





Vážení spoluobčané,
v letošním roce se nám podařilo dokončit a zároveň rozpracovat několik
nových velmi významných investičních akcí. Jsem velice rád, ţe se nám podařilo
získat finanční prostředky z různých dotačních titulů a tím naši finanční spoluúčast
značně sníţit. Pro příští rok připravujeme podání ţádostí na zateplení hlavní budovy
ZŠ, modernizaci a přístavbu hasičské zbrojnice a rekonstrukci výtlačného řádu
vodovodu. Na ţádostech o dotace se pracuje a v nejbliţších dnech je budeme
podávat. Rozpočet pro rok 2014 je připravený a návrh je zpracován jako schodkový,
kdy schodek bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let.
Rok 2013 jsme dobře hospodářsky zvládli a tím máme dobrou výchozí pozici
pro rok následující. Myslím si, ţe náš městys dostává postupně jinou podobu, je barevnější a občanská
vybavenost začíná být srovnatelná s většími obcemi a malými městy. Jsem přesvědčen, ţe se nám i do
budoucna podaří udrţet nastavené standardy a zajistit našim občanům vše potřebné pro spokojený ţivot.
Milí spoluobčané, svátky vánoční jsou jiţ na dosah a rok 2013 na svém konci, dovolte mi proto, abych
Vám všem popřál jménem svým i jménem celého zastupitelstva městyse, klidné proţití vánočních svátků a do
nového roku 2014 hodně štěstí, zdraví, pohody a úspěchů v oblastech Vaší činnosti.
Bc. Pavel Bouček, starosta
Fotografie radnice před a po rekonstrukci.


Bez diskuze jsou Vánoce nejhezčími rodinnými svátky! Lidé se
scházejí a přejí si pokojné, krásné a radostné dny a často i hluboce
proţívají význam těchto slov, protoţe tyto kvality jsou dozajista velmi
úzce spjaty s pojmem spokojenosti a smysluplnosti lidského ţivota. Kde
ale tyto kvality pro náš ţivot nalézt? Jsou v nás, nebo mimo nás? Touţíme
po nich nejenom na několik málo dní svátků, ale pokud moţno, aby byly
trvale přítomny v našem ţivotě! Kdyţ jsem přednedávnem měl příleţitost
setkat se s historickým pojednáním o Čingischánovi, mongolském
válečníkovi zvěděl jsem, ţe byl připraven klanět se jakémukoliv bohu,
který dá jeho muţům spásu. Velmi mně to zasáhlo, protoţe jsem si uvědomil, jak úţasnou myšlenku tento
válečník pustil do světa. Pod pojmem spása se totiţto skrývá to naše krásné slůvko záchrana. Člověk ţijící
v tak drsných podmínkách boje o místo na slunci, boje o smysluplnost ţivota, hledá Boha, který by daroval
záchranu jeho blízkým, muţům i jemu samotnému. Uvědomuje si, ţe naplněný a smysluplný ţivot je něco co
si sám vytvořit nemůţe, ani kdyby si podmanil celý svět. O Vánocích si my křesťané připomínáme
a proţíváme, ţe to po čem tento válečník touţil a hledal je nám nabízeno. Vţdyť ten, který se rodí, dostane
jméno, „mocný Vládce, věčný Bůh, Kníţe pokoje“. A po těch mnoha staletích jsme také udělali zkušenost, ţe
ten, kdo se před Ním pokloní a přijme jej za svého Pána, nalézá osvobozující pokoj, jeho ţivot se stává
krásnějším a radostnějším, navzdory tomu, ţe svět se moţná k lepšímu nezměnil ani trošku a dost moţná, ţe
se v něm dokonc e zlo ještě více prohloubilo. Protoţe to Dítě má tu úţasnou moc proměňovat primárně svět
jednotlivého člověka, který jej přijímá a tak vnáší světlo do jeho temnot. Pokud tedy máme dát odpověď na
poloţenou otázku, jestli je naplnění lidských tuţeb po pokoji, kráse a radosti v nás nebo mimo nás vězme, ţe
nejdříve potřebujeme přijmout to, co se nám nabízí ke spáse z rukou Boţích a pak bude to všechno v potřebné
kvalitě přítomno v nás.
Přeji všem lidem dobré vůle krásné, radostné, pokojné, poţehnané svátky zrození naší spásy.
A přeji a vyprošuji, aby se „ vám, vám narodil“ Spasitel! Ať máte krásnější ţivot!
P. Marcel



Mše - kostel sv. Petra a Pavla Zdislavice
4. adventní neděle 22.12.2013
08.00 pravidelná mše svatá
Úterý 24.12.2013 Štědrý den
21.00 půlnoční mše svatá
Středa 25.12.2013 Hod Boží vánoční
08.00 mše svatá
Čtvrtek 26.12.2013 sv. Štěpána
08.00 mše svatá
Neděle sv. Rodiny 29.12.2013
08.00 pravidelná mše svatá
Úterý 31.12.2012 poslední den roku 2013
16.00 Slavnost na ukončení roku
Nový rok středa 1.1.2014
08.00 mše svatá

DĚTSKÁ VÁNOČNÍ HRA
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY
VÁNOC KE SHLÉDNUTÍ VÁNOČNÍ HRY:

„V BETLÉMĚ UŽ ZASE NENÍ MÍSTO“
volné pokračování loňské hry
„V Betlémě není místo“

MÍSTNÍ KOSTEL SV. PETRA
A PAVLA ZDISLAVICE
KDY?
STŘEDA 25. 12. 2013 v 16.00 hod.
S SEBOU: POKUD NOSÍTE BRÝLE, PAK
BRÝLE S SEBOU, POKUD JE VÁM ZIMA,
PAK SI VEZMĚTE DEKU A JINAK ÚSMĚV
A DOBROU NÁLADU.
KDE?

Vybráno z obecní kroniky
rok 1963
Počasí - rok 1963 začal s tuhými mrazy a velkou nadílkou sněhu. To mělo za
následek prodlouţení pololetních prázdnin ve škole, které byly od 19. ledna do 10. února.
MDŢ - místní národní výbor ve spolupráci s Výborem ţen ve Zdislavicích uspořádal
oslavu MDŢ. Tato oslava se konala v kinosále p. Ant. Nováka. Kulturní vloţku připravili ţáci
naší školy a po slavnosti bylo filmové představení. Účastnilo se 67 ţen a oslava se líbila.
Předání matrik - na příkaz ONV Vlašim byly předány všechny matriky obce Zdislavice na ONV
Vlašim. Tímto rozhodnutím se přestaly konat na MNV Zdislavice svatební obřady a vyřizování všech
formalit. Tuto práci převzal matriční úsek ve Vlašimi. Posledním matrikářem byl Ladislav Kadlec.
Estráda - pod vedením učitele St. Příhody uspořádala 9. třída naší školy v prostorách tělocvičny estrádu.
Děti vystoupily v recitaci, zpěvu, sehrály scénky a zahrála i rytmická skupina z 8. třídy. Pořad se líbil
a přihlíţelo 168 lidí.
Myslivecké sdruţení - v letošním roce bylo v naší obci zaloţeno Myslivecké sdruţení Zdislavice. Na
ustavující schůzi byli zvoleni :
předseda :
František Lébl, hospodář : Karel Hejný.
Sdruţení obhospodařuje 1334 ha, kde jsou sloučeny honitby JZD Zdislavice, JZD Rataje, JZD Chlum a ČSL
Vlašim. Roční nájemné činí 1 827,- Kčs. Sdruţení má 12 členů.
Sokol - činnost Sokola byla ve sportovní činnosti. Muţi ve volejbalu hráli okresní přebor a dorostenci se
zúčastnili okresní soutěţe. O pouti byl sehrán volejbalový turnaj čtyř druţstev. Dále byl sehrán turnaj
neregistrovaných hráčů v deblu. K zajištění finančních prostředků k činnosti Sokola byla sehrána v prostorách
tělocvičny estráda. Estráda se velmi líbila, a proto musela být opakována.
Jednotné zemědělské druţstvo - práci druţstva moţno hodnotit jako dobrou. Výška odpracované
jednotky dosáhla necelých 14 Kčs, coţ je velmi dobrý okresní průměr. Na výroční schůzi byl jiţ počtvrté
zvolen Vladimír Marek, č.p. 17, předsedou druţstva. Během roku byly zakoupeny 2 mlátící automaty,
sekačka, secí stroj a traktor Zetor.
Jindřiška Rybová, kronikářka

Sbor dobrovolných hasičů Zdislavice
Vás srdečně zve na

Hezké prožití svátků vánočních a hodně
pevného zdraví v novém roce
přejí hasiči Zdislavice.

Posezení důchodců
které se uskuteční v sobotu 18. 1. 2014
od 17,00 hodin

v nových prostorách hasičské
zbrojnice.

Občerstvení zajištěno.




Hodnocení fotbalového podzimu
Fotbalový podzim je uzavřen a přišel čas vyhodnotit podzimní působení
našich týmů v krajských i okresních soutěţích.
V první řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se během celého roku
podíleli na základních činnostech Sokola. Jsou to samozřejmě trenéři a vedoucí
jednotlivých muţstev – ti zajišťovali po celý rok pravidelný tréninkový proces
a veškeré potřebné úkony spojené s účastí v mistrovských soutěţích. Dále bychom
chtěli poděkovat těm, kteří se podíleli na přípravě a údrţbě obou travnatých hřišť.
Jsme moţná jediným klubem hrajícím krajskou soutěţ, kde sportovní areál nemá
svého správce, a proto je „zdislavický tým dobrovolníků“ pečující o náš fotbalový stánek ţivotně důleţitým
článkem Sokola. Dále děkujeme všem, kteří se zúčastnili brigád při rekonstrukci kabin a při odstraňování škod
po bouřích a povodních.
Zhodnocení sportovních cílů našich týmů:
„A“ muţstvo – V létě jsme vstupovali do dalšího ročníku krajské I.B třídy s cílem pohybovat se v klidném
středu tabulky a vyhnout se záchranářským starostem. Úkol jsme splnili nad očekávání, i kdyţ zpočátku naše
situace nevypadala vůbec růţově. Tým vedený trenérem Františkem Heřmánkem, hrajícím trenérem
Romanem Filipem a vedoucím muţstva Milošem Králem posbíral v úvodních pěti kolech pouze 4 body
a nacházel se na nelichotivém dvanáctém místě. Poté přišlo zlepšení, a i kdyţ přišla poráţka v Uhlířských
Janovicích, tak posledních šest utkání skončilo naším vítězstvím, kdy jsou velice cenné zisky 3 bodů
z venkovních hřišť – Liblice, Průhonice, Zvole. Moţná se budu opakovat, ale je třeba vyzdvihnout, ţe
Zdislavice hrají krajskou soutěţ vesměs s vlastními odchovanci a prakticky bez hráčů na hostování, coţ je na
této úrovni naprosto ojedinělé. V konečném zúčtování po první polovině soutěţe se náš „A“ tým vyhřívá
v tabulce na rekordním 2. místě. Zlepšený herní projev i výsledky se kladně projevily i na návštěvnosti
domácích utkání. Tímto bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří přišli naše muţstvo podpořit.
„B“ muţstvo – naše rezerva vedená trenérem Petrem Váňou a vedoucím muţstva Romanem Jankovským
odehrála na své zvyklosti průměrný podzim. Slabší tréninková morálka a i časté absence ze zdravotních či
pracovních důvodů se projevily na nevyrovnaných výkonech, a proto obsadila naše rezerva 6. místo.
Vzhledem k velké vyrovnanosti tabulky můţeme očekávat, ţe budeme v jarních bojích čeřit čelo tabulky
a pokusíme se namotat do postupových bojů. Takţe „B“ tým má pro jarní část soutěţe o dramatické souboje
postaráno.
Starší ţáci – tým vedený Petrem Hejným a Davidem Jankovským obsadil 7. místo.
Starší přípravka – tým vedený Romanem Irionem a Pavlem Fialou obsadil 10. místo.
U mládeţnických kategorií není kladen důraz na výsledky, ale tvoříme muţstva dle počtu hráčů. V kategorii
starší přípravka hrajeme s hráči o 1-2 roky mladšími s výhledem pro další ročníky. Rádi přivítáme kaţdého
nového fotbalistu.
Poslední víkend v únoru se uskuteční (jako kaţdý rok) kondiční soustředění na „rekreačním statku“
v Pálčicích. Je zde prostor i pro naše fanoušky, kteří se mohou soustředění také zúčastnit a zlepšit si svou
fyzickou kondici po boku našich fotbalistů. Rád bych poděkoval za dlouholetou vydatnou podporu při pokrytí
nákladů na ubytování při zimních soustředěních firmě Hrazdíra-elektro.
Naše činnost je závislá na velkém úsilí zainteresovaných sportovců a funkcionářů. Ale neméně důleţité
je i finanční zabezpečení našeho klubu. Tímto děkujeme všem za podporu. Především Městysi Zdislavice,
VOD Zdislavice a firmě Hrazdíra-elektro. Samozřejmě velmi rádi přivítáme další potencionální partnery
a sponzory.
Na závěr bych chtěl za všechny členy Sokola popřát občanům Zdislavic krásné Vánoce a šťastný nový
rok.
Petr Naňák, TJ Sokol Zdislavice











Sportovní prosinec
Stává se již tradicí, že stará garda Zdislavice za přispění Městyse Zdislavice
pořádá na sklonku roku sportovní akce pro širokou sportovní veřejnost.
Tou první akcí byl nohejbalový turnaj. Pořadateli byla zvolena sobota 7. prosince
2013. Od 10 hod. dopoledne se hrálo za účasti osmi družstev. Zápasy ve skupinách,
postup hracím pavoukem a finálové boje přinesly toto pořadí:
1. Rataje (Talpa, Brýl, Krunert)
6. Naňáci (Naňák P., Janovský J.
2. Hejní (Hejný K., Hejný K. ml., Hejný Petr.)
Kubálek)
3. Klikovci (Klika, Srb, Lejčko)
7. Bolina (Smítka, Krejča)
4. Zdislavice (Jirka K., Filip, Volek)
8. A-tým (Jankovský D., Kozák R.,
5. FOFO (Bouček F., Mrkva, Váňa J.)
Bouček P.)
O týden později byl uspořádán II. ročník volejbalového turnaje
STANDA CUP. Na tento turnaj zakoupil pohár náš bývalý občan,
učitel a velký příznivec volejbalu pan Stanislav Příhoda. Podílí se
spolu se starou gardou na organizaci turnaje i na jeho propagaci.
Letošní ročník byl ve znamení rodinných týmů: Zlatani (rodina
Klenotova a příbuzní), Žáci (rodina Žákova), Zbytek světa (ti, kteří
přišli) a Formani (Rataje, Světice a Všechlapy). Tak, jak je psáno,
bylo i pořadí.
Po
skončení
turnaje
bylo
posezení
v restauraci U Jankovských
– guláš, pivko, harmonika,
předávání diplomů a hlavně
vzpomínání starších hráčů
na zápasy o body v okresních
i
krajských
soutěžích
(Příhoda, Kotrč M., Hybš Fr.,
Sedlák Vl., Málek Fr., bratři
Wagnerové, Fr. Jankovský,
O. Hošek a další). Opravdu
velice příjemné odpoledne a
příslib všech zúčastněných
na příštím ročníku.
Třetí akcí, kterou budou staří páni
pořádat je vlastně pozvánkou na:

XII. ROČNÍK VÁNOČNÍHO
TURNAJE V PING- PONGU.
Tato akce, obohacená
o hodnotné věcné ceny,
se koná v sobotu dne
28.
12.
2013
ve
zdislavické tělocvičně. Začátek je
plánován na 10,00 hodin. Turnaje
se
mohou
zúčastnit
všichni
neregistrovaní hráčky i hráči. Přijďte
si všichni protáhnout tělo po
Mikulášská besídka se uskutečnila v sobotu vánočních svátcích. Srdečně zvou
30. listopadu 2013 a opět po roce nás přišel pořadatelé.
Antonín Žák
navštívit Mikuláš, Čert i Anděl.




VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
25. a 26. října 2013 - okrsek ZDISLAVICE
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů ……….. 454
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: …………………………………. 289
Počet odevzdaných úředních obálek: …..………………….……………….……….. 289
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: ……………………………..…… 287
Volební účast : ….……………………………………. 63,66 %
Číslo strany
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24

Název strany
Česká strana sociálně demokratická
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Top 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
Romská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků České republiky
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Aktiv nezávislých občanů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
LEV 21 - Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Počet hlasů
74
8
6
23
1
9
24
2
1
15
65
51
8
-

Sloţení Okrskové volební komise Zdislavice: Radka Němcová, Zdislavice 141 (předseda), Jindřiška Rybová,
Zdislavice 4 (místopředseda), Dana Volfová, Zdislavice 104 (zapisovatel), Marie Beránková, Zdislavice 113 (člen)
a Miroslav Němec, Zdislavice 206 (člen).
-dv-

MASARYKOVO CUKROVÍ
Suroviny:
180 g vlašské (lískové)
ořechy
300 g hladká mouka
200 g máslo
100 g cukr krupice
1 ţloutek
1 lţíce kakaa
moučkový cukr na obalení
Postup:
Ořechy namočíme do studené vody na
2 hodiny, pak je nasekáme nahrubo.
Ţloutek, krupici a máslo utřeme, přidáme
kakao a mouku, nakonec nasekané ořechy.
Z těsta vytvoříme válečky o průměru 3 - 4
centimetry a necháme je ztuhnout v lednici
či mrazáku.
Pak nakrájíme kolečka, která pečeme
v troubě asi 8 minut při teplotě 180 °C.
Teplé
obalujeme
v
moučkovém
cukru, moţno i s vanilkou.

Životní jubilea ...

říjen, listopad a prosinec 2013 :
Jiří Richtr, Zdislavice 118
Ing. František Šmíd, Zdislavice 30
Ludvika Jirková, Zdislavice 154
Pavel Mikolášek, Zdislavice 169
Ing. Vladimír Marek, Zdislavice 17
Josef Ryba, Zdislavice 4
Ludmila Hejná, Zdislavice 5
Jan Šrankota, Zdislavice 161
Bohuslav Váňa, Zdislavice 39
Eva Zvárová, Zdislavice 42

55
55
60
60
65
70
70
70
75
76

Bohuslav Váňa, Zdislavice 178
Růţena Boučková, Zdislavice 155
Josef Kůţel, Zdislavice 24

50
70
84

Danuše Roštíková, Zdislavice 144
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

65
77
77
78
78
83
85
87

Všem srdečně blahopřejeme!

Zdislavický zpravodaj vydává Městys Zdislavice. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR v Praze,
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Redakce: Jindřiška Rybová, Dana Volfová. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou.



