Dne 4. června 2011 uspořádal Městys Zdislavice společně s místní organizací ČSSD již 6. ročník
Běhu pro radost. Na startu se sešlo 89 závodníků různých věkových kategorií od 5 do 66 let, z toho 41
žen a 48 mužů. Během závodu bylo krásné slunečné počasí. Pořadatelé děkují sponzorům KADATEC, s.r.o., Všechlapy, H.S.O., s.r.o. Humpolec, Jiří Němec - ELEKTROPROFI, Zdislavice,
VELTEKO, s.r.o. Vlašim za finanční podporu a společnosti TRYCON RESORT, s.r.o. za poskytnutí
zázemí v rekreačním areálu Peklo ve Zdislavicích. Děkují také všem závodníkům za účast a těší se na
shledanou při příštím 7. ročníku, který se bude konat 2. června 2012.
(Na internetových stránkách městyse jsou k nahlédnutí v sekci FOTOGALERIE fotografie a výsledková
listina.)

Vážení spoluobčané,
v letošním roce nám nikterak nepřeje štěstí při získávání dotací na projekty, které máme
připraveny. Na dětské hřiště, které mělo vzniknout ve spodním traktu pozemků u mateřské
školky, jsme žádali o finanční spoluúčast u společnosti ČEZ. Tato společnost nám sdělila, že
naší žádosti nebylo vyhověno bez udání důvodu. Na výstavbu spolkového domu, který by měl
vzniknout v nevyužívané části domu po panu Vajkrtovi, jsme požádali o dotaci z programu
FROM. Rada kraje v souvislosti s tímto dotačním programem vydala doporučení pro jednání
zastupitelstva kraje. Oficiální výsledky však nejsou do současné doby známy. Dále jsme
zpracovali za pomoci manažerky mikroregionu Český smaragd žádost o finanční prostředky na
ozelenění pozemků pod areálem VOD směrem k Javornické hůře. Mělo se jednat o zřízení
remízku. U této žádosti jsme očekávali, že už snad prolomíme sérii nezdarů a dotaci na tuto
akci dostaneme, jednalo se o částku 20 000,- Kč, ale bohužel v minulých dnech jsme obdrželi
informaci, že naší žádosti nebylo vyhověno vzhledem k tomu, že byla užita nevhodná skladba
dřevin a keřů. Nadále čekáme na vypsání výzev na podání žádostí o dotaci na zateplení - do
těchto výzev bychom zařadili připravené projekty pro budovy školy, školky a úřadu.
Z veřejného zasedání zastupitelstva pro Vás vybírám: zastupitelstvo projednalo a následně
odsouhlasilo prodej vlastnického podílu (1/22) hájenky v Domašíně-Bruk. Bylo projednáno
a odsouhlaseno, že s novým odborným lesním hospodářem bude Městys Zdislavice hospodařit
samostatně i na lesích v k.ú. Bolina, kde je 55 % vlastníkem. Zastupitelé projednali opravu
bezpečnostního
přelivu
na
Hanikově rybníce, přeliv je ve
vlastnictví
městyse
a
je
v havarijním stavu. Vzhledem
k tomu,
že
se
jedná
o
přístupovou cestu k lesnímu
komplexu Javornická
hůra,
rozhodlo zastupitelstvo o opravě
a ne o uzavření. Velká část
jednání
zastupitelstva
byla
otázce
schválení
věnována
výjimky z počtu dětí v základní
škole a s tím spojené navýšení
finančních prostředků na mzdy.
V této souvislosti se jednalo
o dokrytí finančních prostředků
na tarifní plat. Nadtarifní složky
platů byly všem zaměstnancům dle vyjádření paní ředitelky odňaty. I přes veškerá přijatá
opatření bude nutno počítat s částkou 360 000,- Kč z rozpočtu městyse. Spoluúčast na
dofinancování částky přislíbila obec Chlum a Rataje, přispět naopak odmítlo Zastupitelstvo obce
Javorník a Římovice a odpověď očekáváme od města Vlašim, dále od obcí Miřetice, Chmelná
a Vracovice. Zastupitelstvo po náročném jednání schválilo výjimku z počtu dětí a schválilo
i poskytnutí finančního příspěvku, který bude ponížen o příspěvky obce Chlum a Rataje.
V diskusi pak byly zmíněny akce jako Podblanický hudební festival, vítání občánků, běh pro
radost. Pan Miroslav Míka požádal o zařazení na jednání bod týkající se možnosti nákupu
kalového čerpadla k dovybavení zásahové jednotky za částku cca 55 000,- Kč. Nákup
uvedeného čerpadla byl zastupiteli schválen.
Na jednání výboru mikroregionu Český smaragd byla znovu otevřena otázka rozhledny na
Javornické hůře, kde bude na ČVUT zpracován nový projekt. Rekonstrukci naší kostnice se
pokusíme zařadit samostatně do některých výzev na příští rok.
Oprava propustku u Hanikova mlýna bude realizována v červenci. Ještě bude provedeno
uzavření přístupu pro veřejnost do pěšinky vedoucí od domu p. Kolářové naproti domu p. Kota.
Léto je takřka v plném proudu a jistě všichni se již těšíme na období dovolené a děti na čas
prázdnin. Přeji Vám všem příjemné prožití tohoto období a využití každé chvilky k načerpání
nových sil.
Bc. Pavel Bouček, starosta
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Stáj dojnic pro 3. tisíciletí ve Zdislavicích
Rozhovor s předsedou VOD Zdislavice Ing. Františkem Škrlem.
1. Pane předsedo, letos v březnu jste zkolaudovali a v dubnu uvedli do provozu nový
kravín. Co Vás vedlo k tomu postavit tuto stavbu?
17. března 2011 byla tato stáj zkolaudovaná. Výstavba stáje začala 25. května 2010
a její uvedení do provozu začalo 27. dubna 2011. Tato stáj přinese zvýšení užitkovosti, pohodu
dojnic, zvýší produktivitu práce a samozřejmě pracovní podmínky pro ošetřovatele.
2. Kolik bude ustájeno dojnic a kolik zaměstnanců bude o ně pečovat?
V této stáji bude umístěno 452 kusů a bude o ně pečovat 8 ošetřovatelů. Stáj bude
organizována ve 3 směnném provoze.
3. S jakou průměrnou dojivostí na jednu dojnici počítáte?
Průměrná užitkovost na kus/den dosáhne postupně 30 litrů. Roční užitkovost na
dojnici/rok přesáhne 10 tis. litrů mléka.
4. Kam dodáváte mléko, v jaké kvalitě a ceně?
Mléko dodáváme do Madety (Planá nad Lužicí). Veškeré mléko je prodáno v kvalitě Q.
Průměrná cena podle předpokladů v letošním roce by měla dosáhnout 8,30 Kč/litr.
5. Bude tato činnost zisková při dnešních cenách na trhu?
Pokud přesáhne průměrná cena 8 Kč/litr (jedná se o rentabilní výrobu).
6. Ovlivní provoz kravína životní prostředí ve Zdislavicích a okolí?
Životní prostředí ve Zdislavicích a okolí nebude ovlivněno, protože jsme splnili veškeré
podmínky životního prostředí ČR.
7. Kolik stála celá tato stavba? Získali jste státní nebo EU dotace?
Celá stavba byla investována z projektu EU a MZVČR. Náklady na jedno ustájovací
místo dosáhly 100 000 Kč.
8. Co plánujete na další období?
V dalším období budeme investovat do strojů a technologií, které jsou potřeba pro
rostlinnou a živočišnou výrobu.
Do Vaší další práce přejeme hodně úspěchů. Za rozhovor děkuje J. Rybová.

Nová stáj je určena pro bezstelivový provoz a volné ustájení dojnic v boxech na gumových matracích.
Je řešena jako hala skeletové ocelové konstrukce se střechou sedlového tvaru. Stáj je rozdělena na
5 skupin. Každá skupina má volný přístup ke krmnému stolu a k napájecím žlabům. Součástí objektu je
přeháněcí koridor ze stáje do dojírny. Pro skladování oplachových vod a kejdy ze stáje a z dojírny je
provedena otevřená kruhová monolitická železobetonová částečně zapuštěná jímka. Jímky jsou opatřeny
kontrolními systémy zaústěnými do kontrolních šachet.
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 2/2011

3

Floriánkova klubíčka pohádek v mateřské škole
Celý školní rok byl v naší mateřské škole pohádkový. Máme 28 dětí ve věku od 3 do 6
let. Každý týden čekala na děti jiná pohádka. Pohádkový program přispíval k rozvoji dětí
v různých oblastech vzdělávání. Děti získávaly dovednosti a poznatky pestrou nabídkou
intelektových i praktických činností.
Naší nabídku doplňujeme každý měsíc o program „Ochrany fauny ve Voticích“.
Několikrát ročně navštěvujeme divadla v Kolíně nebo v KD Blaník Vlašim. Různá
divadélka navštívila také naší školku.
Na program „Anička a Nebešťánek“ jsme byli s dětmi v Planetáriu v Praze.
Pro rodiče jsme 2x ročně připravili „Zpívánkové odpoledne“ - vánoční a velikonoční.
Ke Dni dětí jsme byli na výletě ve Vlašimi na pohádce v KD Blaník a pak také navštívíme
hasiče.
Do 1. třídy nám v září odchází 6 dětí a 6 dětí jsme přijali na příští školní rok.
za MŠ Blažena Jirková

MŠ ZDISLAVICE 2010 - 2011
Vítání občánků
V sobotu 14. května 2011 proběhlo v prostorách
mateřské školy vítání našich občánků narozených
v roce 2010. Přivítáno bylo šest ze sedmi
narozených dětí. Po vystoupení dětí z mateřské
a základní školy si rodiče vyslechli slavnostní
projev místostarosty městyse Antonína Žáka.
Postupně se zapsali do pamětní knihy a z rukou
organizátorů převzali od městyse drobné dárky,
pamětní listy a vklad na První konto.
Přejeme všem narozeným dětem spokojené dětství
a šťastnou budoucnost.
D. Volfová
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Vybráno z obecní kroniky
rok 1953
Po zrušení obchodu s textilem „U Muziků“ je od 1. ledna 1952 zřízena školní kuchyně. Vyvařuje se
pro 70 dětí. Kapacita kuchyně pro větší počet strávníků není možná.
Na začátku roku byla zrušena v naší obci zubní ordinace. Zubní doktor byl převeden do Vlašimi.
14. března zemřel vůdce pracujících ČSR, předseda KSČ a president republiky soudruh Klement
Gottwald. Po celé ČSR se rozhostil smutek. V den pohřbu se konaly po celém území našeho státu
smuteční tryzny.
Národní shromáždění ČSR na své slavnostní schůzi zvolilo nového presidenta ČSR, věrného přítele
a spolubojovníka Klementa Gottwalda – Antonína Zápotockého. Předsedou vlády se stal Viliam Široký.
Podle nového školského zákona z dubna 1953 došlo ke spojení národní a střední školy. Byla
vytvořená „Osmiletá střední škola“.
Májové dny byly slaveny tradičně. V předvečer 1. máje pálily se čarodějnice a mládež stavěla máj.
1. máj se opět slavil ve Vlašimi, kterého se zúčastnili i naší občané. 8. května byl uspořádán „Běh
vítězství“ za velké účasti členů Sokola a školních dětí. Večer byla ke dni vítězství uspořádána oslava.
Místní národní výbor se na své schůzi 27. března 1953 usnesl pro zostření třídního boje proti
kulakům, neboť jsou předpoklady pro založení JZD. Byly již podepsány přihlášky ke vstupu do JZD od
místních občanů, kteří vlastní malé výměry od 1 ha.
Pro rok 1953 místní národní výbor vypracoval plán práce pro výstavbu obce:
1) Dokončení koupaliště
2) Adaptace jedné třídy
3) Omítnutí hasičské zbrojnice
Během roku byla omítnuta hasičská zbrojnice i opravená třída, avšak z důvodu nedodání
zakoupeného kamene se dokončení koupaliště neuskutečnilo.
1. června 1953 byla provedená na území Československé republiky měnová reforma. Byly měněny
peníze v poměru 1 : 50. Pro naše občany bylo výměnné středisko v Trhovém Štěpánově.
Začátkem letošního školního roku byli přeřazeni ze zdislavického učitelského sboru tito učitelé: Jiří
Kofnovec do Čechtic, Jindřich Rotrekl do Divišova, Josef Bárta do Trhového Štěpánova.
Smutná zpráva se roznesla po naší obci 14. prosince o tragickém skonu našeho občana Františka
Kota ze Zdislavic č.p. 4, který plnil svoji vojenskou povinnost. Jmenovaný se narodil 19. října 1931 ve
Zdislavicích a byl mezi obyvateli oblíben. 17. prosince mu byl vypraven vojenský pohřeb za účasti
místních organizací, občanů a lidí z celého okolí.
Hasičský sbor - byla provedena preventivní prohlídka domů. Všechny závady, které byly shledány,
jsou nahlášeny na místním národním výboru. Od 15. července do 31. srpna byly konány žňové hlídky.
Během roku bylo provedeno čištění výzbroje a výstroje i hasičské zbrojnice.
Celková činnost Sokola byla zaměřena na sportovní činnost. Starší chlapci vyhráli okresní přebor
SHM v ledním hokeji a tím se zúčastnili ve dnech 7. a 8. února krajského přeboru na zimním stadionu na
Kladně, kde si vedli velmi dobře. Též se zúčastnil jeden člen našeho oddílu okresního přeboru v lyžování.
Za velkého zájmu našich členů probíhal v naší jednotě „Sokolský závod“. Členové se zúčastnili „Běhu
vítězství“. V létě probíhala činnost oddílu odbíjené. Oddíl cyklistiky se zúčastnil okresního přeboru, kde
získali naši závodníci 2 prvá místa a to, 1. místo u mužů a 1. místo u dorostenců.
Jindřiška Rybová, kronikářka

TJ SOKOL ZDISLAVICE
Vás zve na

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ STARÉ GARDY

TJ Sokol Zdislavice - Sokol Miřetice
které se koná v sobotu 25.června 2011
od 15.00 hod. na hřišti „Bolinsko“
BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 2/2011

5

Zachutnalo nám…
Mřížkový koláč (recept od naší čtenářky)
Potřebujeme: 60 dkg polohrubé mouky, 24 dkg másla
(hera), 24 dkg cukru krupice, 4 vejce, 2 kypřící prášky,
citrónová šťáva, jablková povidla a tvarohová náplň.
Postup: Všechny suroviny na vále zpracujeme v hladké
těsto. Rozdělíme ho na tři díly. První vyválíme na
velikost plechu, který jsme předem vymazali a vysypali
moukou. Těsto potřeme jablkovými
povidly a zakryjeme druhým dílem.
Ten potřeme tvarohovou náplní. Ze
třetího dílu vytvoříme ozdobnou
mřížku.
Obě náplně ohromně pozvednou
chuť tohoto výborného moučníku.
Dobrou chuť.

Životní
ivotní jubilea ...
duben, květen, červen :
Karel Klenot, Zdislavice 115
Blažena Jirková, Zdislavice 130
Anna Skořepová, Zdislavice 133
Jiřina Kupsová, Zdislavice 172
Karel Hejný, Zdislavice 5
Růžena Krásová, Zdislavice 166
Františka Houdková, Zdislavice 135
František Říha, Zdislavice 25
Marie Kolářová, Zdislavice 82
Antonín Žák, Zdislavice 7
Ing. Ludvík Král, Zdislavice 129
Věra Hudcová, Zdislavice 148
Anna Kotrčová, Zdislavice 146
Marie Kropáčková, Zdislavice 98
Josef Šanda, Zdislavice 150
František Trávníček, Zdislavice 33
Vladimír Marek, Zdislavice 17

50
55
65
65
70
70
70
75
89
55
55
65
70
78
79
85
88

Vážení přátelé cyklistiky,
rád bych Vás pozval na letošní již
29. ročník výletu na Lipnici, který
se koná 30. - 31. 7. 2011.
Start je v sobotu 30. 7. 2011 v 9.00
od klubovny zdislavských hasičů.
Těším se na Vaši účast, přeji krásné léto
a mnoho příjemných kilometrů na kole.
Ota Volek

František Jankovský, Zdislavice 199
Bohuslava Štorcová, Zdislavice 174
Mgr. Věra Pecháčková, Zdislavice 180
Eva Filipová, Zdislavice 55
Jan Wagner, Zdislavice 170
Hana Mrkvová, Zdislavice 153
Ing. Josef Pastorek, Zdislavice 12
Josef Zvára, Zdislavice 42
Vlasta Kubíková, Zdislavice 142
Marie Marková, Zdislavice 17

50
55
55
55
60
60
65
79
83
86

Vítáme nového občánka :
27. 5. 2011 Matyáš Nácovský, Zdislavice 141

Uzavřené sňatky :
26. 3. Vladimír Houdek, Zdislavice 159 a Zuzana
Růžičková, Praha
30. 4. Ivana Kadlecová, Zdislavice 160 a Jaroslav
Vrzal, Hulice

Všem srdečně blahopřejeme

Rozloučili jsme se …
28. 3. 2011
8. 4. 2011
6. 6. 2011

Božena Mančalová, Zdislavice 74
Karel Klenot, Zdislavice 115
Ludmila Tomaidesová, Zdislavice 153

(73)
(79)
(80)
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