V sobotu 5. února 2012 uspořádali členové SDH Zdislavice již po třetí zabijačkové hody
v prostorách hasičské zbrojnice a jejím okolí.
Vše začalo již ráno úderem 3. hodiny, kdy se roztápěly kotle s vodou na vaření masa. Přípravu
a výrobu všech dobrot měl na starosti řezník pan Hlinský a jeho pomocníci. Připravili nám masné
výrobky - ovar, jitrnice, tlačenku, ovarovou a černou polévku.
Sobotní odpoledne pokračovalo posezením uvnitř zbrojnice při poslechu hudby v podání kapely
Pavla Jirky. Bylo připraveno občerstvení na zahřátí a čerstvě smažené řízky.
Děkujeme všem návštěvníkům, které neodradil ani 15 °C mráz a naší akce se zúčastnili.
Děkujeme také všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošních vepřových hodů.

Vážení spoluobčané,
za pár týdnů bude první čtvrtletí letošního roku minulostí. Čas Velikonoc a příchod jara
ukončí panování zimy, která nebyla zas tak nepříznivá, ale ukázala nám svou sílu. V letošním
roce v našem městysi prováděli odklízení sněhu naši občané na základě dohody s úřadem
městyse, kdy pro tento účel byla zakoupena radlice na sníh. Odklízení probíhalo včas
a v požadované kvalitě, za což jim patří poděkování. V lokalitě Židův kopec byla provedena
těžba borovice, kde dřevo bylo prodáno na stojato v dražbě. Prodávali jsme na podzim roku 2011
a těžba se uskutečnila v lednu - jedná se o jednu z cest, kterou se můžeme při správě našeho
lesního hospodářství ubírat. V posledním čísle našeho zpravodaje jsem Vám přiblížil schválené
investiční záměry Městyse Zdislavice pro rok 2012 a s tím související podané žádosti o dotace.
Podle mých posledních informací máme šanci uspět v dotaci z Programu rozvoje venkova na
nákup drobné techniky do lesů. Za velký úspěch považuji skutečnost, že naše dva největší
záměry, jakým je výstavba spolkového domu, na který jsme žádali o dotaci ze Středočeského
kraje a to z Fondu rozvoje měst a obcí a dále na udržovací práce a stavební úpravu místní
kostnice, která je poskytována z Fondu kultury a obnovy památek, byly tyto žádosti vybrány
Radou Středočeského kraje a doporučeny Zastupitelstvu Středočeského kraje ke schválení. Je to
pro nás velmi dobrá zpráva a všem, kteří se na přípravě projektů podíleli patří za práci
poděkování. Do konce pololetí očekávám informace o výsledcích ostatních podaných žádostí
o dotace. Tyto jsem zmiňoval v minulých číslech našeho zpravodaje a jedná se o multifunkční
hřiště, zateplení budovy radnice (budova školy čp. 45) a zateplení a výměna topení v budově
úřadu městyse. V nadcházejícím období budeme pracovat na přípravě a zdárné realizaci projektů,
u kterých máme dobré zprávy, že finanční prostředky získáme, ostatní čas se budeme věnovat
přípravě a podání žádostí na zateplení budovy školky a budovy školy (hlavní budovy čp. 100), na
podání žádostí o finanční prostředky na rekonstrukci a rozšíření mateřské školky a rekonstrukci
výtlačného řadu od studní do vodojemu. V neposlední řadě provedeme drobné úpravy místních
komunikací. Zadáme zpracování pasportizace místních komunikací a dopravního značení tak,
aby bylo v souladu s platnými zákony.
Je to mnoho velmi náročných úkolů, které před námi stojí a bude třeba vyvinout velké úsilí
nás všech, aby se nám započatá práce povedla dovést do zdárného konce.
Všichni jste si jistě všimli, že odečty a fakturace vodného a stočného byly posunuty o měsíc
a to z důvodu, že náš městys se stal od 1. 3. 2012 plátcem DPH. S tímto krokem není spojeno
žádné navýšení vodného a stočného, cena zůstává stejná jako v minulém roce. Kontejnery na
směsný komunální odpad budou přistavovány poslední týden v březnu. Voda na hřbitov bude
opět puštěná až to klimatické podmínky dovolí tak, aby nedošlo k poškození kohoutku.
Na závěr Vám přeji příjemné prožití velikonočních svátků.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Zima 2011 -2012

Vánoční turnaj – stolní tenis

I když s největší pravděpodobností
letošní zima ještě neskončila, dovoluji si
už nyní
poděkovat všem těm
pracovníkům, kteří se podíleli na
odklízení sněhu z obecních silnic
a chodníků. Letos poprvé byl úklid
sněhu organizován bez přispění VOD
Zdislavice a myslím si, že pánové
J. Wagner, F. Jankovský, M. Míka
a V. Bouček se svého úkolu zhostili na
výbornou. Děkujeme.

Na konci roku 2011 byl pořádán starou gardou Zdislavice
tradiční turnaj ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnila třicítka
sportovců všech věkových kategorií.
Na příčku nejvyšší se turnajovým pavoukem probojoval
Radek Hrazdíra, na druhém místě skončil Jaroslav Kohout.
Bronzová medaile připadla Vojtovi Přitasilovi a na místě
čtvrtém, a tím pádem bramborovou medaili si odnesl Pavel
Jirka ml..
Dík patří všem, co se turnaje zúčastnili, děkujeme Úřadu
městyse Zdislavice za zapůjčení tělocvičny a v neposlední řadě
organizátorům turnaje, kteří věnovali této akci svůj volný čas
a také hodnotné ceny .
Tonda Žák

Antonín Žák, místostarosta
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Den otevřených
otev ených dveří
dve í na ZŠ a MŠ Zdislavice
Přesně v deset hodin se otevřely dveře obou budov
naší školy. Netrvalo dlouho a objevili se první návštěvníci.
U vchodu je přivítali žáci devátého ročníku, nabídli
pohoštění, požádali o zápis do pamětní knihy a předali
dárky. Potom se rodičů ujali pedagogové a předvedli jim,
jak pracujeme s nejmodernější didaktickou technikou
a odpovídali na zvídavé otázky.
Hosté měli možnost prohlédnout si žákovské práce,
výstupy z projektového vyučování, nahlédnout do portfolií
žáků i do portfolia školy. Na nástěnku jsme vyvěsili část
diplomů – důkaz o úspěších našich žáků. Kdo měl zájem,
mohl si prohlédnout i prostory mateřské školy.
Děti měly otevřenou tvořivou dílnu, kde mohly kreslit na připravené papíry nebo na tabuli, ti
starší měli možnost si vyrobit svůj vlastní dáreček.
Mezi hosty byli rodiče s budoucími prvňáčky, rodiče se současnými žáky, bývalí žáci,
obyvatelé ze Zdislavic a nejbližšího okolí. Všichni byli příjemně překvapení vzhledem a úpravou
tříd, výzdobou na chodbách.
Pro nás byly největší odměnou jejich zájem o školu, slova chvály a spokojenost, se kterou se
s námi loučili.
Všem, kteří naši školu navštívili, děkujeme.
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku
Dne 1. 2. 2012 se konal zápis do první třídy. Děti přivítaly
dívky ze sedmého a osmého ročníku, převlečené za
postavičky z pohádek. Paní učitelce Dagmar Vodolánové
pak budoucí prvňáčci předvedli, co vše umí a zda tedy
mohou do první třídy nastoupit. Všech 14 budoucích žáků
úspěšně zvládlo nástrahy své první velké zkoušky a všichni
se na ně od září těšíme.
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2012/2013
se bude konat 11. 4. 2012
od 8.00 do 16.00
v prostoru MŠ Zdislavice.

Dětský maškarní karneval
V sobotu 3. března 2012 se ve Zdislavicích
konal tradiční dětský maškarní karneval pořádaný
místním spolkem žen.
Během chvilky se celý sál proměnil ve
veselou pohádkovou říši - mohli jsme potkat
princezny, čarodějnice, vodníky, berušky, čerty, ale
i kovboje, piráty, šáši a jiné.
Pořadatelky nenechaly děti, aby se nudily.
Hudba se střídala se soutěžemi pro děti - např.
skákání na míčích, židličkovaná, házení míčku do
klobouku. Za každou soutěž následovala sladká
odměna. Pod pódiem byl připraven malířský
koutek, kde si mohly děti vymalovat sádrové
figurky. Děti se také „vyřádily“ v tanečním reji. Bylo podáváno občerstvení a hlavně připravena bohatá
tombola - každý lístek vyhrával, takže si každý odnesl zajímavou cenu.
Naše poděkování patří všem sponzorům za peněžité i věcné dary a VOD Zdislavice za zapůjčení
sálu. Všichni jsme si sobotní odpoledne užili na plné obrátky. Jak nám to slušelo se můžete podívat na
webových stránkách městyse.
Radost z takovýchto akcí je přece nenahraditelná a o to více motivující pro další akce. Proto se již
teď těšíme na ten příští karneval.
Dana Volfová
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Honební společnost Zdislavice
Úvodem chci připomenout, že s Honební společností Zdislavice se můžete seznámit i na
webových stránkách Městyse Zdislavice – www.zdislavice.cz, „spolky & sdružení“, Honební
společnost, včetně fotogalerie.
Nyní se zmíním o činnosti v roce 2011. Z důvodu abnormálního úhynu srnčí zvěře byl
podstatně snížen plánovaný odstřel.
V průběhu roku byl prováděn individuální
i společný odlov zvěře černé, jejíž stavy se
v posledních letech zvyšují. Bylo též
střeleno 9 lišek. V červnu byla provedena
údržba brokové střelnice včetně nátěru
srubu. V říjnu si členové mohli ověřit
střeleckou dovednost v brokové střelbě na
asfaltové terče. Byl instalován pachový
ohradník
na
kritických
úsecích
u komunikací, kde dochází k častému
sražení
zvěře
motorovými
vozidly.
V březnu nás čeká jarní sčítání zvěře
a výroční členská schůze, na níž bude
podrobněji
zhodnocena
činnost
v uplynulém roce.
Ing. Josef Pastorek

Vybráno z obecní kroniky
rok 1956
Letošním lednem začíná 2. pětiletý plán rozvoje národního hospodářství.
V předvečer 1. máje byla na městečku postavená 20 m máj. Čarodějnice se pálily u Malé lipky,
u Římovic a Chlumu. Účast místních občanů byla velká. Na oslavu 1. Máje naši občané a školní mládež
odjížděli do Vlašimi. V kulturním pořadu, který se konal v zámeckém parku ve Vlašimi, účinkoval též
pěvecký kroužek naší školy.
K uctění padlých v boji za svobodu byl uspořádán 5. května „Běh vítězství“. Běhu se zúčastnilo přes
70 školních dětí a 26 členů Sokola.
9. května sehrály děti místní školy v sokolovně divadelní hru „Popelka“. Byla nastudována v režii
místních učitelů. Pohádka byla sehraná třikrát ve Zdislavicích a jednou v Čechticích.
K Měsíci česko-sovětského přátelství uspořádal místní národní výbor veřejnou schůzi, která se konala
7. listopadu v sokolovně. Kulturní vložku zajistila ZDŠ.
1. prosince 1956 byl předán místním národním výborem do vlastnictví dům č.6, který náležel
bývalému židovskému občanovi Ottovi Porgesovi, který zahynul v koncentračním táboře i s celou rodinou,
Tělovýchovné jednotě Sokol Zdislavice.
O vánočních svátcích bylo Sokolem sehráno v sokolovně divadelní představení „Na letním bytě“.
Režii měl Václav Novotný. Představení se všem líbilo, což se projevovalo bouřlivým potleskem.
Kulturní činnost v naší obci zakončila škola, když sehrála 29. prosince Křižíkovu pohádkovou hru
„Jak mráz čaroval“. Divadelní hra byla opět velmi pečlivě nastudována a všem divákům se líbila.
Ve školním roce 1956 – 57 nastoupilo do školy 199 žáků
a učilo se v 8 třídách.
POPLATEK ZE PSA
Od začátku školního roku byly zařazeny do vyučovacího
procesu v 1. až 3. třídě ruční práce. Byla opět otevřena školní
uhraďte nejpozději do 31.3.2012
kuchyně. Žáci 6. až 8. postupného ročníku pomáhali při sklizni
v hotovosti do pokladny Úřadu
brambor na Státním statku Tehov.
městyse Zdislavice v úředních
Jindřiška Rybová,
hodinách PO a ST. Poplatek za
kronikářka
jednoho psa je 100,- Kč.
Platí se od stáří 3 měsíců.
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 v působnosti Farní charity Vlašim
Bílkovice
Bolina
Bolinka
Ctiboř
Dálkovice
Domašín,Znosim,
Hr. Lhota
Dubějovice
Chlum
Javorník
Kladruby
Kondrac, Dub,
Krasovice
Libež
Malovidy
Miřetice
Načeradec a okolí
Nemíž
Nespery
Pavlovice
Polánka
Pravonín
Radošovice
Rataje
Římovice
Slověnice
Tehov
Tisek, Buková
Trh.Štěpánov
Velíš
Vlašim
Vracovice
Zdislavice
CELKEM

Rok 2011

3 900 Kč
5 263 Kč
4 715 Kč
2 045 Kč
3 315 Kč
22 298 Kč
7 120 Kč
7 220 Kč
9 220 Kč
10 785 Kč
14 961 Kč
5 110 Kč
4 855 Kč
5 695 Kč
14 820 Kč
2 600 Kč
9 772 Kč
5 262 Kč
514 Kč
9 837 Kč
13 779 Kč
5 441 Kč
6 775 Kč
2 500 Kč
2 284 Kč
4 633 Kč
18 086 Kč
12 089 Kč
127 016 Kč
11 879 Kč
12 323 Kč
366 112 Kč

Foto z Tříkrálové sbírky ve Zdislavicích.

Z celého srdce děkujeme všem dárcům za poskytnuté
dary a všem koledníkům za obětavou pomoc
Farní charita Vlašim

Statistika

Počáteční stav :

544

Měsíc
Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí
Celkem Stav
leden
0
544
únor
1
1
545
březen
2
-1
1
546
duben
-1
-1
-2
544
květen
1
1
-1
1
545
červen
-3
-1
-4
541
červenec
-1
-1
540
srpen
-4
-1
-5
535
září
0
535
říjen
-1
-1
534
listopad
-1
-1
533
prosinec
0
533
CELKEM
4
1
-12
-4
-11
533
K 31. 12. 2011 bylo v našem městysi 533 trvale přihlášených občanů - v porovnání s rokem 2010
se tento počet snížil o 11 občanů. Narodilo se 1 dítě (Matyáš Nácovský), zemřeli 4 občané
(Božena Mančalová, č.p. 74; Karel Klenot, Zdislavice 115; Ludmila Tomaidesová, č.p. 153; Marie
Beránková, č.p. 113).
Dana Volfová
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… a trocha statistiky z naší knihovny
K 31. prosinci 2011 měla knihovna celkem 3 152 knih krásné a naučné literatury pro dospělé
i pro děti a mládež. V uplynulém roce bylo zakoupeno 71 knih a z regionálního oddělení Městské
knihovny Benešov byly zapůjčeny do naší knihovny 2 soubory knih.
Knihovna má 46 registrovaných čtenářů, z toho 16 dětí. Návštěvníků bylo v roce 2011
celkem 272 a vypůjčili si 1 904 knih. V knihovně je pro návštěvníky k dispozici zdarma internet.
Otevřeno je každý pátek od 18 do 20 hodin, po dohodě lze domluvit i jiný termín návštěvy.
V současné době má knihovna zapůjčen nový soubor knih z benešovské knihovny. Přijďte si i vy
prohlédnout naši knihovnu! Čtením si my dospělí a také děti rozšiřujeme svoje vědomosti, slovní
zásobu a paměť, s knihou si zpříjemníme i chvilky odpočinku.
Také na vaši návštěvu v knihovně se těší knihovnice Jindřiška Rybová.
NOVINKY V KNIHOVNĚ V BŘEZNU 2012
ALEXANDEROVÁ VICTORIA – O ČEM DÁMA SNÍ
Milostný román pro ženy - romantický příběh z přelomu 19. století odehrávající se v Anglii vypráví o nezdolné
Felicity, která se zamiluje do prostopášného Nigela.
BAUMRUKOVÁ DANA – SPOUTANÁ LÁSKOU
Příběh mladé ženy, která získá nečekané dědictví po vzdálené tetě. Co vše zjistí při svém pátrání?
CLARKOVÁ MARY HIGGINS – V NÁRUČÍ NEPŘÍTELE
Příběh Laury, která má za sebou otřesný zážitek – jako čtyřletou ji unesli a další roky věznili a zneužívali. To vše se
projevilo na její psychice. V dospělosti pak čelí vážnému obvinění z vraždy.

Životní jubilea ...

Zachutnalo nám …

leden, únor a březen :
Ing. Pavla Houdková, Zdislavice 171
Vlasta Šrettrová, Zdislavice 116
Věra Trávníčková, Zdislavice 33
Miroslava Smutná, Zdislavice 101

50
65
76
82

Vdolky bez smažení (1 dávka - 24 ks)
500 g hladké mouky, 250 ml mléka, 1 žloutek,
40 g cukru, 50 g másla (Hery), špetka soli,
1 vanilkový cukr, 1 kostka droždí (42 g)

Ludmila Žáková, Zdislavice 171
Světluška Veselá, Zdislavice 3
Marie Jirková, Zdislavice 130
Antonín Bárta, Zdislavice 137
Marie Kofnovcová, Zdislavice 19

50
78
85
85
89

Na potření : kousek másla, 1-3 lžíce rumu

Vladimír Houdek, Zdislavice 159
Pavel Jirka, Zdislavice 154
Jaroslava Kotová, Zdislavice 89

50
60
65

Hana Richtrová, Zdislavice 118
Ladislav Hudec, Zdislavice 148
Pavlína Dojavová, Zdislavice 71

75
76
79

Postup: Zpracujeme těsto. Vykynuté těsto po částech
rozválíme a vykrojíme kolečka. Na polovičku koleček dáme
marmeládu a druhým kolečkem přikryjeme a pořádně
stlačíme okraje. Uložíme na plech vyložený papírem na
pečení a necháme dalších 20 minut kynout. Pečeme
dozlatova asi 12 - 15 minut při 180 - 200° C. Hned po
vyndání z trouby vdolky potřeme rozpuštěným máslem
smíchaným s rumem a pocukrujeme.

Vítáme nového občánka :
10. 1. 2012 Martin Tulach, Zdislavice 199

Všem srdečně blahopřejeme!
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