Každý rok se těšíme na jaro a na první sluneční paprsky. Na jejich sílu a na to, jak nás
nejen ohřejí, ale nabijí energií a dodají nám sílu a dobrou náladu. Současné počasí přesto
nenapovídá tomu, že již jaro začalo.

K nadcházejícím Velikonočním svátkům Vám přejeme hodně zdraví,
pohody a bohatou pomlázku.

ROZPOČET NA ROK 2013
I. Rozpočet příjmů
Oddíl a
Název oddílu
paragraf
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
Lesní hospodářství
1031
2321
ČOV a kanalizace
3314
Knihovna
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby
3412
Sport.zařízení
6171
Správa
6310
Finanční operace
PŘÍJMY CELKEM

Částka
v Kč
Daň z příjmů FO ze ZČ
1 327 000,00
Daň z příjmů FO z podnikání
31 524,00
Daň z příjmů FO-zvl.sazba
130 377,00
Daň z příjmů PO
1 205 500,00
Daň z přidané hodnoty
2 575 000,00
Poplatek ze psů
10 000,00
Výtěžek z loterií
10 000,00
Správní poplatky
6 000,00
Daň z nemovitostí
650 000,00
Neinvestiční transfery od krajů (obnova kostnice)
480 465,00
Investiční transfery od krajů (spolkový dům) 1 187 035,00
Za prodej dřeva
400 000,00
stočné, vodné
1 080 000,00
Čtenářský poplatek
2 000,00
Hřbitovní poplatky
7 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků
32 000,00
Příjmy z pronáj. tělocvičny
39 000,00
Přijmy z poskyt. služeb
7 000,00
Příjmy z úroků
11 000,00
9 190 901,00

Položka N á z e v p o l o ž k y
1111
1112
1113
1121
1211
1341
1351
1361
1511
4122
4222
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

II. Rozpočet výdajů
Oddíl a
paragraf
1031
2212
2221
2310
2321
2334
3111
3113
3141
3314
3319
3322
3326
3349
3392
3399
3412
3419
3631

Název (věcný obsah)
Pěstební činnost (les)
Silnice (místní komunikace)
Provoz veřejné silniční dopravy (BENEBUS)
Vodovod
Odvádění a čistění odpadních vod
Revitalizace říčních systémů
Předškolní zařízení (MŠ) - příspěvek na provoz
Předškolní zařízení (MŠ) - investice
Základní škola - příspěvek na provoz
Základní škola - věcné dary „prvňáčci“
Školní stravování - příspěvek na provoz
Školní stravování - vybavení kuchyně
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury (kronika)
Kostnice - udržovací práce
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí (památníky)
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)
Spolkový dům - investice
Ostatní záležitosti kultury (dary občanům)
Sportovní zařízení v majetku městyse
Ostatní tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
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Částka
v Kč
285 000,00
181 000,00
90 801,00
130 000,00
1 146 000,00
8 000,00
106 000,00
600 000,00
1 000 000,00
20 000,00
170 000,00
240 000,00
26 000,00
3 000,00
165 796,00
1 000,00
20 000,00
1 349 480,00
62 000,00
1 005 000,00
30 000,00
135 000,00
2

3632
3639
3721
3722
3745
4359
5212
5512

Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o veřejnou zeleň
Příspěvek občanským sdružením
Ochrana obyvatelstva (rezerva na zabezpečení krizových opatření)
Požární ochrana – dobrovolná
Požární ochrana - oprava budovy
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)
6320
Pojištění budov v majetku městyse
6399
Platby daní a poplatků (DPH)
VÝDAJE CELKEM

6 000,00
104 330,00
4 000,00
265 000,00
19 000,00
2 500,00
10 000,00
139 000,00
160 000,00
406 000,00
690 000,00
20 000,00
50 000,00
60 000,00
8 709 907,00

III. Financování
Položka Název (Třída 8)
8124
Splátky dlouhodobých úvěrů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Částka v Kč
1 110 000,00
1 110 000,00

Rozpočet městyse Zdislavice na rok 2013 je sestaven jako přebytkový. Splátky dlouhodobých úvěrů
v celkové výši 1 110 000,- Kč budou hrazeny z přebytku příjmů roku 2013 a částečně přebytkem
z minulých let.

POPLATEK ZE PSA
uhraďte nejpozději do 5. 4. 2013 v hotovosti do pokladny
Úřadu městyse Zdislavice v úředních hodinách PO a ST.
Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč.

Škola a školka
Školní rok se lehce přehoupl do své druhé poloviny. Žákům jsme předaly vysvědčení za
první pololetí; někteří byli spokojeni, někteří méně. Připravujeme se, tak jako každý rok, na
rošťárny našich deváťáků, kteří po přijímacím řízení na střední školy získávají pocit, že se svým
vyučujícím musí ještě v posledních chvílích nesmazatelně zapsat do paměti.
Připravujeme se na změny našeho školního vzdělávacího programu, který budeme
doplňovat o nová, ministerstvem školství nařízená témata. Dokončili jsme program, stanovený
v rámci projektu EU peníze do škol. Díky těmto penězům máme v každé třídě moderní
dataprojektor, notebook a plátno, koupili jsme nové výukové SW do učebny informatiky, nové
knihy do školní knihovny. V rámci projektu jsme absolvovaly řadu seminářů, které nás obohatily
o nové poznatky a dovednosti, jichž využíváme při výuce. Jednotlivé třídy začínají připravovat
akademii, kterou jsme v loňském roce odložili kvůli plnění povinností v projektu EU.
Samozřejmě začínáme pomaličku přemýšlet nad příštím školním rokem. Co nového nám
přinese, jak se s novinkami v ŠVP vypořádáme my i žáci.
V současné době připravujeme ve spolupráci se zřizovatelem navýšení kapacity naší mateřské
školy. Co to znamená? Požádali jsme KHS Praha o navýšení hygienické kapacity na maximum,
které nám umožňuje stávající objekt MŠ. V současné době se instaluje sanitární zařízení,
objednáváme potřebné vybavení. Po splnění všech náležitostí požádáme o změnu v Rejstříku
škol a školských zařízení.
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy
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Sportovní ohlédnutí za koncem roku 2012
V prosinci loňského roku proběhly sportovní akce v místní tělocvičně pořádané starou
gardou Zdislavic s podporou ÚM Zdislavice. V posledním čísle loňského zpravodaje jste se mohli
dočíst o prvním ročníku volejbalového „turnaje“ STANDA CUP. Účast starších hráčů (pro které je
turnaj vlastně pořádán), byla ale malá. Pořadatelé jsou ale optimističtí a věří, že 2. ročníku se
zúčastní větší počet borců „dříve narozených“.
Za účasti osmi družstev se bojovalo o poháry již v tradičním předvánočním turnaji
v nohejbalu. Systém „každý s každým“ určilo pořadí týmů takto: na prvním místě již poněkolikáté
Klikovci (Klika, Srb, Lejčko), druhé místo obsadili reprezentanti Znosimi, třetí skončili zástupci
FOFO Zdislavice (Bouček, Váňa, Žák) a bramborovou placku si odneslo další mužstvo Zdislavice
ve složení Filip, Jirka, Volek.
Posledním sportovním zápolením v roce 2012
byl 11. ročník vánočního turnaje v ping-pongu.
Turnaj se konal opravdu v závěru roku –
29. prosince od 10,00 hod.. Na tomto turnaji se již
účast sportovců několik posledních let pohybuje
kolem třiceti. Ale i na větší účast jsou pořadatelé
připraveni a budou jen rádi, když se počet
sportovních nadšenců zvýší. Zvláště bychom uvítali
větší účast žen, pro které jsme připraveni utvořit
vlastní „ženskou“ skupinu.
Na čtyřech stolech se hrálo celý den
a vzájemné měření sil a taky i trocha sportovního
štěstí přineslo toto pořadí : 1. místo : Radek
Hrazdíra, 2. místo : Pavel Remek, 3. místo :
Petr Staněk, 4. místo : Petr Hejný, 5.-8. místo
Antonín Gregor, Pavel Jirka, Libor Pecháček,
Ota Volek. Všichni výše jmenovaní byli
ohodnoceni věcnými cenami, které věnovali
pořadatelé.
Ani nejmladší účastníci turnaje –
V.Florián, J.Hejný, M. Bouček a J.Hrdina neodešli s prázdnou – pořadatelé mysleli i na
ně a po zásluze byli odměněni drobnými
dárky (viz.foto).
Antonín Žák

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2013/2014
Základní školy a mateřské školy Zdislavice
Zdislavice
17. 4. 2013

8,00 - 16,00 hodin

Zápis povedou paní učitelky: Blažena Jirková, Dana Fliegerová. S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.
Kritéria pro přijímání
- Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.
- Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí.
- Trvalý pobyt dítěte ve spádové obci.
- Děti zpravidla od 3 let.
- Zaměstnanost rodičů.
- V MŠ se již vzdělává další sourozenec.
- Dítě bude pokračovat na základní škole Zdislavice.
- Datum podání žádosti.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy
brát v úvahu důležitost kritérií v uvedeném pořadí.
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2013
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VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
V letošním roce jsme poprvé v historii naší země společně volili nového prezidenta. Volba probíhala
ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo).

Výsledky voleb za okrsek Zdislavice
Zapsaných voličů :
Vydané obálky :
Odevzdané obálky :
Platných hlasů ve voleb. okrsku
Volební účast :

1. kolo

2. kolo

446
324
324
322
72,65 %

451
282
282
281
62,53 %

Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1 MUDr. Zuzana Roithová, MBA
2 Ing. Jan Fischer, CSc.
3 Ing. Jana Bobošíková
4 Taťana Fischerová
5 MUDr. Přemysl Sobotka
*6 Ing. Miloš Zeman
7 Prof. JUDr. Vladimír Franz
8 Jiří Dienstbier
*9 Karel Schwarzenberg
*) postupující kandidát do 2. kola

Politická
příslušnost
KDU-ČSL
bez PP
SUVERENITA
Klíčové hnutí
ODS
SPOZ
bez PP
ČSSD
TOP 09

Počty hlasů
1. kolo
16
57
5
2
9
87
16
79
51

2. kolo
X
X
X
X
X
176
X
X
105

Prezidentem České republiky se stal Ing. Miloš Zeman.
-dv-

Vybráno z obecní kroniky
rok 1960
V polovině března vlivem vydatného deště, který přešel v sněžení, napadlo 40 cm mokrého sněhu.
Tato sněhová pokrývka způsobila velké škody na mladých lesních porostech. Hmota polomů byla
odhadnuta na 2 000 plm. Nejvíce byly poškozeny porosty Hůra, Židův kopec a Díly - soukromé lesy.
Tento rok byla provedena úprava okresů. Nynější okres Vlašim byl zrušen a sloučen s okresem
Benešov.
V důsledku vysokého socialistického rozvoje naší země odhlasovalo Národní shromáždění, aby se
upřesnil název našeho státu. Proto od letošního roku je v naší ústavě zakotven název : Československá
socialistická republika - ČSSR.
12. června se konaly volby v naší republice do všech stupňů národních výborů a Národního
shromáždění. V naší obci bylo do voličských seznamů zapsáno 432 voličů. Voleb se zúčastnilo 428 voličů,
zbývající byli mimo obec Zdislavice. Celkem bylo odevzdáno 426 platných hlasovacích lístků.
Kandidáti NF :
Krása František, Kott Antonín, Husák Jaroslav, Kadera František, Kadlec Josef, Jirková Marie, Váňa
Bohumil, Holejšovská Květa, Pastorek Josef, Příhoda Stanislav, Krampera Jaroslav, Vojtíšek Josef,
Tomaides Josef, Maštalířová Ludmila, Kadlec Ladislav.
Na ustavující schůzi byli zvoleni :
předseda
František Krása
tajemník
Jaroslav Husák.
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Mezinárodní den žen letos naše ženy oslavily 6. března v sále místního kina, kde jim škola uspořádala
besídku. Oslavy se zúčastnilo přes 100 žen. Pořad se jim líbil.
Ve dnech 16. a 17. dubna sehráli žáci 3. třídy pod vedením s. učitele Stanislava Příhody divadelní hru
„Šípková Růženka“. Hra měla velký úspěch, který diváci ocenili potleskem za dobré výkony malých herců.
Oblastní Spartakiády, která se konala 5. června ve Vlašimi, se účastnilo 160 žáků a 4 muži. Byla to
poslední prověrka před Strahovem.. II. celostátní Spartakiády, která se konala 23. 6. - 3. 7. 1960 se účastnilo
36 žáků a 4 muži. Ze Strahova se vrátili nadšeni.
Velmi potěšující je činnost Tělovýchovné jednoty, oddílu šachu, kde naši mladí žáci se umístili na
1. a 2. místě. Nelze opomenout turistický oddíl, který splnil všechny úkoly. K dnešnímu dni má 60 žáků
a 3 dospělé. Počet členů jednoty činí 171 členů.
Na své výroční členské schůzi Jednotného zemědělského družstva, která se konala 20. února 1960
v sále sokolovny, se sešli všichni členové JZD, aby zhodnotili výsledky hospodaření za uplynulý rok.
Že jejich práce byla velmi dobrá ukazuje to, že daný člen dobíral na 1 pracovní jednotku 15 Kč a na zálohu
bylo vypláceno na 1 pracovní jednotku 16 Kč. Kulturní vložku připravili žáci místní školy. Dále byl
promítnut film, který byl natočen během zemědělských prací u místního JZD. Natočili ho zástupci školy. Po
schůzi byla taneční zábava.
Jindřiška Rybová, kronikářka

Zdislavický Prokop klub
Rád bych Vám napsal pár řádků o historii našeho klubu. Zdislavický Prokop klub, který má v současné
době šestnáct členů, vznikl v roce 1986, ne však ještě s dnešním názvem. V té době jsme ještě nepořádali
žádné kulturní nebo sportovní akce, ale spíše jsme se sešli k posezení a pobavení u ohně. A právě tam je
prvopočátek vzniku Prokop klubu. Nejdříve to byly jen příležitostné brigády, sběr jablek nebo starého
železa a utržené peníze jsme dávali do společné kasy.
V roce 1994 byla první schůze Prokop klubu. Prvním starostou byl zvolen Antonín Gregor a počet
zakládajících členů byl dvacet. Pojmenování Prokop klub vzniklo tak, že jsme od obecního úřadu ve
Zdislavicích dostali zdarma několik místností k užívání v domě, kde dříve bydlel pan Prokop Vaigert. Nutno
podotknout, že tyto místnosti jsme řádně opravili a po celou dobu užívání jsme se starali, aby nedošlo
k jejich poškození.
Během několika let jsme se od sběru jablek dostali až k pořádání tanečních zábav. Pomáhali jsme stavět
letní taneční parket v „ Bolinsku“, kam jsme zvali různé hudební skupiny. Hrál tam například KEKS,
Ekstrém, Profil, Charllote, Morava nebo Brutus. Časem jsme si troufli zvát známější skupiny a proto jsme
oslovili VOD Zdislavice o pronájem sálu v jejich kulturním domě. 2. 7. 2000 jsme poprvé pořádali dnes již
legendární kapelu Katapult. Z dalších skupin mohu jmenovat například UDG, Mandrage nebo Rybičky 48.
Nemohu v souvislosti s pořádáním tanečních zábav zapomenout zmínit jméno Romana Jankovského, neboť
právě on se hlavní měrou postaral o to, že tyto známé skupiny do Zdislavic zavítaly.
Činnost Prokop klubu se ovšem neomezuje jen na pořádání tanečních zábav. Zaměřujeme se i na
sportovní akce. Každoročně od roku 2000 zajišťujeme takzvaný Pochod vítězství. Prvního ročníku se
zúčastnilo přes 100 občanů Zdislavic. Máme také svůj fotbalový a bowlingový tým a proto se v rámci
časových možností zúčastňujeme různých turnajů v těchto sportovních disciplínách. Myslím si, že se
s pozitivní reakcí občanů Zdislavic setkalo také pořádání Pouťového běhu na běžkách. Konaly se tři ročníky
a pro letošek plánujeme podobnou akci. Samozřejmě ve spolupráci s Úřadem městyse ve Zdislavicích jsme
se zúčastnili různých brigád ke zlepšení stavu našeho městyse.
Na závěr bych Vás ještě seznámil se současným stavem Prokop klubu a s jeho organizací. Každý rok je
volební schůze, kde se volí starosta Prokop klubu. Probíhají tajné volby, kde si každý ze členů vybere svého
favorita a člen s nejvíce hlasy se stává starostou na jeden rok. V současné době je starostou Martin Šanda
a místostarostou Radek Hrazdíra. Volí se i do dalších funkcí jako je například pokladník, kronikář atd.. Jak
jsem se již zmínil na začátku článku, v současnosti má Prokop klub šestnáct členů. Dohodli jsme se, že nové
členy již nebudeme přijímat. V letošním roce chceme pořádat opět Pochod vítězství a Pouťový běh
(uvidíme jestli na běžkách nebo na jiném dopr. prostředku).
Na úplný závěr bych chtěl poděkovat jak bývalým, tak současným členům Prokop klubu za odvedenou
práci v klubu a doufám, že Prokop klub vydrží ještě spoustu let.
Dušan Krása, kronikář Prokop klubu
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2013
Vlašim a okolní obce
Bílkovice
Bolina
Znosim,Hr. Lhota
Ctiboř
Dálkovice
Načeradec,Daměnice,Vračkovice
Domašín
Dubějovice
Chlum
Javorník
Kladruby
Tehov
Libež
Malovidy
Miřetice
Nemíž
Nespery
Pavlovice

4 060 Kč
6 568 Kč
3 737 Kč
4 187 Kč
3 080 Kč
14 056 Kč
18 548 Kč
7 720 Kč
7 540 Kč
10 450 Kč
9 863 Kč
3 839 Kč
3 590 Kč
4 170 Kč
5 494 Kč
2 350 Kč
8 263 Kč
4 554 Kč

Pravonín
Radošovice
Rataje
Řimovice
Slověnice
Kondrac, Dub,
Krasovice
Tisek,Buková
Trhový Štěpánov
Velíš
Vlašim
Vracovice
Zdislavice
Celková částka

11 905 Kč
14 132 Kč
4 368 Kč
7 812 Kč
2 453 Kč
14 068 Kč
4 640 Kč
17 213 Kč
11 472 Kč
132 448 Kč
11 769 Kč
12 747 Kč
367 096 Kč

Všem dárcům a koledníkům
z celého srdce děkujeme
za podporu.
Farní charita Vlašim

Poděkování
Dne 25. 12. 2012 v 16.00 hod.
proběhla v kostele sv. Petra a Pavla ve
Zdislavicích pobožnost dětí u jesliček.
Velmi děkujeme P. Mgr. Marcelu
Timkovi, který nám s důvěrou zapůjčil,
ke zkoušce a následnému představení,
již
svátečně
vyzdobený
kostel
připravený na slavení zrození Ježíše.
Děkujeme
také
p.
Emílii
Krejčové a p. Růženě Votýpkové, které
s námi trpělivě trávily svůj čas, když
děti představení nacvičovaly.
A velký dík patří také Františkovi
Sedláčkovi, který děti ve svém volném
čase rád hudebně doprovodil na varhany a celkově tak pozvedl úroveň celé besídky. Doufáme, že se hra
„V Betlémě již není místo“ všem líbila. I přesto, že byly děti hodně nemocné a některé hrály i s antibiotiky,
panovala velmi příjemná a uvolněná atmosféra.
Věříme, že se v tomto sympatickém kostele u jesliček opět letošní vánoce setkáme při nacvičené nové
dětské hry.
Maminky
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Rok 2012

Statistika

Počáteční stav :

533

Měsíc
Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí
Celkem Stav
2
1
3
536
leden
1
-1
0
536
únor
0
536
březen
1
1
537
duben
-1
-1
536
květen
1
-1
0
536
červen
3
-1
2
538
červenec
1
-1
0
538
srpen
1
1
-1
-1
0
538
září
1
-1
0
538
říjen
-3
-2
536
listopad
1
2
-1
1
537
prosinec
CELKEM
10
6
-8
-4
4
537
K 31. 12. 2012 bylo v našem městysi 537 trvale přihlášených občanů. Narodilo se 6 dětí (Martin Tulach, Václav
Martínek, Andrea Kapustová, Maria Kadlečková, Marek Jankovský, Josef Sedlák), zemřeli 4 občané (Bohuslava
Sedláková, č.p. 163; Zdeňka Hůlová, č.p. 97; Marie Kofnovcová, č.p. 19; Magdalena Kottová, č.p. 147).
Dana Volfová

NOVINKY V KNIHOVNĚ V BŘEZNU 2013
• BEŠŤÁKOVÁ EVA – JEŽEČEK DUPÁLEK, OVEČKA KUDRLINKA
Na kulatém kopci bydlela hodná Bábrlinka. Měla malou ovci, dala jí jméno Kudrlinka. Žily si
náramně, každý den vstávaly vesele: ovečka na slámě, babička v domku z postele. Až jednou
v neděli - ale o tom už vypráví tyto pohádky…
První čtení pro začínající čtenáře (velká písmenka).
• BINCHY MAEVE – SRDCE A DUŠE
Láska a pochopení, s nimiž autorka líčí osudy svých románových postav, dodávají příběhu strhující
rozměr lidskosti. Kardioložka Clara prožívá složité období – musí se vyrovnat s novým
zaměstnáním na klinice v Dublinu a starosti jí působí manžel, s nímž dávno nežije, i dospělé dcery.
• CARTLAND BARBARA – OBRAZ LÁSKY
Krásná Fedora nemá peníze na údržbu rozlehlého zámku, v němž žije, její otec je nemocen. Zachrání
jí nabídka na novou práci?
• EPHRONOVÁ HALLIE – NIKDY NELŽI
Příběh mladého manželského páru Davida a Ivy, kteří se těší na brzké narození potomka. Ale pak se
v jejich domě objeví bývalá spolužačka ze střední školy Melinda a vše se mění.
• FORTIEROVÁ ANNE – JULIE
Však věčně bude srdce jímat znova – žal Juliin a bolest Romeova! Tak je tomu i v příběhu Julie
Jacobsové a jejího dědictví po tetě.
• JO NESBØ – NETOPÝR
Přináší první případ detektiva Harryho Holea od norského spisovatele.
• KLEINOVÁ ZOË – KRESBY V PRACHU
Vypráví příběh archeologického dobrodružství, které vzkřísilo z mrtvých jednu pohřbenou lásku.
• MAYNARDOVÁ JOYCE – SVÁTEČNÍ VÍKEND
Jaký bude osud Adéle a jejího třináctiletého syna Henryho?
• MLYNÁŘOVÁ MARCELA – ASI NEJSEM ŽENSKÁ
Autorka, která se rozhodla vyměnit předimenzovanou civilizaci za samotu v lese, popisuje další
příhody nejen ze svého teritoria, ale i z výletů a poznávacích zájezdů. I když se ani jí nevyhýbají
zápory života, dává svým postojem jednoznačně najevo, že stojí za to žít.
• SHAWOVÁ PATRICIA – ÚDOLÍ LAGUN
Autorka líčí osudy anglických vystěhovalců v Austrálii.
J. Rybová
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OBRÁCENÝ KOLÁČ
Obrácený jablečný koláč je prostě neopakovatelný. Sladká
zkaramelizovaná jablka dodají korpusu nebývalou vláčnost, a pokud
chcete, můžete ho doplnit ještě krémem a čokoládovou polevou
stejně, jako to udělala „naše“ babička Pechová.
Na 1 plech potřebujete: 4 žloutky a 4 bílky, 200 g moučkového
cukru, 1 vanilkový cukr, 1 dl vody, 1 dl oleje, 200 g hladké mouky, 1
prášek do pečiva, špetku soli, 1 vrchovatou lžíci kakaa a tuk na
vymazání.
Na jablečnou vrstvu: asi 1 kg jablek, podle sladkosti jablek a podle vaší chuti asi 100 g krupicového cukru
a 2 lžíce mleté skořice.
Na krém a zdobení: 4 dl vody, 1,5 vanilkového pudinku v prášku, 100 g cukru krupice a 250 g másla.
Troubu zapněte na 180 stupňů Celsia a pusťte se do přípravy.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na půlkolečka nebo kolečka silná asi 5 milimetrů. Na plech
dejte pečicí papír a lehce ho potřete kouskem tuku nebo olejem. Na pečicí papír narovnejte těsně vedle sebe
připravená jablka. Ta posypejte cukrem (tím nemusíte šetřit, během pečení krásně zkaramelizuje!) a skořicí.
V míse vyšlehejte do pěny žloutky, moučkový cukr a vanilkový cukr. Pak přidejte 1 dl teplé vody a 1 dl
oleje a šlehejte dál do pěny. Nakonec do hmoty vmíchejte 200 g hladké mouky prosáté s práškem do pečiva.
V jiné míse vyšlehejte sníh z bílků a špetky soli (díky té bude lépe držet tuhý) a ten vmíchejte do těsta.
Polovinu těsta odlijte a vmíchejte do ní kakao. Jablka přelijte nejprve světlým, pak tmavým těstem a dejte
péct do předehřáté trouby asi na 20–25 minut a připravte si mezitím krém.
Jablka postupně zalijte světlým i tmavým těstem.
Pudinkový prášek uvařte podle návodu na obalu, jen místo mléka použijte 4 dl vody. Pak ho nechte
vychladnout na pokojovou teplotu, vyšlehejte ho s cukrem a nakonec přidejte i změklé máslo nebo rostlinný
tuk.
Hotový koláč nechte vychladnout na pokojovou teplotu, překlopte na druhý, stejně velký plech a z vrchu
sloupněte pečicí papír. Pak koláč potřete krémem a pocákejte rozpuštěnou čokoládou – skvěle se na to hodí
čokoládové polevy v sáčcích, které stačí rozehřát v horké vodě, koupíte je běžně v obchodech.
Z obráceného upečeného koláče sundejte papír a potřete jej krémem.
Jablka dodají těstu úžasnou vláčnost.
zdroj: z internetu

Životní jubilea ...
leden, únor a březen :
František Šrankota, Zdislavice 61
Věra Trávníčková, Zdislavice 33

60
77

Ladislav Dojava, Zdislavice 18
Bedřich Charvát, Zdislavice 73
Jindřiška Rybová, Zdislavice 4
Libuše Boučková, Zdislavice 65
Světluška Veselá, Zdislavice 3
Hedvika Wysocká, Zdislavice 51
Marie Jirková, Zdislavice 130
Antonín Bárta, Zdislavice 137

55
70
70
75
79
83
86
86

Vratislav Kohout, Zdislavice 16
Josef Volf, Zdislavice 104
Hana Richtrová, Zdislavice 118
Ladislav Hudec, Zdislavice 148
Pavlína Dojavová, Zdislavice 71

55
55
76
77
80

Vítáme nové občánky
17. 12. 2012
Marek Jankovský, Zdislavice 144
22. 12. 2012
Josef Sedlák, Zdislavice 187

Všem srdečně blahopřejeme!

Rozloučili jsme se …
19. 12. 2012
5. 2. 2013

Magdalena Kottová, Zdislavice 147
Josef Novák, Zdislavice 27

(65)
(88)
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