Uplynul rok jako voda a přišel opět adventní čas a s ním i Mikuláš se svou družinou. Ti v sobotu
3. prosince navštívili besídku pro děti. Na besídce vystoupily děti z Mateřské školy ve Zdislavicích
se svým programem. Za přednes básniček a písniček sklidily od přítomných zasloužený potlesk
a sladkou odměnu. Poté již přišel očekávaný Mikuláš, anděl a i čerti. Děti Mikuláši přednesly
básničky, slíbily, že budou hodné. Při pohledu na čerty a jejich hudrání ukápla nejedna slzička.
Mikuláš je obdaroval sladkou nadílkou. Potom následovala volná zábava. Děti tančily, pobíhaly
a kreslily obrázky.
Organizace se tradičně ujaly zdislavické ženy, za což jim patří poděkování. Už teď se budeme
těšit na setkání za rok.

Vážení spoluobčané,
uběhl rok od zvolení nového zastupitelstva a konec roku
bývá ve znamení bilancování minulého období. V roce 2010 jsme
požádali na letošní rok o řadu dotací, neměli jsme však tolik
štěstí jako v minulých letech a na žádnou akci jsme potřebné
finanční prostředky nezískali.
Pro rok 2012 zastupitelé projednali a schválili podání
žádostí o dotace na zateplení budovy úřadu městyse a budovy
základní školy - staré radnice. Na MŠMT v Praze byla podána
žádost na výstavbu Víceúčelového hřiště z fondu „Podpora
materiálně technické základny sportu“. Víceúčelové hřiště by
vzniklo v místě stávajícího hřiště za tělocvičnou a je koncipováno pro provozování těchto
sportů: volejbal, tenis, basketbal, nohejbal. Realizace tohoto sportoviště by poskytla sportovní
využití místním občanům, ale také především dětem základní školy. Ze Středočeského kraje
jsme požádali z Fondu rozvoje obcí a měst o dotaci na změnu domu hasičské zbrojnice Spolkový dům. Celkové náklady cca 3 mil. Kč, spoluúčast městyse 150 tis. Kč, z Fondu kultury
a obnovy památek - o dotaci na udržovací práce a stavební úpravy kostnice ve Zdislavicích.
Celkové náklady cca 1,5 mil Kč, spoluúčast městyse cca 75 tis. Kč, z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS o dotaci na výstroj a výzbroj jednotky SDH. Celkové náklady
90 tis. Kč, spoluúčast 4,5 tis. Kč. Z Programu rozvoje venkova jsme podali žádost na nákup
drobné techniky do lesů. Při přípravě těchto projektů jsme vycházeli z běžných potřeb našich
občanů a městyse. V krátkosti jsem Vám nastínil připravované projekty a rovněž cíle pro rok
2012, bylo by dobré, kdyby se nám podařila získat třeba jen část z uvedených projektů, neřku-li
pak všechny.
Hospodářsky jsme rok 2011 zvládli velmi dobře a uzavřeme jej jako mírně přebytkový.
V posledním týdnu letošního roku na veřejné schůzi zastupitelstva městyse budeme
projednávat návrh rozpočtu na příští rok. Vycházíme v něm z provozních nákladů roku
letošního, musíme zohlednit krytí předpokládaných nákladů v souvislosti s podanými žádostmi
o dotace a dále počítáme s výdaji na opravu komunikací, vodní nádrže v Bolinsku a aktuální
potřeby městyse.
Milí spoluobčané, vánoční svátky jsou již téměř na dosah a rok 2011 na svém sklonku,
dovolte mi závěrem Vám popřát jménem svým i jménem zastupitelstva městyse, klidné
a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí, pohody
a úspěchů.
Bc. Pavel Bouček, starosta
Redakce Zdislavického zpravodaje
přeje všem čtenářům a občanům
městyse Zdislavice

ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI
ZŠ A MŠ ZDISLAVICE
PŘEJÍ
VESELÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2012
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011

veselé Vánoce
a šŅastný nový
rok 2012.
Zároveň děkuje za spolupráci všem
přispívajícím do zpravodaje
v roce 2011.
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Školní družina v mateřské škole
Poslední listopadový den jsme se my, děti
ŠD, vydaly do mateřské školy na návštěvu. Děti
o nás předem věděly a už nás nedočkavě
vyhlížely.
Básnička Jak se pozná podzim nám
připomněla, že se blíží konec jeho vlády.
Písničkami Vlaštovičko leť a Listopad, listopad
jsme se s podzimem rozloučily.
Obrázkovou písničku Když jsem já sloužil
sledovaly děti s radostí a tleskaly do rytmu.
Tanec O ševci Šikulovi všechny rozveselil
a čertovské říkadlo nás rychle přeneslo do
časů paní zimy.
Rozloučili jsme se vánoční koledou Štědrý
večer nastal a vše ukončily zvonečky, na které
jsme zazvonily.Už se moc těšíme na Vánoce.
Děti ŠD

Podblanický hudební podzim 2011
Koncert v kostele sv. Petra a Pavla ve Zdislavicích byl dalším ze zastavení v rámci již 27. ročníku
Podblanického hudebního podzimu. Tento svátek vážné hudby v našem kraji byl zahájen již tradičně
v Benešově a pokračoval v dalších devatenácti městech a obcích, aby byl slavnostně zakončen 2. prosince
2011 v Neveklově.
Do zdislavického programu byla zařazena česká hudba 18. století (Mysliveček, Benda, Rosetti) .
Dále pak jsme měli možnost
poslechnout si skladby z devatenáctého
století, které zastupovali velikáni české
hudby Bedřich Smetana a Antonín
Dvořák. Zvláště pak Smetanova Vltava
v úpravě pro harfu a Dvořákova Ave
Maria zanechaly v posluchačích
hluboký dojem.
Hudbu 20. století reprezentovaly
skladby Zdeňka Folprechta, Petra
Ebena a Leoše Janáčka.
Všechny skladby byly skvěle
interpretovány souborem MUSICA
DOLCE VITA a slovem provázel, jako
již tradičně, charismatický Jan Čenský.
Poděkování patří všem, kteří se na
uspořádání tohoto koncertu podíleli.
Antonín Žák, místostarosta městyse

POZVÁNKA
Stará garda Zdislavice pořádá v tělocvičně ve Zdislavicích tradiční vánoční
váno ní turnaj ve
stolním tenise. Turnaj se bude konat v pondělí 26. prosince 2011.
2011 Začátek je stanoven na
10. hodinu. Mohou se zúčastnit všichni, věk ani pohlaví nerozhoduje.
Pouze pro n e r e g i s t r o v a n é hráče.
Hraje se o pěkné ceny, které věnují organizátoři. Všichni jste srdečně zváni.
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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Vánoční dar
„Bůh je přístupný srdcím zcela prostým, která se vnoří do jeho důvěry.
Usilovat o dětství církve znamená probudit v ní ducha dětství. Tím je především prostota, dále
důvěra srdce a úžas. Díky jemu mizí snaha šikovně proplouvat a kompromitovat druhé. Úřední
vztahy se přemění ve vytváření společenství. Duch dětství nikým nemanipuluje, ani se nikoho
nezmocňuje. Církev, byť vystavená zkouškám, se pak už nenechá spoutat smutkem
a rezignací.“ Tato slova Rogera Schutze, zakladatele hnutí Taizé, nám ukazují směr našeho
společného snažení. Tajemství Vánoc je přeci tajemstvím Dítěte, které je třeba objevit a prožít.
Je velmi zajímavé, že právě o těchto svátcích, člověk mnohem víc, než kterékoliv jiné dny
v roce, zakouší osamělost mnohem bolestněji. Je to skutečnost, ve které spatřuji skryté
tajemství touhy člověka po společenství. Bůh nás přece nestvořil pro samotu a vidí ji jako něco
ne dobré- „není dobré, aby člověk byl sám!“(Gn 2,18) On tedy vyplňuje prázdnotu přirozené ale
i nadpřirozené touhy člověka. Člověk totiž ke svému štěstí potřebuje nejenom lidské
společenství! („Nepokojné je srdce člověka, dokud nespočine v Bohu!“ sv. Augustín.) A tak
vidíme na příbězích Alžběty a Marie, které protkávají adventní čas, jakým způsobem je
odstraňována prázdnota v prostoru přirozeném i nadpřirozeném. Vždyť děti Jan a Ježíš zaplňují
právě tuto bolestně zakoušenou prázdnotu. Dítě je darem a pozvánkou k otevřenosti srdce
a mysli. Každé dítě je příležitostí k pozastavení se na životní pouti a přemýšlení- co jen z toho
dítěte bude, proč je nám dáno? O to víc je potřeba věnovat čas přemýšlení nad darem toho
jedinečného Dítěte, o kterém svědčí pastýřům andělé z nebe. On má moc učinit nás dětmi, tedy
lidmi, jejichž srdci nechybí prostota, důvěra srdce a úžas. Náš život může přestat být prázdný,
může přestat být honěním se za věcmi, kterých když dosáhneme, zakrátko nás přestávají těšit.
Protože člověk není na světě kvůli tomu, aby měl, ale kvůli tomu aby se někým stal. Právě
dnešní člověk potřebuje objevit a zakusit, že je v Božích očích dítětem- bytostí, která neroste na
hodnotě tím co má, ale má svou neztenčenou hodnotu už tím, že je a hodnotově roste tím, jak
lidskostí- dětinstvím (prostota, důvěra, úžas), prospívá druhým. Abychom pochopili tajemství
Vánoc, potřebujeme znovu objevit dítě v sobě, potřebujeme objevit ryzí lidskost, která je prostá,
otevřená, plná důvěry a otevřená úžasu. Potřebujeme přijmout pravdu o sobě, bez zbytečných
pochybností, nedůvěry Bohu. Pojďme prožít radost dítěte, které s naprostou samozřejmostí
přijímá lásku rodičů, bez zbytečných otázek a pochybností. A přijměme do svého života v této
fázi našeho vývoje i to jedinečné Dítě, které si s námi bude hrát a posléze v dalších fázích nás
i vést, pomáhat nám a být pro nás i příkladem, abychom své lidství co nejkrásněji
a nejužitečněji zrealizovali.
Vždyť i letos se nás Bůh pokusí přesvědčit o tom, že Ježíš „nám, nám narodil se!“

Bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla
ve Zdislavicích
24.12.2011

Štědrý den - mše sv. 8.00
"půlnoční - mše sv. 22.30

25.12.2011

Boží hod vánoční - mše sv. 8.00

26.12.2011

sv. Štěpána 2. svátek vánoční
- mše sv. 8.00

31.12.2011

Silvestr děkovná mše sv. +
pobožnost 16.00

Nový rok

Bohorodičky P. Marie
- mše sv. 8.00
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Požehnaný zbytek Adventu a krásné
a radostné Vánoce vyprošuje P. Marcel.
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Vybráno z obecní kroniky
rok 1955
13. března od 14. hod. konala se v sokolovně oslava k Mezinárodnímu
dni žen. Výbor žen připravil na tento den besídku s účastí školních dětí.
Začátkem roku byl vyhotoven výměr k pronájmu místnosti pro ČSČK
u p. Václava Šrankoty č. 48.
Dle přípisu, který došel 22. března Požárnímu sboru ve Zdislavicích, je
vlašimský okres rozdělen do 8 požárních okrsků. Zdislavický okrsek je
veden jako čtvrtý ke kterému patří Kuňovice, Chmelná, Miřetice, Chlum, Rataje, Římovice
a Bolina.
7. května byl uspořádán osmiletou střední školou a Sokolem „Běh vítězství“. Účast byla
velká.
8. května se konala v sokolovně lidová veselice. K tanci a poslechu hrála hudba Osvětové
besedy Zdislavice za řízení pana Johanise z Trh. Štěpánova.
Našimi zemědělci byla přijata výzva k soutěži o zvýšení zemědělské výroby mezi obcemi
Rataje a Zdislavicemi, kterou vypsala obec Rataje. Soutěžilo se o největší zvýšení hektarových
výnosů obilí, brambor a dodávek vajec a masa.
V polovině roku byla podána písemná žádost Bohumila Dekarliho o uvolnění z funkce
tajemníka. Na podzim tuto funkci převzal Frant. Krása č. 18.
S nácvikem na Spartakiádu se začalo na podzim minulého roku. O nácvik byl velký zájem.
Každý se chtěl zúčastnit slavné chvíle, že by mohl cvičit na Strahově. Cvičilo se pravidelně
2x týdně a s přibývajícím časem se nekoukalo na hodiny. V Sokole nacvičovalo 15 mužů
a 10 žen. Ve škole se nácviku zúčastnila skoro celá škola. Předvedení skladeb pro I. celostátní
Spartakiádu bylo v únoru na tělovýchovné akademii ve Zdislavicích a později na okresních
Spartakiádách v Čechticích a Trh. Štěpánově.
Ve dnech mládeže, na I. celostátní Spartakiádě v Praze cvičilo 36 žáků z naší školy.
Hlavního cvičení se zúčastnilo za Sokol 10 žen a 15 mužů. Všem našim cvičencům se v Praze
líbilo a vrátili se s hlubokými dojmy.
Místní národní výbor uspořádal 12. prosince za účasti předsedů organizací slavnostní
schůzi, která se konala v sále sokolovny. Kulturní vložku přednesli žáci Osmileté střední školy
ve Zdislavicích. Schůze bylo přítomno 30 našich občanů.
Dne 29. prosince obdržel místní požární sbor od OV ČSPO ve Vlašimi, přes Místní národní
výbor ve Zdislavicích, menší nákladní auto pro dopravní motorové stříkačky, potřebné výstroje
a výzbroje k požárům. Dříve se používalo koňského potahu. Auto je značky Oppel – Blitz 73. Je
starší, nutné opravy.
Během roku byla provedena oprava
domu č. 62 ve kterém je koloniální
obchod Jednota. Výstavba koupaliště
stále zaostává ve vyzdívání, neboť
kámen, který je zaplacený již v minulém
roce, nebyl dodán.
Jmenoval se Miroslav Šmídl.
Narodil se 18. dubna 1936 a bydlel ve
Zdislavicích. Vyučil se silnoproudým
elektrikářem a opravoval vysoké,
elektrické vedení. Při výkonu svého
povolání byl elektrickým proudem zabit.
Tato tragedie se stala 14. července
1955. Jeho ostatky jsou uloženy na
zdejším hřbitově.
Jindřiška Rybová, kronikářka
Na Spartakiádě v roce 1955.
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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Informace z hasičského dění
V sobotu 9. prosince se konala Výroční valná hromada SDH Zdislavice, kde byla
zhodnocena veškerá činnost a práce našeho sboru za uplynulý rok.
Při tomto slavnostním zasedání předal starosta městyse Čestné uznání za příkladnou
činnost u příležitosti 125. výročí založení sboru. Zástupcem OSH Benešov byla předána
a připnuta stuha III. stupně k našemu historickému praporu za obětavou práci v požární
ochraně.
Vedení sboru přeje svým členům a spoluobčanům městyse hodně zdraví a osobní
pohody v roce 2012.
Výjezdy JSDHO:
22. 10. požár kotelny ve Zdislavicích
31. 10. požár stohu v Souticích
17. 11. požár klestí na Javornické Hůře
21. 11. požár kuchyně v RD v Bolině
4. 12. požár seníku v Malé Pasece
11. 12. požár stohu ve Zdislavicích
Od 1. 1. do 12. 12. 2011 byla jednotka
vyslána k 23 událostem.
Miroslav Míka, starosta SDH

PODĚKOVÁNÍ
Manželé Trávníčkovi, Zdislavice 33
děkují tímto SDH Zdislavice
a profesionálním hasičům z Vlašimi
pod vedením velitele zásahu Petra
Kořínka za včasný zásah požáru
naší kotelny. Nebýt této pomoci, tak
nám vznikla ještě větší škoda. Ještě
jednou děkujeme všem, kteří nám
pomáhali.
Trávníčkovi

Nohejbalový turnaj ZDISLAVICE 2011
Zdislavická tělocvična byla po roce znovu svědkem velmi urputných bojů o poháry určených
pro prvních pět soutěžních mužstev. Turnaj se konal ve spolupráci s Úřadem městyse
Zdislavice a za organizační podpory „staré gardy“ Zdislavic.
O vítězství bojovalo celkem osm mužstev. Systém hry „každý s každým“ zvyšoval
zajímavost turnaje, ale také kladl vyšší požadavky na organizaci - z důvodů časové náročnosti
se krátily jednotlivé sety tak, aby se turnaj nehrál až do pozdních odpoledních hodin. Turnaj
prověřil fyzickou stránku hráčů, výsledky byly vyhlašovány až po 16. hodině. Po odehrání všech
zápasů byla konečná tabulka takováto:
1. místo Klikovci (hráči z Vlašimi )
5. místo Stopeři (kluci Hejní -Karel, Kája, Petr)
6. místo Poslední křeč
2. místo Bolina
3. místo Eliášova ruka
7. místo Pepíci (Bouček, Král, Váňa)
4. místo Zdislavice (Volek, Jirka, Filip)
8. místo Maříci (směs příchozích)
Antonín Žák
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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TJ SOKOL ZDISLAVICE
Krátce bych chtěl zhodnotit průběh podzimní
části fotbalové sezóny místního fotbalového klubu
TJ Zdislavice.
Poprvé v historii družstvo A hrálo krajskou
soutěž 1. B třídy. Po nevýrazném začátku, kdy
prohrálo pět utkání v řadě, přišla postupně i vítězná
utkání. Zisk 12 bodů vynesl družstvu 12. místo
v tabulce. Družstvu B se dařilo lépe. Skončilo na
1. místě v tabulce 4. třídy. Za tento úspěch vděčíme
ve velké míře jednomu z nejstarších hráčů Miloši
Kůželovi - střelci 18. branek.
Musíme zmínit i dobré výsledky našeho
družstva mladších žáků a jeho umístění na 4. místě
v jejich soutěži.
Poděkování patří fanouškům, sponzorům,
úřadu městyse a všem, kteří se svojí činností podílí na chodu Fotbalového klubu a Sokolu Zdislavice.
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2012 přejí členové Sokolu Zdislavice.
Za TJ SOKOL Petr Váňa

KNÍŽKA I PRO ZDISLAVICE
Již tomu budou 2 roky, co jsme, u příležitosti otevření zrekonstruované tělocvičny, křtili almanach
Stanislava Příhody „Zdislavický volejbal“, který věnoval naší obci u příležitosti výročí padesáti let, co
přišli Příhodovi do Zdislavic. A je tu další překvapení, Stanislav Příhoda vydal v zajímavé publikaci své
básně – vážné i veselé pod názvem „Převážně vážně i nevážně“. Kniha je brožovaná, opět čtvercového
formátu 21x21cm, 104 stran, 9 barevných stránek – z toho 5 ilustrativních monotypů podepsaných
autorem. Tisk této publikace opět zdařile zajišťoval Martin Šanda.
Kniha je vtipně řešena, z jedné strany básně vážné, z druhé legrácky, rýmovačky, slogany
a „pranostiky“. V první části jsou uvedené básně věnované autorově mamince, rodné Vysočině
(Senožaty), výtvarné tvorbě. Je uveden i text písně o Zdislavicích. Při obrácení publikace si čtenář
opravdu počte a určitě pobaví. Vedle výtvarné činnosti se náš bývalý spoluobčan projevil i po literární
stránce. Kniha je prodávána za velmi rozumnou cenu 90,-Kč a jistě si najde místo v knihovně obyvatel
Zdislavicka – i jako vzpomínka žáků, rodin – na svého učitele. Ten upřímně vzkazuje, že z prodaných
výtisků bude financovat knížku další – v roce příštím by to měly být „Výtvarné historky“. Kupující se tak
vlastně stanou malými „sponzůrky“ příští tvorby.
Velký křest básní proběhl na Zámku Vlašim a kmotry se stali Radek Cáder (ředitel Muzea), Petr
Martínek (profesor OA) a Miloš Zapletal (Miss :-)
Kniha je k odkoupení připravena na Úřadu městyse Zdislavice, jen v počtu 20 výtisků. Možná
stihnete i hezký dárek pod stromeček.
Antonín Žák, místostarosta městyse Zdislavice
PÍSEŇ VYZNÁNÍ
(slova k písni věnované Zdislavicím)
1. Na kraj pod Blaníkem podvečer když závoj hází
a tušení světla odloženo v noční dál,
návštěvné hejno vzpomínek přichází
k místu, kde malíř kousek srdce zanechal ..
R.: Tam pod Javornickou hůrou uprostřed polí a lesů
je místo malebné, které ve vzpomínkách mám.
Kraj čisté a dobré vody, dětí, sedmikrásek, vřesu.
/:Pro moje Zdislavice píseň vyznání zpívám:/
2. Zas vidím kostelíček jak od pana Lady,
Bolinsko vlahé i Kutál slunný - plný včel,
ve škole pak čilých dětí spořádané řady,
jak rád by kantor všechny znovu vidět chtěl …
3. Ať klid v obci kamenný Jan střeží
a dobří lidé mají k sobě blíž.
Ať slavně hlaholí zvon na kostelní věži
do šumění lípy. Potom píseň uslyšíš …
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2011
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PŘÍHODA SPOKOJEN – VOLEJBAL POKRAČUJE
V adventním čase roku 2011 byl ve Zdislavicích zorganizován další ročník nově
zavedené akce – volejbalový turnaj - jako návaznost na bývalé Letní turnaje. Vzpomínáte? Bylo
to období, které je docela podrobně popsáno v knize „Zdislavický volejbal“, která je stále
k získání na Úřadu městyse ve Zdislaviích za velice výhodnou cenu. Tato knížka by neměla
chybět v žádné domácnosti kraje pod Javornickou Hůrou, protože sportovní období let
šedesátých minulého století je výjimečné a pro Zdislavice historicky velice důležité,
dokumentuje dobu výrazné sportovní
ojedinělosti v rámci Středočeského
kraje i celé ČR.
Prosincové volejbalové klání
připomnělo
tuto
slavnou
éru
zdislavického sportu
a potvrdilo
i možnou perspektivou let dalších. Díky
pochopení úřadu městyse (jmenovitě
Antonína Žáka) se sešla parta bývalých
i současných sportovců a v krásné
tělocvičně prožila nádherné odpoledne.
Bylo úžasné sledovat obětavost
padesátníků i šedesátníků, kterým
vévodil se sedmi křížky na dresu
František Hybš. A byl dobrý – skvěle se
zařadil mezi mladší i ty nejmladší
sportovce! Recesním oživením byl
i nápad „uzemnit“ jednoho výborného smečaře z kategorie mladších (Petr Proschek), když
dostal na záda zátěžový batoh, podobně i vyrušení ze sportovního zápasu, kdy byl oceněn
nejmladší i nejstarší účastník turnaje pohárkem dobrého moku. Prostě zábavná pohoda!
Hrdě se hlásím k tradici zdislavického volejbalu, stejně tak i ostatní bývalí hráči, které
životaběh zavál do různých míst naší vlasti. Hodně mi záleží na tom, aby sport pod vysokou sítí
v obci stále pokračoval i vzhledem ke skvělým podmínkám, ke kterým došlo po vybudování
nové tělocvičny. Rád nezištně pomohu svými zkušenostmi, radou a chci věřit tomu, že se v obci
najdou ochotní a aktivní lidé, kteří budou chtít něco ve prospěch ostatních vykonat.
Závěrem si dovolím návrat k výzvě z úvodu tohoto povídání. Jedná se o knížku
„Zdislavický volejbal“. Už ji máte doma – případně zakoupenou pro členy své rodiny, kteří žijí
mimo obec? Prodeji nedělám žádnou osobní reklamu, protože jsem publikaci nezištně věnoval
Zdislavicím a okolí, je určena nejen sportovcům. Popisuje určitý úsek života v obci a měla by
vést k pocitu hrdosti na svůj rodný kraj – i pro výrazně mladší generace. Chci připomenout
i moudrou velkorysost úřadu městyse, který knížku prodává za pouhých 50,-Kč!
Určitě budu Váš zájem o knížku
sledovat.
Stanislav Příhoda

Na snímku S. Příhody jsou
účastníci volejbalového turnaje ve
Zdislavicích (2011) :
stojící zleva: F. Hybš, Z. Wagner,
P. Forman, K. Jirka, Z. Kot,
F. Bouček, K. Klenot, F. Jankovský,
P. Hůdek, A. Žák, J. Kokta,
V. Sedlák
sedící zleva: L. Krásová,
P. Proschek, M. Krásová,
V. Boučková, P. Proschek,ml.
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Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv
(výňatek z nařízení vlády č. 91/2010 Sb.)
Na základě nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 se upravují
podmínky požární bezpečnosti
1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen
„spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz spalinové
cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti,
jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí
způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole
nebo revizi shledány závady.
2) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
3) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná
paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
4) Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny v příloze
č. 1 k tomuto nařízení. Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu
od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených
v příloze č. 1 k tomu nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit;
kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení
spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se
kontrola a čištění neprovádí.
5) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň
a) revizním technikem komínů
b) specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů nebo
c) revizním technikem spalinových cest
Revize spalinové cesty se provádí :
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
d) po komínovém požáru
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové
cestě.
6) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí
nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které
nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků
způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu
a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního
požárního dozoru.

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50
včetně

kW

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
Činnost
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné

Čištění spalinové
cesty
Kontrola spalinové
cesty
Výběr pevných
(tuhých)
znečišťujících částí
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Kapalné

Plynné

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Celoroční
provoz
3x

Sezónní
provoz
2x
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Zachutnalo nám…

NOVINKY V KNIHOVNĚ
FIELDINGOVÁ JOY – TREST ŽIVOTA
Sžíravý příběh psychicky týrané nevinné rodiny a matčiny touhy po pomstě graduje
v překvapivém finále.
KELEOVÁ - VASILKOVÁ TÁŇA - LŽI
Příběh manželství Violy a Viktora, které je téměř dokonalé do doby, než
nevyplavou na povrch Viktorovy lži a přetvářky. I Viola má svá dosud nepřiznaná
tajemství.
NOPOVÁ STANISLAVA – DAIQUIRITA
Přes tři kontinenty za láskou? Jak se to zdá být snadné, ale taková cesta může být
i pořádný horor.
NOPOVÁ STANISLAVA – TERRA INCOGNITA
Neznámá krajina má svá tajemství i hrůzu. Kdo a proč vraždí s příchodem tmy?
NOPOVÁ STANISLAVA – TORIDI
Příběh osmileté Diany, která cestuje po světě s rodiči. O Vánocích je u své babičky
v Austrálii, kde si najde kamarády, se kterými pozná okamžiky radosti a mnoho
dobrodružství. Kniha potěší děti i dospělé.
ROBERTSOVÁ NORA – ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
Parker miluje svou práci a na soukromý život jí nezbývá čas. Točí se kolem ní
Malcolm a téměř se mu podaří ji vylákat na rande. Parker se dozví, že jde
o sázku…
SBORNÍK VLASTIVĚDNÝCH PRACÍ Z PODBLANICKA
300 let benešovského gymnázia – sborník příspěvků z pracovního semináře.
SMITH WILBUR – ŠELMA
Somálští piráti přepadnou přepychovou jachtu ropné magnátky Hazel a unesou její
dceru Caylu. Požadují astronomické výkupné. Hazel spolu s majitelem
bezpečnostní služby berou spravedlnost do svých rukou.
STEELOVÁ DANIELLE – VELKÁ HOLKA
Osud dívky Viktorie, o kterou v její rodině nikdo nestojí.
VÁŇOVÁ MAGDA – PAVOUK V SÍTI
Příběh nezkušené Bely, který prožije na dovolené v Řecku.
ZAJÍC JAN – DVOJČATA VYSOČINY
Z Pacova až do vesmíru je podtitul životopisného ohlédnutí pacovského rodáka
a vlašimského občana Jana Zajíce.

Životní
ivotní jubilea ...
říjen, listopad a prosinec :

Kakaové brambory
Krém : 3 celá vejce
12 dkg mouč. cukru
3 dkg kakaa
a to vše šlehat ve vodní lázni
Do vychladlého vmíchat 15 - 20
dkg másla. Krémem spojujeme
piškoty a dáme ztuhnout do
mrazáku. Pak obalujeme ve směsi
- 30 dkg cukru moučka, 30 dkg
suš. mléka, 30 dkg másla, 2 bílky.
Nakonec obalíme v instantním
kakau.

Ořechové kuličky
25 dkg hladké mouky
12 dkg cukru moučka
1 vanilkový cukr
2 balíčky lískových oříšků
17 dkg Hery
Z těsta
uděláme
váleček,
krájíme na dílky, do kterých
balíme oříšek a pečeme do
růžova. Obalit v cukru.
Přejeme dobrou chuť!

František Krejčí, Zdislavice 108
Ladislav Dojava, Zdislavice 71
Antonín Veselý, Zdislavice 3
Josef Kadlec, Zdislavice 160

76
81
83
85

Miloš Bouček, Zdislavice 192
Jana Mikolášková, Zdislavice 169

50
55

Antonín Krása, Zdislavice 166
Josef Kůžel, Zdislavice 24

50
82

Zlatá svatba :
18. 11. 2011 Miloslava a Josef Bartůňkovi,
Zdislavice 8

Jiří Daněk, Zdislavice 172
Věra Houdková, Zdislavice 156
Josef Bartůněk, Zdislavice 8
Josef Kotrč, Zdislavice 146

50
75
75
76

Všem srdečně
blahopřejeme!
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