PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM

V letošním roce probíhá již 26. ročník hudebního festivalu Podblanický hudební podzim 2010.
Jedná se o jeden z největších hudebních festivalů vážné hudby konaných v České republice. Byl
založen v roce 1984 k poctě českého skladatele Jana Dismase Zelenky. Je organizován Sdružením
profesionálních a dobrovolných kulturních pracovníků měst a obcí Středočeského kraje.
Letošní ročník byl zahájen 24. září v Benešově a slavnostně bude ukončen v Neveklově
3. prosince 2010. Koncerty budou uspořádány celkem v devatenácti obcích a městech kraje.
Ve Zdislavicích jsme měli možnost se zaposlouchat do vyváženého programu v podání souboru
THURI ENSEMBLE, kde se střídal zpěv s instrumentální hudbou. Ve výborné akustice místního
kostela sv. Petra a Pavla zvláště vynikl zpěv sopranistky souboru Yukiko Kinjo. Tento soubor zde
hostoval v rámci Podblanického hudebního podzimu již před třemi lety a dle vlastních slov se do
Zdislavic rádi vrací.
Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům koncertu, dále panu P. Mgr. Marcelu Timkovi za
„propůjčení„ kostela sv. Petra a Pavla a paní Marii Kozákové za skvělé občerstvení pro účinkující
a pozvané hosty.
Antonín Žák, místostarosta městyse

Vážení a milí spoluobčané,
život plyne jako voda a je tu čas, abych Vám
všem předložil výsledky našeho snažení a práce
členů zastupitelstva v uplynulém volebním období
2006-2010.
V úvodu však musím vzpomenout na těžká
období našeho fungování, počátky našeho
volebního období. Nebyla to jednoduchá doba
a úkolů, se kterými jsme se museli vypořádat,
bylo mnoho.
Ve volbách do zastupitelstva obce konaných
ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2006 bylo voleno
9 členů zastupitelstva obce. Svou důvěru od
voličů dostali: Pavel Bouček, Antonín Žák, Karel
Hejný, Jiří Bouček, Mgr. Irena Králová, Ondřej
Ryba, Miroslav Míka, Mgr. Ludmila Kadlecová,
Ing. Pavel Dvořák. V tomto složení zastupitelstvo
pracovalo pouhý měsíc a po tomto čase se funkce
člena zastupitelstva zřekli a přestali ve prospěch
Obce Zdislavice pracovat tito zastupitelé:
Miroslav Míka, Ing. Pavel Dvořák, Mgr. Ludmila
Kadlecová, Ondřej Ryba.
Svým gestem nechali na holičkách zbylé
zastupitele, ale i celou naši obec. Bylo zapotřebí
splácet celkem čtyři úvěry ve výši 4 690 267,Kč. Dále bylo nutno v co nejbližší době uhradit
dluh, který vznikl v průběhu výstavby ČOV
a kanalizace ve výši 1 600 000,-Kč a zajistit
finance na dokončení kanalizačních řadů ve výši
2 770 000,- Kč . Tedy pokud tato čísla sečteme,
zjistíme, že do počátku své práce jsme se museli
vypořádat s dluhem ve výši 9 060 267,- Kč. Bylo
nutné zvládnout přípravu na kolaudaci rybníka
v
Židovém kopci a revitalizovaných toků
a provést vypořádání s vlastníky pozemků, na
kterých byla provedena revitalizace. Celkové
náklady na tuto akci činily 11 682 975,- Kč. Po
úspěšné kolaudaci bylo nutné
tuto akci
vyhodnotit na misterstvu životního prostředí.
V případě, že bychom udělali chybu nebo toto
nesplnili hrozilo nám, že získanou dotaci budeme
muset vracet, včetně penále.
Pro první rok našeho volebního období jsme
sestavili rozpočet a hledali cesty, jak naši obec
dostat z obrovského zadlužení a zároveň udělat i
něco pro Vás všechny, pro zkrášlení a prosperitu.
Hned v počátku volebního období byla projednána
změna provozovatele vodovodu a kanalizace, byl
smluvně zajištěn úklid sněhu v naší obci a kosení
trávy podél obecních cest s VOD Zdislavice tento smluvní vztah trvá do současnosti. Provedli
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jsme rozsáhlou rekonstrukci veřejného osvětlení
a rekonstrukci veřejného rozhlasu, koupili jsme
novou myčku na nádobí do školy. Když už jsme si
mysleli, že problémům je snad konec bylo nutné
řešit následky orkánu, který poškodil lesní porost
v lokalitě „Amerika“ cca 200 m3 polomů.
Začátkem roku 2007 se nám velmi pracně
podařilo získat dotaci na opravu komunikací
poškozených v průběhu výstavby kanalizace,
jednalo se o komunikace vedoucí od obchodu
p. Klenotové na křižovatku před dům u Kubíků a
dále od domu p. Dvořákové k domu p. J. Němce.
Zásluhou zesnulého poslance pana Františka
Vnoučka se nám podařilo zajistit finanční
prostředky na výstavbu a rekonstrukci sportovního
areálu ve výši cca 1 140 000,- Kč z rozpočtových
prostředků státu. Získání těchto finančních
prostředků nebylo jednoduché a dnes zodpovědně
říkám, že pro některé téměř nemožné. V průběhu
rekonstrukce silnice II. třídy č. 127 se nám
podařilo zbudovat chodník od domu č.p. 37 p.
Pastorka až k domu č.p. 134 p. Novotného. Tato
akce velmi přispěla k bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu v tomto úseku. Senioři i naše
děti se mohou cítit daleko bezpečněji, když tímto
místem prochází. V roce 2007 ve výběrovém
řízení na funkci ředitelky ZŠ a MŠ byla vybrána
Mgr. Irena Králová, kterou jsem do funkce
jmenoval 29. 8. 2007. Byli jsme nuceni prodat
bytový dům č.p. 141 ve vlastnictví městyse
a částku použít na částečné financování dostavby
kanalizace. Bytovka byla prodána za celkovou
částku 1 280 000,- Kč.

Oprava vjezdů v roce 2010.

Foto: J. Rybová
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V roce 2008 se nám podařilo zlikvidovat
následky větrné smršti “Emma“ v lokalitě
„Amerika“,
provedli
jsme
rekonstrukci
komunikace od Kořínků až na křižovatku
k Šandům. Z Fondu hejtmana Střed. kraje jsme
našim hasičům nakoupili profesionální vybavení
a investovali do techniky v celkové hodnotě 265
000,- Kč, TJ Sokol Zdislavice jsme poskytli
finanční částku 60 000,- na nákup potřebného
vybavení a
do naší místní knihovny jsme
investovali 30 000,- Kč. Začali jsme pracovat na
projektových dokumentacích na rekonstrukci ZŠ
a MŠ ve Zdislavicích, na prodloužení stavebního
povolení rekonstrukce vodovodu, dále jsme
vypracovali několik žádostí o dotace, jak z fondu
kraje, jednotlivých ministerstev, tak strukturálních
fondů EU. Zásadním úkolem bylo zvládnutí
závěrečného vyhodnocení výstavby kanalizace
a čistírny odpadních vod ve Zdislavicích. Toto
nepředstavitelné úsilí bylo korunováno úspěchem
a nám se po necelých12 letech podařilo tuto akci
dokončit. Zrealizovali jsme změnu územního
plánu. K získání dotace v jakékoliv výši je třeba
nespočet osobních jednání, administrativních
úkonů a vždy musí mít žadatel na paměti
skutečnost, že dotace není nikdy stoprocentní
a tedy, že minimálně 20 až 50 % bude žadatel
muset uhradit ze svého.
Pro rok 2009 jsme měli stejné cíle - pracovat
pro naše občany, pro naše městečko, nezadlužovat
se a taktéž končit s vyrovnaným rozpočtem.
V počátku roku 2009 jsme se věnovali nejprve
získání dotace na zřízení pracoviště CzechPOINT
a datové schránky, taktéž v tomto případě jsme
byli úspěšní v získání dotace ve výši 93 927,- Kč.
V tomto čase se intenzivně prostřednictvím
členství
v mikroregionu
Český
smaragd
zapojujeme do realizace projektu výstavby
rozhledny na Javornické hůře a rekonstrukci
našeho unikátu - kostnice ve Zdislavicích. Díky
svému snažení a s podporou zastupitelů se nám
daří získat dotaci z programu Středočeského kraje
FROM ve výši 2 450 577,- Kč na rekonstrukci
tělocvičny. Náklady na rekonstrukci v konečné
podobě činí cca 2 833 500,- Kč. Je to dobrá
investice a my můžeme být na sebe právem hrdí.
Daří se nám společným úsilím získat dotaci na
opravu hasičského vozidla T 148 CAS ve výši
80 000,- Kč. Podáváme žádosti o dotaci na
rekonstrukci vodovodního řadu, který je
v cementoazbestovém trubním vedení - toto se
nám na ministerstvu zemědělství, kam podáváme
žádost, nedaří. Na vypracování projektových
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dokumentací na rekonstrukce jsme vynaložili
částku 361 720,- Kč. Zadáváme zpracování
nového lesního hospodářského plánu na další
desetiletí a to společnosti Lesprojekt Stará
Boleslav, s.r.o.. Vzhledem k nefunkčnosti
rozhlasové ústředny rozhoduje zastupitelstvo
o nákupu nové rozhlasové ústředny - investice
činí 55 228,- Kč. Daří se nám získat dotaci na
sportovní aktivity na každoročně pořádaného
„Běhu pro radost“ a to 25 000,- Kč z Fondu
hejtmana Střed. kraje. V témže roce byla umístěna
na budovu úřadu pamětní deska k uctění památky
Otty Porgese a jeho rodiny, kteří byli umučeni
v roce 1943 v koncentračním táboře Osvětim.
Koncem roku 2009 se nám daří osadit silnici
vedoucí od hřbitova na městečko radarovým
zařízením. Státním fondem život. prostředí
v Praze bylo provedeno závěrečné vyhodnocení
ČOV a kanalizace a na účet městyse zasláno
tzv. zádržné ve výši 2 480 000,- Kč. Po
dlouhodobém snažení a spolupráci s náměstkem
HZS Středočeského kraje p. Žižkou a představiteli
kraje se nám podařilo získat pro naše hasiče nové
hasičské vozidlo CAS K 25 Liaz 110.860, které
jsme slavnostně převzali 18. 12. 2009 z rukou
npor. Ing. Rudolfa Vlacha. Na sklonku roku 2009
bylo provedeno slavnostní otevření nově
zrekonstruované tělocvičny spojené se křtem
knihy Mgr. Stanislava Příhody „Zdislavický
volejbal“. Na přípravě této akce se podílel pan
místostarosta Antonín Žák, který se zdárně zhostil
úlohy moderátora.

Výstavba komunikace k nové zástavbě.

Foto: D. Volfová

Pro rok 2010 máme připravené projekty na
rekonstrukci a rozšíření mateřské školy, projekt na
rekonstrukci a půdní vestavbu ZŠ, projektovou
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dokumentaci na rekonstrukci úřadu městyse
a výstavbu spolkového domu. Spolkový dům by
vznikl v nepoužívané polovině hasičské zbrojnice
a v žádném případě by nezasáhl do prostor
klubovny místních hasičů. V letošním roce jsme
hospodařili velmi dobře a proto mohlo
zastupitelstvo projednat a zrealizovat vybudování
nové komunikace „Na Kutále“ v hodnotě cca
1 200 000,- Kč, rekonstrukci hřbitova, výstavbu
kolumbária a ozelenění na místním hřbitově
v celkové výši cca 750 000,- Kč, opravu vjezdů
k rodinným domům a opravu svršku chodníku
„V Rokličkách“ vedoucího od p. Krásy k domu
p. Goldschmiedové v celkové hodnotě cca
300 000,- Kč. Jako poslední investiční akci
provedeme výměnu oken na úřadu městyse
v celkové výši cca 300 000,- Kč.

Myslím si, že je za námi vidět obrovský kus
práce a osobního nasazení. Náš mandát začínal
s obrovským dluhem a spoustou práce, ale
bohužel i s nepochopením některých spoluobčanů.
Dluh ke dni nástupu činil téměř 10 mil. Kč, dnes
je tento dluh pouze cca 2,5 mil. Kč a hotovost na
účtu činí 2,5 mil. Kč. Dá se tedy říci, že se nám
během našeho volebního období podařilo vykonat
dost práce a žádná akce nezůstává nedokončena.
Jsem rád, že jsem měl možnost pracovat
v takovém kolektivu lidí, kterými jsou současní
zastupitelé. Za sebe i za všechny zastupitele
děkuji všem občanům Zdislavic za to, že nám dali
svůj hlas a umožnili tak vytvořit partu pracovitých
a spolehlivých lidí. Přeji nám všem při výběru
zastupitelů v nadcházejících volbách tu nejlepší
volbu.
Bc. Pavel Bouček

LIPNICE 2010
Vážení Zdislaváci, rok s rokem se sešel a my přátelé cyklistiky jsme již tradičně na konci července
vyrazili na 28. ročník výletu na Haškovu Lipnici. Start byl 31. 7. 2010 od hasičské zbrojnice, kam nás
přišlo podpořit a popřát šťastnou cestu i několik našich spoluobčanů, za což jim děkujeme. Vyrazilo nás
letos 20 a dalších 7 kamarádů se k nám připojilo na Lipnici, vraceli se na kolech z výletu po Moravě.
Počasí bylo krásné, zdálo se jak na objednávku, protože týden před a týden po bylo deštivo. Cesta na
Lipnici proběhla bez problémů, jelo se jako vždy Ledeč, Světlá a Lipnice. Navštívili jsme několik
útulných restaurací, kde jsme se dobře najedli a okolo 17. hodiny dorazili na místo.
Ubytování bylo tradičně v místní základní škole. Uložili jsme kola a šli se projít po Lipnici
a navštívili Haškovu hospodu.
V tamním letním kině se konal hudební koncert a dražba řezbářských děl, takže někteří z nás si
odvezli domů kvalitní dílo. Nedělní cesta zpět proběhla také bez problémů a všichni jsme se vrátili trochu
unavení, ale s dobrým pocitem, že jsme pro sebe něco udělali a dobře se pobavili.
Trochu mě mrzí, že
Zdislaváků nebyla ani
polovina, ale věřím, že
příští rok se polepšíte.
Nakonec bych opět rád
vyzdvihl
výkon
Jardy
Urbana z Chlumu, který s
námi opět šlapal jak mladý
kluk, no možná ještě lépe.
Jardo díky za příklad
ostatním.
Také děkuji truhlářům
MK Invest za zapůjčení
doprovodného
auta
s
řidičem Vráťou Kohoutem.
Děkuji všem za účast
a věřím, že příští již
29. ročník se nás na startu
sejde ještě více.
Účastníci výletu na startu.
Foto: J. Rybová
Přeji krásný zbytek
letošního roku a těším se na shledání při startu příštího ročníku.
Ota Volek
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Na snímku D. Volfové
jsou prvňáčci základní
školy s třídní učitelkou
Mgr. Věrou Pecháčkovou.
1. řada zleva : Veronika
Jankovská, Petra Motlíčková,
Natálie Babková, Michaela
Balíková, Iveta Jirková
2. řada zleva : Dana
Kliková, Viola Vondráková,
Jiří Bouček, Eliška Svobodová
chybí : Petr Pilík

Z činnosti SDH a JPO
Soutěže : II. ročník Benešovské hasičské ligy s Ferdinandem. Pro letošní ročník bylo připraveno
6 závodů: Jiřetice, Chářovice, Načeradec, Zdislavice (memoriál Josefa Moudrého), Bystřice a Všechlapy.
O tuto soutěž je mimořádně velký zájem. Každého kola se zúčastnilo více jak 30 družstev.
Našim oběma družstvům se ale v letošním roce vůbec nevedlo, což se také projevilo na celkovém
pořadí. Družstvo „B“ se umístilo na 6. místě, „A“ až na 8. místě. Vítězem letošního ročníku se stali muži
z Jankova a ženy z Načeradce. Hlavním sponzorem ligy je Benešovský pivovar.
V příštím ročníku přibude pravděpodobně ještě jeden závod a to noční soutěž v Jankově. Vše ovšem
záleží na rozhodnutí rady Benešovské ligy (BNL).
3. 7. se konala soutěž v požárním útoku o pohár starosty SDH Čechtice, tohoto klání se zúčastnilo
naše družstvo „B“, které si odvezlo prvenství.
Na 19. ročník memoriálu v Divišově vyrazilo obhajovat loňské prvenství družstvo „B“, oba dva
pokusy mělo neplatné.
25. 9. byla soutěž v Trhovém Štěpánově o pohár starosty města u příležitosti dne záchranářů. Na
tento závod bylo vysláno jedno družstvo, které i přes problémy na přívodním vedení, obsadilo 2. místo.
Touto soutěží byla ukončena sezóna 2010.
Výjezdy : 23. 6. požár slámy ve Střechově
2. 7. požár garáže a kotelny ve Zdislavicích č.p. 64
30. 6. taktické cvičení VOD Zdislavice 8. 8. čerpání vody ze sklepa ve Zdislavicích č.p. 159
Miroslav Míka, starosta SDH

Všechlapy – soutěž BNL.

Foto: T. Jankovský
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Zdislavice – memoriál J. Moudrého.

Foto: T. Jankovský
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Vybráno z obecní kroniky
rok 1950
Od 3. ledna jsou podávány denně polévky všem přespolním žákům. Vyvařovány jsou v hostinci
p. Tichého č. 1. Akce trvala do 13. března.
1. - 10. března bylo provedeno sčítání lidu. Zdislavice mají 580 obyvatel.
Svoji velmi dobrou činnost i nadále rozvíjí Svaz české mládeže. Se svými členy nastudoval divadelní
představení „Na potoce za mlýnicí“ I když mnozí herci prvně stáli na jevišti, svoje role zvládli velmi
dobře a všem se divadelní představení líbilo. Jeviště a kulisy měl SČM zapůjčeny od Sokola. Představení
bylo sehráno v červnu v sále p. Antonína Nováka.
Dne 25. června v 7 hod. ráno volala hasičská hadovka všechny svoje členy k hasičskému cvičení.
Hořící objekt byl určen obytný dům p. Frant. Brože č. 43. Během několika minut byli všichni členové na
svém místě a pomocí motorové stříkačky tlačili vodu od potoka k hořícímu objektu.
Začátkem letošního roku byl matriční úřad převeden z farního úřadu pod Místní národní výbor ve
Zdislavicích. Jako první matrikář byl určen místní učitel Jindřich Rotrekl. K matričnímu úřadu jsou
přidruženy obce Malovidy, Miřetice, Bolina, Řimovice a Rataje. Tímto byl místní národní výbor pověřen
uzavírat manželství. Oddací síň byla zřízena na radnici z bytu, který obýval strážmistr Vojtěch Otradovec.
Místnost byla vymalována, zakoupeny židle, křesla, stůl, lustr, radiový přijímač s gramofonem. Vpředu
látková výzdoba s československým znakem. Jako první oddávající konal tuto funkci v zastoupení
předsedy MNV Josef Sattler.
8. května byl uspořádán „Běh vítězství“ a večer promítnut film „Radostné dny“, který byl natočen
o XI. Všesokolském sletu.
Dne 8. května na vlastní žádost odstoupil z funkce předsedy MNV ve Zdislavicích dosavadní
předseda Antonín Houdek a na jeho místo po volbách 17. července byl zvolen František Krása.
Úmrtí rotného Josefa Votýpky - 9. června 1950 se rozšířila po naší obci smutná zpráva o tragické
smrti našeho občana Josefa Votýpky. Jmenovaný se narodil 20. 11. 1928 a po vyučení se přihlásil k čsl.
letectvu. Po vyjití vojenské školy s hodností rotného vyučoval létání na motorovém letadle. Při startu
letadlo, které vezlo rotného J. Votýpku a žáka, začalo
hořet. Při nouzovém přistání rotný Josef Votýpka
utrpěl těžké popáleniny, na které zemřel. Ostatky
zemřelého byly vezeny na trupu letadla za účasti
vojenské jednotky, místních organizací, občanů
a velkého počtu lidí z okolních obcí.
V měsíci září ustaven při Sokole hokejový oddíl.
Jeho vedoucím zvolen Jiří Kofnovec. Oddílu na
zakoupení nejnutnějších věcí je poskytnuto od výboru
Sokola 5 000,- Kčs. Kluziště je zřízeno na letním
cvičišti.
V listopadu byl uspořádán místními složkami
Národní fronty „Mírový pochod“. Účastníci tohoto
pochodu začali plnit podmínky „Tyršova odznaku
zdatnosti“.
V kulturní činnosti Sokola bylo nastudováno
v režii p. Václava Novotného divadelní představení
„Polibek královský“. Bylo sehráno 25. a 26. prosince
v sále p. Antonína Nováka a všem se líbilo.
Národní školu navštěvovalo 127 žáků a to 65
chlapců a 62 dívek. Střední škola měla 150 žáků,
z toho 74 chlapců a 76 dívek.
Jindřiška Rybová, kronikářka
Pohřeb J. Votýpky.

ZDISLAVICKÝ
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 3/2010

6

Způsob hlasování ve volbách do zastupitelstva obce,
konaných 15. a 16. října 2010
Úprava hlasovacího lístku*
Volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:


Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu,
kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto
způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.



Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího
lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.



Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit
křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena
volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších
volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti
místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

*použito z metodiky Ministerstva vnitra na web.stránkách: www.mvcr.cz. Na web. stránkách
www.volby.cz již nyní naleznete jmenné seznamy kandidátů do Zastupitelstva městyse Zdislavice.

KOLUMBÁRIUM
Snad každý návštěvník hřbitova
zaznamenal, že letos prošel celkovými
úpravami.
Ať
už
se
jedná
o prostranství před hřbitovem odbornou firmou bylo provedeno
osazení zeleně v parcích i okolo čelní
hřbitovní zdi. Příjezdová cesta
i parkoviště bylo nově potaženo
živicí. Vstupní brána, márnice
i přilehlá zeď nově omítnuta.
Na „novém hřbitově“ bylo
zřízeno kolumbárium, ve kterém je 20
schránek pro uložení uren. Podmínky
pro uložení urny stanovuje provozní
řád
kolumbária.
Zastupitelstvo
městyse na svém zasedání dne
Foto: D. Volfová
28. 7. 2010 stanovilo podmínky na
pronájem místa takto: doba pronájmu činí maximálně 10 let, cena je stanovena na 300,- Kč/ rok.
ZDISLAVICKÝ
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Zachutnalo
nám …

NOVINKY V KNIHOVNĚ V ZÁŘÍ 2010
DEAVER JEFFERY - PŘÍŠTÍ OBĚTI
Příběh dvou žen, které viděly dvojnásobné vrahy.

Domácí müssli

FIELDINGOVÁ JOY - JEŠTĚ MĚ NEZABÍJEJ
Další psychologický román známé spisovatelky líčí osud bohaté Casey
Marshallové, kterou při nehodě porazilo auto, a řeší otázku, zda to nebyl
pokus o vraždu.
KELEOVÁ VASILKOVÁ TÁŇA - SRDCE V TEMNOTÁCH
Jen samé problémy čekají hlavní hrdinku Kláru, která po mateřské
dovolené nastoupí do zaměstnání u soukromé firmy. K těm pracovním se
přidají i soukromé.
MATTHEWSOVÁ CAROLE - S TEBOU NEBO BEZ TEBE
Příběh Lyssy Allenové, která žije s přítelem Jakem a touží po dítěti, které
ale nepřichází. Přítel Jake jí opustí a ona se vydá do Nepálu. Nachází zde
pravou lásku, která mění celý její život.
MONYOVÁ SIMONA - KROTITELKA SNŮ
Bojujete s nadváhou? Máte nedostatek času a neposlušné děti? Váš muž
si našel milenku co připomíná tyčku k fazolím? Jsou Vaše ňadra
důkazem, že zemská přitažlivost existuje? Odpověď Vám dá tato kniha.
PROCHÁZKOVÁ EVA - PRAVONÍN Památky a historie obce
STEELOVÁ DANIELLE - CESTY OSUDU
Příběh o síle, důstojnosti, malých zázracích a velkých překvapeních
vytváří nezapomenutelný portrét herečky Carole Barberové, její obavy
i naděje nám připadají důvěrně známé.
STEELOVÁ DANIELLE - ŠLECHETNÁ ŽENA
Annabelle vyrůstala v rodině bankéře patřící k vysoké newyorské
společnosti. Celý život se jí změní, když rodiče a bratr zahynou na
palubě Titaniku. Její manželství se rozpadá, když manžel odhalí své ženě
strašné tajemství. Zrazená Annabelle odplouvá do Francie pustošené
válkou a studuje jako jediná žena medicínu a začíná nový život.
VILIMOVSKÝ VÁCLAV - TOULKY VLAŠIMSKEM
aneb s GPS od Bedřichova po Zdislavice - kniha fotografií z našeho
regionu doplněna o historické i aktuální údaje.

Ingredience
 500 g
ovesných
vloček
(l balení)
 250 g vlašských ořechů
 100 g strouhaného kokosu
 100 g cukru krupice
 1 slazené mléko v plechovce
„SALKO“
 1 balíček rozinek
 2 čokolády na vaření
 1-2 lžíce medu
Postup
Vločky nasypat na vyšší plech
a
promíchat
s posekanými
kokosem,
cukrem,
ořechy,
medem a Salkem. Dáme na
1,5 hod. zapékat do trouby na
150°C. Občas promícháme. Asi
¼ hod. před koncem přisypeme
balíček rozinek a čokolády na
vaření, kterou buď nastrouháme
nahrubo nebo posekáme v robotu
na kousky. Po vychladnutí müssli
rozdrobíme. Toto müssli je
vynikající a je toho opravdu
hodně, takže i dlouho vydrží.
Přejeme dobrou chuť.

Životní jubilea ...

Vítáme nové občánky …

červenec, srpen a září :

18. 6. 2010
2. 7. 2010

Věra Jirková, Zdislavice 177
Jitka Pastorková, Zdislavice 12

50
60

Jana Naňáková, Zdislavice 197
Božena Vodová, Zdislavice 140
Josef Novák, Zdislavice 27

55
60
86

Věra Krásová, Zdislavice 117
Marie Králová, Zdislavice 129

60
75

Rozloučili jsme se …

Barbora Hudcová, Zdislavice 202
Jitka Kučerová, Zdislavice 124

Všem srdečně blahopřejeme!

14. 8. 2010

Ladislav Kubík, Zdislavice 142 (84)

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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