Skončil školní rok – poslední červnový den, na který se těší snad všichni žáci i studenti. Na
naší základní škole se na dvorku školy uskutečnilo společné předávání různých ocenění žákům
za celoroční práci. Všichni se rozešli do svých tříd pro vysvědčení, kromě deseti žáků
z devátého ročníku. S nimi se slavnostně rozloučili paní ředitelka Mgr. Irena Králová, třídní
učitelka Mgr. Blanka Kadlecová i starosta Bc. Pavel Bouček na úřadu městyse. Převzali si
vysvědčení, fototablo a drobné dárky. Paní ředitelka pochválila všechny deváťáky za to, že
takovouto třídu dlouho na škole neměli a to jak po stránce prospěchu, tak chování.
Odcházejícímu poslednímu ročníku přejeme hodně štěstí v dalším studiu, všem školákům
hezké prázdniny plné sluníčka a krásných zážitků a v září, ať se všichni ve zdraví vrátí do
školních lavic.
-dv-

Vážení spoluobčané,
polovina roku je za námi a my již víme, v jakých dotačních titulech jsme byli úspěšní, a to
především ve velkých projektech. Ze Středočeských fondů jsme na základě schválení
Zastupitelstvem Středočeského kraje obdrželi dotaci na Opravu výtlačného řadu vodovodu ve
Zdislavicích – II. etapa ve výši cca 1 282 000,- Kč a na Přístavbu a částečnou rekonstrukci
mateřské školky ve výši 4 800 000,- Kč. U těchto dotací je naše spoluúčast 5% z celkových
skutečných nákladů. Požadovanou dotaci na herní prvky, vybavení jednotky SDH a vybavení TJ
Sokol Zdislavice jsme nedostali. V běhu jsou ještě žádosti o dotaci na varovný systém a rozhlas
a další etapy rekonstrukce a modernizace školky. O tyto dotace bylo žádáno z dotačních titulů
jednotlivých ministerstev a strukturálních fondů EU. V současné době jsme nakoupili několik
laviček, květináčů a odpadkových košů pro zkrášlení našeho městyse. Pro umístění jsme
vytipovali místa na městečku, u kostela a na hřbitově. Byla provedena částečná rekonstrukce
čekárny na městečku a nákup informačních tabulí o regionu a našem městečku - jedna tabule
bude taktéž umístěna na městečko a druhá ke hřbitovu. V termínu se nám podařilo dokončit
rekonstrukci stávající hasičské zbrojnice a přístavbu nové garáže pro hasičskou techniku. Akce
byla úspěšně zkolaudovaná v měsíci červnu a díky mimořádné dotaci ze Středočeského kraje
naši hasiči získávají odpovídající zázemí pro svou činnost. Je to jakýsi způsob poděkování za
jejich práci pro nás všechny a zároveň dárek k významnému jubileu založení SDH ve Zdislavicích,
kdy v letošním roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů Zdislavice již 130 let existence. Nad garáží
vznikl prostor, který má samostatný, zastřešený vchod a bude sloužit pro potřeby úřadu městyse.
V současné době budou v lokalitě „Židův kopec„ provedeny kontrolní výkopy a čerpací zkoušky
nových studní na posílení zdrojů pitné vody. Na základě výsledků těchto prací bude zpracována
projektová dokumentace tak, abychom mohli v začátku příštího roku žádat o dotaci na tuto akci.
V souvislosti s tím by mělo dojít ke zvýšení kapacity vodojemu ze současných 150 m3 na 250 m3.
Ve druhém čtvrtletí bylo pořádáno několik kulturních a sportovních akcí. Mezi ně patří 11.
ročník „Běhu pro radost“, kde medaile předávala mistryně světa a Evropy v lehké atletice paní
Lída Formanová. Dík patří všem organizátorům, majiteli areálu Peklov a především paní ředitelce
závodu Mgr. Ireně Králové. Další akce, které se stávají součástí našeho kulturního života, je
Školní akademie. Poděkování za překrásné uspořádání patří celému pedagogickému sboru
a všem účinkujícím. Postupně se také do podvědomí dostává akce „Zlatá muška“, soutěž ve
střelbě ze vzduchovek - i tato akce byla velmi dobře zajištěna za hojné účasti soutěžících.
V krátkosti jsem Vám chtěl ve svém příspěvku přiblížit činnost a výsledky naší práce.
A zároveň poděkovat všem těm, kteří pro nás všechny dělají něco nezištně. Blíží se čas prázdnin
a dovolených, proto Vám všem přeji mnoho krásných chvil, dny plné sluníčka, pohody a klidu.
Bc. Pavel Bouček, starosta městyse

Pohled na školu před 100 lety
Zdislavický zpravodaj 

.… a nyní.


Škola končí, začínají prázdniny
Letošní školní rok uběhl jako voda. Nic mimořádného nás nepotkalo, dalo by se říci, že školní
rok proběhl v klidu. Stabilizoval se obměněný učitelský rok, všichni noví pedagogové s námi
pokračují i v dalším roce.
Na podzim jsme se zapojili do výzvy 57 – Polytechnická výchova. V rámci dotace jsme naší
školní dílnu vybavili novým nábytkem a nářadím. Ještě opravíme zdi a podlahu a budeme mít
kvalitní odbornou učebnu pro technickou výchovu.
Téměř celý rok se nesl v duchu 700.
výročí narození Karla IV. Rozsáhlý projekt
našim žákům Karla IV. představil jako
velkého panovníka, diplomata, stavitele
i obyčejného člověka.
Pro příští školní rok jsme se zapojili do
soutěže ve sběru tříděného odpadu
a budeme sbírat celoročně papír, karton,
hliník a víčka od PET lahví. Jen prosíme,
papír opravdu pevně svázat a raději víc
menších balíčků. Samozřejmě pokračujeme

Nácvik na akademii.

ve sběru tonerových kazet a baterií.
Zapojíme se do další výzvy, která se bude
týkat hlavně přípravy na inkluzi a rozvoj
matematických dovedností.
Protože se všichni těšíme na prázdniny,
děkuji všem za spolupráci se školou a přeji
krásné léto.
Zakončení školního roku.

Mgr. Irena Králová, ředitelka školy

Vítání občánků
V sobotu 14. května 2016 se
uskutečnilo v mateřské školce
vítání občánků narozených
v roce
2015.
Přítomné
přivítala paní Mgr. Irena
Králová a následně děti
z mateřské a základní školy
zpestřily slavnostní odpoledne
velice
pěkným
kulturním
pásmem.
Místostarosta
městyse Karel Hejný pronesl
dojemný proslov k rodičům
a jejich dětem. Poté se rodiče
narozených dětí podepsali do
pamětní
knihy,
převzali
pamětní list a drobné dárky.
Věříme, že celá akce bude
jejich trvalou vzpomínkou na
tuto životní událost.
Dana Volfová
Zdislavický zpravodaj 



Běh pro radost 2016
V letošním roce se závody mimořádně vydařily. Proč? Krásné počasí, rekordní počet
závodníků, dobrá nálada a vzácný host. Co víc si pořadatelé mohou přát! Ale postupně.
Po několika propršených letech
a loňském extrémním vedru jsme měli
ideální počasí – ani horko, ani zima, déšť
také nepřišel. Všichni byli spokojení.
Přišel rekordní počet závodníků. Ať už
dětí nebo dospělých. Všichni měli dobrou
náladu a běhali opravdu s chutí. Dospělí
dokonce
doběhli
podobný
závod
v Neveklově, „naskákali do aut a frčeli do
Zdislavic, aby tu byli včas“ (dle vyjádření
jednoho z takto přijevších mužů). Tedy
pánové, já osobně před vámi smekám.
Vlastně smekám před všemi závodníky,
i těmi nejmenšími a jejich rodiči, kteří
běží s nimi a povzbuzují své děti.
A VIP host? Paní Ludmila Formanová,
legenda české atletiky. Velmi příjemná,
neuvěřitelně skromná paní. Dětským kategoriím
předávala diplomy, fotila se na požádání,
rozdávala podpisy.
Díky dotaci ze Středočeského kraje jsme
mohli pořídit krásná startovní čísla a nové, větší
kužely na trať. Pokud se podaří náš záměr,
příští rok bude na diplomu podpis pana Jana
Železného.
Poslední informace z mé strany – nové
internetové stránky našich závodů:
http://www.behproradost.estranky.cz/
Za pořadatele Mgr. Irena Králová

 Lipnice
Máme před sebou léto a k tomu patří již 34 let akce party nadšenců a přátel
jízdy na kole, výlet na Lipnici, který pořádám. Proto si Vás dovoluji pozvat
na start v sobotu 30. 7. 2016. Návrat o den později, nocleh na Lipnici je
zajištěn.
Těším se na setkání s Vámi na startu u „hasičů“ v 9.00 hodin a přeji všem,
i těm co nejedou, krásné léto.
Ota Volek


Vybráno z obecní kroniky
rok 1971
Mezinárodní den žen - Oslava k MDŽ se konala v sále kina u Nováků. Kulturní vložkou s recitací
a zpěvem uspořádala ZDŠ. Dále následoval slavnostní projev a po něm byl promítán film. Slavnosti se
zúčastnilo asi 55 žen, a to i z okolních obcí.
Májové dny - V předvečer 1. máje byly páleny „Ohně vítězství“ a stavěna máj. Účastníci 1. máje i letos
odjížděli do Vlašimi, kde se zúčastnili průvodu. Den osvobození škola uctila kladením věnců k pomníku
padlých. 13. května projížděla naší obcí motoštafeta, které byla předána zdravice našich občanů
s poselstvím XIV. sjezdu KSČ. Téhož dne se konala slavnost k osvobození Sovětskou armádou
v sokolovně. Tuto slavnost uspořádal MNV. Hlavní projev přednesl s. Skočdopole. Účastnilo se 72 našich
občanů.
Zdislavický zpravodaj 



Svazarm - Členové místní organizace Svazarm se letos zúčastnili střelecké soutěže „Okresní střelecká liga“
na střelnici ve Vlašimi, kde se umístili na 6. místě.
VŘSR - K 54. výročí VŘSR uspořádala ZDŠ lampionový průvod, který procházel za doprovodu dechové
kapely OB Zdislavice obcí. Průvodu se zúčastnila školní i předškolní mládež, doprovázena rodiči. Oslava se
konala u pomníku padlých za účasti 120 lidí.
Volby - Ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 konaly se na celém území Československé socialistické
republiky volby do zastupitelských sborů všech stupňů. Volby se konaly v 1. třídě ZDŠ, která byla
slavnostně vyzdobena. Na chodbě byla uspořádána výstavka ručních prací našich žáků. Počet zapsaných
voličů ve volebním okrsku bylo 361. Počet voličů s vydanými hlasovacími lístky činil 360. Přes 99% hlasů
bylo odevzdáno pro naše kandidáty.
Kandidáti do MNV
Ladislav Dojava
Marie Jirková
Marta Ezrová
Josef Kadlec
Josef Tomaides
Josef Kakos
Ladislav Kadlec
Ladislav Kubík
Václav Krása
Blažena Šandová
Vladimír Marek
Josef Moudrý
Antonín Pastorek
Josef Stara
Antonín Veselý
Místní národní výbor ve Zdislavicích měl 15 členů. Na ustavující schůzi byli zvoleni:
předseda – Václav Krása, tajemník – Antonín Veselý
Jednotné zemědělské družstvo - Velmi dobrých výsledků dosáhlo JZD v rostlinné výrobě, když jeho
hektarové výnosy byly vyšší proti minulému roku.
Hektarové výnosy
pšenice 37,4 q - žito 28,6 q - ječmen 43,9 q - oves 30,7 q - brambory 127,8 q
Nízký hektarový výnos u brambor ovlivnilo nepříznivé počasí.
Výstavba - Přes nesouhlas našich občanů i MNV koná se v blízkosti naší obce výstavba vepřína. Bylo
rozšířeno pouliční osvětlení o dvě světla a provedena úprava vozovky k Židovému kopci.
-dv-

TURNAJ VE VZDUCHOSTŘELBĚ
Dne 25. 6. 2016 se ve Zdislavicích konal již 4. ročník turnaje ve vzduchostřelbě „Zlatá muška
2016“. Stejně jako v předchozích ročnících bylo
počasí nevyzpytatelné - chvíli svítilo slunce
a následně se přes Zdislavice přehnala bouřka,
která však účastníky neodradila. Letos se
turnaje zúčastnilo 75 střelců.
V kategorii MUŽI se umístili:
1. místo Pavel Jirka
2. místo Pavel Pastorek
3. místo Pavel Bouček st.
V kategorii ŽENY se umístily:
1. místo Marie Bártová
2. místo Ivana Boučková
3. místo Alena Klenotová
V kategorii DĚTI se umístily:
1. místo David Pastorek
2. místo Pavla Pastorková
3. místo Hynek Kot
Absolutním vítězem se stal David Pastorek s neuvěřitelným počtem vystřílených bodů 124.
za organizátory Gábina

Obecní lesy Městyse Zdislavice
Městys Zdislavice v současné době hospodaří na lesních pozemcích o výměře 72,27 ha a to
v katastrálních územích Zdislavice a Bolina. Veškeré lesy lesního hospodářského celku (LHC) Zdislavice
jsou lesy hospodářské, to znamená, že jejich hlavní funkcí je produkce dřeva. Objem těžeb dle desetiletého
plánu zpracovaného na období 2011-2020 je stanoven na 4.550 m3, což v rámci vyváženosti těžeb
představuje cca 450 m3 na rok. V tomto objemu jsou zahrnuty jak těžby úmyslné, tak těžby nahodilé např.
Zdislavický zpravodaj 



po větrných příhodách nebo těžby v důsledku napadení porostů hmyzími škůdci. Do současné doby se
veškeré těžby pohybují ve stanovených ročních limitech. Z hlediska plošného zastoupení dřevin představuje
největší podíl smrk 53 % a borovice 31 %. Ostatní dřeviny jako buk, dub, olše, lípa, modřín a jedle se na
celkové skladbě podílejí každá zhruba jedním až třemi procenty. Listnaté dřeviny jsou zastoupeny 8% oproti
92 % dřevin jehličnatých.
Ze strany vedení městyse je vyvíjena snaha o co možná nejlepší zpeněžení těženého dřeva. Jeho odbyt je
realizován jednak přímým prodejem nebo prodejem v aukci, kdy je zjištěna zásoba dřeva v těžené části
porostu „nastojato“ a je stanovena jeho minimální
cena pro nabídku v aukci.
V rámci následné péče o les je věnována
pozornost efektivnímu snižování nákladů na
zalesnění porostů, a proto je tam, kde je to
možné,
využíván
způsob
podrostního
hospodaření. To znamená, že těžba mateřského
porostu je provedena v několika fázích tak, aby
se pod tímto porostem vytvořily podmínky pro
růst semenáčků a ve fázi domýcení celého
porostu byla plocha „beznákladově“ zalesněna.
Tento způsob hospodaření je využíván hlavně
v porostech v lokalitě „Cikánka“, kde jsou pro
Přirozené zmlazení pod mateřským
přirozené zmlazení příhodné podmínky. Naproti
porostem - lokalita Cikánka.
tomu v lokalitě „Amerika“ je možná obnova lesa
pouze umělou výsadbou a to za poměrně složitých podmínek vzhledem k intenzivnímu růstu buřeně.
Produkce dřeva je hlavní, ale ne však jedinou funkcí hospodářského lesa. Les samotný je obrovským
živým organismem, je rezervoárem a čistírnou
podzemních vod, zastává funkci ochrany půdy před
její erozí, zlepšuje kvalitu ovzduší zachytáváním
prachových částic a zabezpečuje optimální vlhkost
vzduchu. Les je domovem stovek a tisíců živočichů
od velké lesní zvěře, přes ptáky a brouky až po
drobné půdní organizmy. Funkcí, kterou běžný
občan vnímá asi nejvýrazněji, je funkce rekreační.
Nikdo z nás si nedovede představit krajinu bez
lesních porostů, kde může sbírat houby, lesní plody,
sportovat nebo jen tak odpočívat.
Vypěstování kvalitního zralého lesa není dílem
jednoho lesníka, ale několika generací lidí, kteří
Agresivní tlak buřeně na zalesněnou
o les pečují. Vždyť od zasazení sazenice lesní
plochu – vyžínáno v květnu
dřeviny až po vypěstování kvalitního porostu
2016 – lokalita Amerika.
uplyne minimálně 80 let. Jsou to desítky let
mnohdy namáhavé práce, kterou ohodnotí až naši vnuci nebo pravnuci. Les a všechny jeho produkty,
převážně pak dřevo, je relativně trvalým majetkem obce. Mělo by být tedy záležitostí nás všech les chránit,
využívat v rozumné míře všeho bohatství, které nám nabízí, nedělat z něho odložiště nepotřebných věcí,
skládku komunálního a jiného odpadu ani závodiště rozličných motorových vozidel, ale chovat se k němu
ohleduplně a učit tomu i naše děti.
Mgr. Jiří Smítka, OLH městyse Zdislavice

Informace z úřadu
 Již delší dobu je spuštěn na našich stránkách www.zdislavice.cz provoz modulu Informace
e-mailem. Tato služba umožňuje Úřadu městyse Zdislavice rozesílání informačních e-mailů všem
občanům, kteří se k odběru zpráv zaregistrují. Registraci je možno provést na webových stránkách
městyse v levém sloupci. Registrace probíhá tak, že zájemce pouze zadá svou e-mailovou adresu
do políčka a zvolí Odeslat. Bude mu zaslán potvrzovací e-mail pro dokončení registrace (nutné je
registraci dokončit, aby byla služba aktivní). Služba je poskytována zdarma. K odběru máme
zatím zaregistrováno pouze 12 e-mailových adres.
Zdislavický zpravodaj 


 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů na dny 7. a 8. října 2016. Rozhodnutí
o vyhlášení voleb bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb.. Tímto rozhodnutím byly
vyhlášeny i volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, které proběhnou mj. ve volebním
obvodu č. 40 Sídlo: Kutná Hora (celý okres Kutná Hora, části okresu Benešov). Společné volby se
budou konat i ve Zdislavicích.

ŽIVOT NA FAŘE ZDISLAVSKÉ
Moje putovní výstava dorazila do svého konce.
Začátek výstavy byl 21. 5. v Řimovicích a dále
putovala do Miřetic, Malovid, Rataj, Boliny
a ukončena byla právě ve Zdislavicích o víkendu 25. 26. 6. přímo ve farních prostorách.
Návštěvníci měli možnost vidět spoustu dobových
dokumentů, fotografií nejen samotných kněží, ale
i přifařených obcí, taktéž i Zdislavic. Nejstarším
dokumentem byl inventář kostela z roku 1669, ale
zajímavostí jsou i motivační dopisy farářů,
ucházejících se o zdislavskou faru.
Během putování této výstavy, která byla něžným
ohlédnutím do historie nás všech, jí vidělo přes 300
lidí. Od roku 1999, kdy jsem se kronikařením začínal
zabývat, je to má v pořadí čtvrtá výstava a řimovická
kronika má 60 různých příloh, do některých z nich
měli návštěvníci možnost nahlédnout.
Jak jsem řekl na samém začátku této výstavy, tyto
knihy – přílohy nevidím jako přílohy, ale je to
především symbol velkého přátelství a pomoci nás
všech - lidí, úřadů a archívů, svázané v jeden celek.
Bez podpory nás všech, by se to asi tvořit nedalo. A za tuto pomoc Vám všem děkuji.
Bedřich Švejda, kronikář obce Řimovice

KNIHOVNA ZDISLAVICE – NOVINKY ČERVEN 2016
APPLEYARDOVÁ HEREDITH – DOKTORKA Z KONCE SVĚTA
 Příběh londýnské lékařky Megan, která se odstěhuje do rodné Austrálie provozovat lékařskou praxi.
Život je zde náročný a místní lidé ji mají za nepostradatelnou.
BROWNOVÁ SANDRA – REPORTÉR
 Napínavý vášnivý román je příběhem o lžích a nemožnosti uniknout vlastní minulosti.
KÖRNEROVÁ HANA MARIE – DLOUHÁ CESTA
 Historický příběh z přelomu 18. a 19. století.
KUBÁTOVÁ TÁŇA – POČKEJ AŽ ZA LYON
 Dobrodružný příběh o společné cestě po Francii dvou náhodných známých Pavly a Marka.
MOYESOVÁ JOJO – JEDEN PLUS JEDNA
 Životní příběh Jess Thomasové, kterou opustil manžel a ona zůstala sama s dětmi a bez peněz.
NESSER HÅKAN – DÍVKA, KTERÁ NIKOMU NECHYBĚLA
 Severská detektivka – případ komisaře Van Velterena o záhadných úmrtích dívek na táboře
náboženské sekty.
ROBERTSOVÁ NORA – CESTA ČASEM
 Milostný příběh o síle lásky, která brání cestovatelům v čase vrátit se zpátky do 23. století.
Zdislavický zpravodaj 



Z činnosti SDH

Zachutnalo nám …

Dne 22. 6. 2016 předvedli členové SDH požární
techniku dětem z mateřské školy.
Soutěže:
8. 5. 2016 - okresní kolo dorostenek Miličín
- dorostenky Zdislavice – 3. místo
14. 5. 2016 - THL (Dvorce)
- Zdislavice „A“ – neplatný pokus
21. 5. 2016 - THL (Žďár)
- Zdislavice „A“ – 5. místo
28. 5. 2016 - okrsková soutěž Chmelná
- Zdislavice „B“ – 5. místo
- Zdislavice ženy – 2. místo
25. 6. 2016 - Pohár obce Rataje
- Zdislavice „B“ – 1. místo
- Zdislavice ženy – 1. místo
25. 6. 2016 - BNL (Křivsoudov – noční soutěž)
- Zdislavice „A“ – neplatný pokus
- Zdislavice „B“ – 19. místo
- Zdislavice ženy – 9. místo
Zásahy: 25. 5. 2016 - taktické cvičení Kladruby
26. 5. 2016 - požár lesního porostu Zdislavice
30. 5. 2016 - dopravní nehoda, dálnice D1
10. 6. 2016 - požár výškové budovy Vlašim
27. 6. 2016 - taktické cvičení rybník Valcha
Za SDH Pavel Hůdek

ÚŽASNÝ TVAROHOVÝ MOUČNÍK

Těsto: 2 celá vejce, 1 hrnek
cukru, ½ hrnku oleje, 2 hrnky
hladké mouky, 1 prášek do pečiva,
1 vanilkový cukr, 1 hrnek mléka, kakao
Vše smícháme dohromady a ½ těsta
nalijeme na vymazaný a vysypaný plech.
Do druhé poloviny dáme kakao a nalijeme
na světlé. Upečeme při 180 - 200 °C asi 15
– 20 minut.
Krém: necelý ½ litru mléka, 2 vanilkové
pudinky + cukr dle chuti, 2 tvarohy ve
vaničce, 1 málo, rum
Uvaříme pudink, hned do horkého
zašleháme máslo, poté přidáme 2 tvarohy,
rum a ještě našleháme. Krém naneseme
na vychladlé těsto, uhladíme a nakonec
dáme polevu.
Poleva: rozpustit čokoládu a pak do ní
vmícháme 2 zakysanky. Dáme vychladit do
lednice.
DOBROU CHUŤ!!

Životní jubilea ...
květen a červen 2016 :
Ing. Ludvík Král, Zdislavice 129
Antonín Žák, Zdislavice 7
Věra Hudcová, Zdislavice 148
Anna Kotrčová, Zdislavice 146
Jana Gregorová, Zdislavice 131
Marie Kropáčková, Zdislavice 98
Josef Šanda, Zdislavice 150
František Trávníček, Zdislavice 33
Vladimír Marek, Zdislavice 17

60
60
70
75
76
83
84
90
93

František Jankovský, Zdislavice 199
Bohuslava Štorcová, Zdislavice 174
Mgr. Věra Pecháčková, Zdislavice 180
Eva Filipová, Zdislavice 55
Jan Wagner, Zdislavice 170
Hana Mrkvová, Zdislavice 153
Ing. Josef Pastorek, Zdislavice 12
Marie Marková, Zdislavice 17

55
60
60
60
65
65
70
91

Všem srdečně
blahopřejeme!

V květnu oslavil 90. narozeniny pan František
Trávníček. Popřát zdraví a pohodu do dalších let mu
za úřad městyse přišli starosta Bc. Pavel Bouček
a místostarosta Karel Hejný.

Zdislavický zpravodaj vydává Městys Zdislavice. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR v Praze,
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