, protitankových a pěších jednotek
a zajišťovalo přípravu důstojnických kádrů, umožňovalo svou kapacitou přechodné umístění až 30 000 mužů
a rozlohou dovolovalo pořádat velká taktická cvičení s ostrými střelbami.
Jaroslava Tůmová
Kontakt pro další informace: Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A
MATEŘSKÉ ŠKOLY ZDISLAVICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

30. 1. 2013
OD 13,00 DO 16,00 HODIN

Mikulášská besídka
V sobotu 1. prosince 2012 uspořádaly ženy jako každoročně pro
naše nejmenší Mikulášskou besídku. Zasedací místnost úřadu se
zaplnila dětmi v doprovodu rodičů, babiček i dědečků. V úvodu
vystoupili se svým programem žáci základní školy pod vedením
paní učitelky Mgr. Vodolánové. Potom přišel Mikuláš, Anděl i čerti
a protože všechny děti byly celý rok hodné, obdaroval je Mikuláš
sladkou odměnou. Besídka pokračovala volnou zábavou - děti
soutěžily nebo si kreslily. Dostaly občerstvení a ochutnaly voňavé
perníčky. Všem se besídka líbila a těšíme se zase příště na
shledanou.
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2012

Zápis provede paní učitelka Mgr. Věra Pecháčková.
K zápisu se dostaví všechny děti narozené
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007,
popřípadě děti starší, které měly odklad povinné
školní docházky.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.
V případě nemoci dítěte lze po telefonické domluvě
odložit zápis
dítěte do školy na jiný termín.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
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BÁBOVKA S TVAROHOVOU NÁDIVKOU
Těsto:
150 g cukru krupice, 1 balíček vanilkového cukru,
120 g rozpuštěného másla, 2 vejce, 250 ml mléka,
300 g polohrubé mouky,1 balíček prášku do pečiva.
Polovinu těsta obarvíme 2 lžícemi kakaa.
Tvarohová nádivka:
250 g měkkého tvarohu,
100 ml smetany nebo tučného mléka,
1 balíček vanilkového pudinku,
1 balíček vanilkového cukru,
podle chuti cukr krupice.
Zavařené broskve nebo meruňky necháme okapat, případně pokrájíme na silnější plátky.
Do vymazané a strouhankou vysypané bábovkové formy dáme polovinu světlého těsta, na něj
polovinu hnědého těsta, potom lžící tvarohovou nádivku, kterou poklademe broskvemi nebo
meruňkami, pak druhou polovinu hnědého těsta, nakonec druhou polovinu světlého těsta.
Bábovku pečeme asi hodinu v troubě vyhřáté na 160°C. Zkoušíme špejlí.
Po upečení vyjmeme z trouby a necháme vychladnout asi hodinu ve formě, aby se nerozpadla
měkká tvarohová nádivka, teprve vychladlou vyklopíme.
Dobrou chuť!

Životní jubilea ...

Vítáme nového občánka

říjen, listopad a prosinec :

29. 10. 2012 Maria Kadlečková, Zdislavice 176

Alena Boučková, Zdislavice 75
Bohuslav Hrdina, Zdislavice 210
Jindřiška Strachotová, Zdislavice 167
Dagmar Mašková, Zdislavice 122
Eva Zvárová, Zdislavice 42

50
50
55
60
75

Dana Fliegerová, Zdislavice 171
Karel Jankovský, Zdislavice 181
Jiří Pecháček, Zdislavice 180
Magdalena Kottová, Zdislavice 147
Josef Kůžel, Zdislavice 24

50
55
60
65
83

Květa Šrankotová, Zdislavice 61
Růžena Váňová, Zdislavice 39
Věra Houdková, Zdislavice 156
Josef Bartůněk, Zdislavice 8
Josef Kotrč, Zdislavice 146
František Krejčí, Zdislavice 108
Ladislav Dojava, Zdislavice 71
Antonín Veselý, Zdislavice 3
Josef Kadlec, Zdislavice 160

55
70
76
76
77
77
82
84
86

Rozloučili jsme se …

12. 10. 2012

Zlatá svatba :
17. 11. 2012 Růžena
Zdislavice 39

a

Bohuslav

Váňovi,

Všem srdečně
blahopřejeme!

Vánoční bohoslužby v kostele
sv. Petra a Pavla ve Zdislavicích
24. 12. 2012
25. 12. 2012
26. 12. 2012
31. 12. 2012
1. 1. 2013

Štědrý den - půlnoční mše sv.
21,00 hod.
Boží hod vánoční - mše sv.
8,00 hod.
sv. Štěpána - mše sv. 8,00 hod.
Silvestr - děkovná mše sv.
+ pobožnost 16,00 hod.
Bohorodičky P. Marie - mše sv.
8,00 hod.

Marie Kofnovcová, Zdislavice 19

(89)

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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