Stavební úpravy ZŠ Zdislavice
V březnu 2019 byla podepsaná smlouva s dodavatelem stavby firmou KWEKU s.r.o., Kolín
na částku 20 323 tis. Kč. Tato akce byla rozdělena na 2 etapy výstavby. Etapa „A“ bude
financována mimo prostředků městyse Zdislavice z finanční dotace MMR z programu 11703 Integrovaný regionální operační program a etapa „B“ z dotace MF ČR z programu 29821 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství a spoluúčastí městyse
Zdislavice. Na stavbě již proběhly demontážní práce střešní krytiny a nosných konstrukcí krovů.
V současné době probíhá montáž spřažené stropní konstrukce, osazování „I“ profilů,
nastřelování trapézových plechů, betonáž stropní desky. Provádí se nový železobetonový
ztužující věnec.
foto: D. Volfová

Vážení spoluobčané,
v měsíci červnu jsme za městys Zdislavice předali v ZŠ Zdislavice prospěchové odměny nejlepším
žákům, kteří získali vyznamenání a na Úřadu městyse Zdislavice proběhlo slavnostní předání vysvědčení
deváťákům. Dále jsme pořádali již 14. ročník běžeckého závodu „Běh pro radost“. Bylo přistoupeno
k výměně poškozených a nevyhovujících dopravních značek v intravilánu městyse, které jsou v našem
vlastnictví. Došlo k opravě 5 kusů poklopů na kanalizačních šachtách. V hasičské zbrojnici bude
instalováno nové svolávací zařízení jednotky SDH a byla pořízena nová vývěska úřadu. Pravidelně
probíhá údržba zeleně a komunikací. Taktéž náš úřad uspořádal vítání občánků, které se uskutečnilo
v mateřské školce. Největší akcí, kterou jsme začali, je půdní vestavba v ZŠ, která je spojena
s vybudování výtahu a nového požárního schodiště. Tato akce je náročná jak technicky, tak
i ekonomicky. Na tuto akci jsme získali několik dotací a zároveň bude zapotřebí i značné finanční
spoluúčasti městyse. Tato akce přináší pro naše občany i nemalé dopravní komplikace. Proto Vás všechny
žádám o schovívavost a trpělivost, jakmile dojde k zastřešení, dopravní situace se u školy zlepší.
V získávání dotací jsme byli také úspěšní; podařilo se nám získat dotace na opravu komunikací,
které jsem zmiňoval v minulém čísle. V souvislosti s touto akcí připravujeme i výměnu vodovodního řadu
v uvedených lokalitách.
Vzhledem k tomu, že zřejmě v důsledku velkého horka dojde k vyschnutí studny na hřbitově,
budeme nuceni uzavřít i přívod vody z veřejného vodovodu, neznamená to však, že nehledáme řešení,
navážení vody do studně se jeví jako málo efektivním, protože voda podložím studny odtéká.
V souvislosti se suchem žádám všechny občany o hospodárné používání vody. Upozorňuji, že nemám
informace o jejím nedostatku, ale to neznamená, že bychom s ní měli plýtvat.
V krátkosti jsem Vám přiblížil činnost úřadu, uskutečněné a probíhající akce.
Vzhledem k tomu, že nastal čas prázdnin a dovolených, přeji Vám všem příjemné prožití letních
dnů.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Posuzování vlivů na životní prostředí informace o místě a času konání
veřejného projednání záměru

„Novostavba stájí - Zdislavice“
v k.ú. Zdislavice u Vlašimi
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný
úřad podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) Vám v souladu se zněním
§ 17 odst. 1 zákona zasílá informaci o místě a času
konání veřejného projednání záměru

„Novostavba stájí - Zdislavice“
v k. ú. Zdislavice u Vlašimi.

Veřejné projednání se bude konat:
Místo: Úřad Městyse Zdislavice, Zdislavice 6.
257 64 Zdislavice

Datum:
Čas:

9. 7. 2019
16:00 hodin

Čištění umělého povrchu na víceúčelovém hřišti.
Foto: D. Volfová

Běh pro radost - 14. ročník
Tento závod se uskutečnil v sobotu 1. června 2019 a byl

realizován s přispěním Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof v rámci tematického zadání „Podpora
hejtmana“.

Informace o místě a času konání veřejného
projednání záměru spolu s textem dokumentace byla
zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu a dále na
internetových stránkách Středočeského kraje
www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním
systému
EIA
na
internetových
stránkách
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100
cr pod kódem STC2165.
Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
ZEMĚDĚLSTVÍ





VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
24. a 25. května 2019 - okrsek ZDISLAVICE
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem :
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
Volební účast:
Číslo
strany

5
6
7
9
15
16
24
26
27
28
29
30
31
39
40

448
108
108
108
24,11 %

Název strany

Počet
hlasů

Občanská demokratická strana

14
1
2
8
1
1
5
14
12
9
1
28
1
10
1

ANO, vytrollíme europarlament
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy

Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
HLAS
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011

Agrární demokratická strana
Křesťanská a demokr. unie - Československá strana lidová
Alternativa pro Českou republiku 2017

ÚM Zdislavice

Pošta ve Zdislavicích
oznamuje změnu otevírací doby
provozovny z provozních důvodů na
nezbytně nutnou dobu v období
8. 7. - 22. 7. 2019:

Dny v týdnu
Pondělí
Úterý

Změna telefonního čísla na poštu
Zdislavice od 1. července 2019:

954 225 764

Středa
Čtvrtek
Pátek

Standardní hodiny
pro veřejnost
08:00-11:00
14:00-16:00
08:00-11:00
08:00-11:00
14:00-16:00
08:00-12:00
08:00-11:00

Dočasné hodiny pro
veřejnost
8. 7. - 22. 7. 2019
08:00-11:00
08:00-11:00
13:00-16:00
08:00-11:00
08:00-11:00

FOTBAL
MINIPŘÍPRAVKA ZDISLAVICE

Nábor hráčů
děti ročníků narození 2014 - 2012

Evidence prostřednictvím SMS
(jméno, ročník)
na telefonu 724 460 102
do 15. 8. 2019.
Další informace budou
následně upřesněny.




Už je za námi
Samozřejmě myslím letošní školní rok. K velké radosti našich žáků jsme díky zahájení prací na
půdní vestavbě skončili o pár dní dříve.
Na začátku školního roku jsme přivítali nové posily do pedagogického sboru. Mgr. Ing. Hana
Pokorná a Mgr. Tereza Šandová posílily první stupeň, Mgr. Ivana Mostová vyučuje český jazyk a dějepis
na druhém stupni. Ve školní družině působila Veronika Blahošová. V rozšířené mateřské škole nově
pracuje Michaela Mojžíšová.
Jako každý rok, i letos jsme pro naše žáky připravili spoustu akcí, výletů a projektů. K těm
tradičním jako je Evropský den jazyků nebo Vánoční zpívání jsme přidali i nové.
Malý projekt o našich divadlech a všem co s nimi souvisí se moc podařil. Další, pro všechny žáky
zajímavý projekt „Spaní ve škole“ byl rovněž úspěšný a na noc se do školy stěhuje stále více dětí.
Druhým rokem jsme se zapojili do mezinárodního projektu EDISON, což nám umožňuje přivítat ve
škole studenty z celého světa, dovědět se zajímavosti z jejich zemí a hlavně si vyzkoušet angličtinu
v praxi.
Nejzajímavější akcí je bezesporu zahájení prací na půdní vestavbě. Už jsme přišli o naši
historickou, ale velmi ošklivou střechu. Naopak realizací vestavby se zvýší komfort výuky, protože budou
mít žáci novou učebnu cizích jazyků, na „půdu“ se přestěhuje učebna informatiky a budeme mít i dvě
nové kmenové učebny. Znamená to, že děti nebudou muset absolvovat výuku v trochu stísněných
prostorách budovy „radnice“.
Ta zůstane jen pro školní
družinu, vybaví se moderními
prvky pro aktivní pobyt dětí
i pro relaxaci. Budeme mít
i bezbariérový přístup díky
výtahu a vybavení pro tělesně
postižené děti. Za to jsem
velmi ráda, protože naše školní
budova bude splňovat všechny
požadavky moderní školy.
Prvním rokem jsme
zahájili provoz dvojtřídní
mateřinky. Děti mají velmi
hezké prostory, vybavení
Loučení 9. ročníku s nádherným dortem od paní Strnadové a přesoleným
doslova komfortním nábytkem
od slziček našich deváťáků.
a hračkami. S obměněným
pedagogickým sborem školka bezvadně funguje, připravuje nové akce pro děti i jejich rodiče.
Na závěr se chci rozloučit s paní učitelkou Dagmar Neradovou. Odchází na zasloužený odpočinek.
Moc jí děkuji za všechny roky strávené ve Zdislavicích, za výbornou práci, kterou odvedla při výuce
svých žáků. Dášenko, přejeme dlouhý a spokojený důchod!
Mgr. Irena Králová, ředitelka ZŠ a MŠ

 vysokým prohrám s týmy
POZVÁNKA
z čela tabulky a rezervám v obranné části hry bylo celkové skóre záporné.
Vážení čtenáři Zdislavického zpravodaje,
blíží se léto a tak zvu Vás a Vaše známé či kamarády, kteří by se rádi
s naší starou partou protáhli na kole a podívali na Haškovu Lipnici, aby
přišli 27. 7. 2019 v 9.00 hodin na start již 37. ročníku cyklovýletu k místní
hasičské zbrojnici, odkud vyrazíme na dvoudenní projížďku.
Ubytování a doprovodné vozidlo bude zajištěno.
Na shledanou na startu se těší Ota Volek.


Ota Volek


DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dne 8. května 2019 se na koupališti ve Zdislavicích uskutečnily dětské rybářské závody. Soutěže se
zúčastnilo 12 dětí od 3 do 15 let. Každý soutěžící dostal po vylosování sušenku a malou nutelu a šel se
připravit na dané stanoviště. Závod byl rozdělen do 2 poločasů s hodinovou přestávkou na občerstvení
a zde soutěžící obdrželi buřta na grilu a pití. Po ukončení 2. poločasu byl další buřt na grilu a sušenka
s nutelou. Poté již proběhlo vyhodnocení.
Celkem bylo uloveno 231 ks ryb. Největší
rybu chytil Lukáš Vacek z Benešova - kapra
42 cm, 1. místo obsadil Pavel Hošek
z Řimovic se ziskem 897 bodů, 2. místo
ulovil Jiří Bouček ze Zdislavic se ziskem 665
bodů a 3. místo nejlepší dívka Denisa
Kubešová z Boliny. Medaili a cenu si odnesl
každý soutěžící. Všichni zúčastnění včetně
doprovodů byli alespoň dle vyjádření
spokojeni a i počasí bylo příjemné. Na závěr
jen uvádíme, že na podzim připravujeme
ještě jedny dětské závody a termín bude
zveřejněn na rybářských žebříčkách a budou
vyvěšeny pozvánky v ZŠ Zdislavice
a v obchodě na návsi.
Poděkování patří sponzorovi a to paní Faktorové ze Sedlčan.
Krásné prázdniny a letní dovolenou přejí Volejovky.

BESEDA V ZŠ
6. června se po dohodě Volejovek s ředitelkou ZŠ Zdislavice paní Irenou Královou uskutečnila
beseda členů rybářského kroužku a žáků základní školy. Tato beseda začala ve 12,30 hodin a ukončena
byla v 13,30 hodin. I přes počáteční obavy se rozproudila zajímavá a pestrá diskuze. Žáci školy
i učitelský sbor si mohli prohlédnout trofeje Denisy Kubešové a Jiřího Boučka a tito poté i odpovídali na
otázky. Snad si každý z této besedy něco odnesl a pomůže to k rozšíření tohoto kroužku.

DĚTSKÝ DEN
Dne 8. června od 9.00 hodin začaly
přípravy dětského dne, který se letos
konal na fotbalovém hřišti, do kterého se
v 10 hodin zapojily i zdislavické
maminky. Registrace začala již v 11,30
hodin a vlastní soutěže ve 12,00 hodin.
Pro děti bylo připraveno 10
soutěžních stanovišť, převážně stejných
jako v loňském roce a další 2 doplňková,
kterými
byla
možnost
rybolovu
a projížďky koňským povozem.
Při registraci obdrželo každé dítě
registrační kartu s poukázkami na párek
v rohlíku a limonádu. Po absolvování stanovišť děti dostaly tašku se sladkostmi a drobnostmi. Na závěr si
ještě každý mohl vybrat knihu. Rodiče si mohli zakoupit grilovanou krkovici, klobásu i pivo. Jelikož
v 17,00 hodin začínal fotbalový zápas, tak jsme soutěžní disciplíny ukončili po 16. hodině.
Poděkování patří především sponzorům a to Policii České republiky v Benešově a Pivovaru
Ferdinand Benešov za poskytnutí tiskovin a limonády.
Dále Sokolům Zdislavice za poskytnutí zázemí, všem dobrovolným organizátorům a samozřejmě
všem účastníkům, bez kterých by se dětský den neobešel.
Doufáme, že se všem líbilo. Přejeme krásné léto.
Rybářský spolek Volejovky a maminky ze Zdislavic




Z činnosti JPO a SDH
Od 1. 1. - 25. 6. 2019 byla jednotka vyslána
k 24 událostem:
7 x dopravní nehoda
7 x technická pomoc
6 x požár
4 x záloha stanice HZS Vlašim.
V měsíci dubnu se někteří členové
zúčastnili praktického výcviku s vrtulníkem
(hašení lesních a travnatých porostů).
Z finančních prostředků za dopravní
nehody (likvidační práce) bylo zakoupeno
6 ks reflexních vest, 10 párů zásahových
rukavic. Nyní probíhá jednání o nákupu
nového svolávacího zařízení FIREPORT.
Na čarodějnice jsme uspořádali tzv.
řízkování a v sobotu 29. 6. při pouťovém
posezení jsme u zbrojnice grilovali vepřové
kýty.
Hašení hořícího kontejneru dne 30. 4. 2019.
Foto: D. Volfová
Na konci školního roku jsme uspořádali
den otevřených dveří pro místní MŠ, děti zde
mohly vidět naši zásahovou techniku a zázemí JPO.
15. 6. se stará garda zúčastnila okrskové soutěže v Kuňovicích, z jedenácti přihlášených družstev
jsme se umístili na 5. příčce.
Proběhlo již několik závodů Benešovské a Táborské hasičské ligy:
Táborská hasičská liga:
11. 5. Dvorce (M)
9. místo
18,11 vt.
18. 5. Žďár
(M) 20. místo
20,74 vt.
8. 6.Tučapy (M) 11. místo
18,31 vt.

Benešovská hasičská liga:
1. 6. Drahňovice (Ž)
7. místo
23,25 vt.
1. 6. Drahňovice (M) 15. místo
20,64 vt.
22. 6. Křivsoudov (Ž) 11. místo
31,62 vt.

Vedení JPO a SDH Vám přeje krásné a slunné prázdniny.
Miroslav Míka, velitel JPO

Běhám, běháš, běháme
už 14 roků, vždy první sobotu v červnu a vždy se stejným
realizačním týmem. Každý rok se těšíme na Běh pro radost stejně
jako ti, kteří přijdou za námi, aby si zaběhali v krásném prostředí
rekreačního střediska.
V letošním roce nám přálo i počasí. Ani zima, ani horko,
dokonce ani déšť; prostě ideální počasí. Přišlo si zaběhat více jak
100 závodníků, všichni absolvovali svoji trasu podle svých sil.
Byla vidět velká snaha, hlavně u malých dětí, které povzbuzováni
svými kamarády a rodiči, peláší jako o život. Ti trochu větší se
zase těší na poháry a diplomy, podepsané jedním z našich
sportovců.
A ti dospělí prostě chodí běhat, protože je to baví. A ceny
pro vítěze také nejsou zanedbatelné.
Děkuji celému realizačnímu týmu, který odvádí skvělou
práci! Doufám, že jsem vás všechny nalákala na další,
už 15tý ročník.
Irena Králová, ředitelka závodu




POSLEDNÍ TURNAJ SEZÓNY
V sobotu 27. 4. 2019 jsme
si zahráli poslední pingpongový
turnaj sezóny, který se nesl
v mezinárodním duchu. Zahrát
si přijel nejen hráč z Chicaga
a „bratr“ ze Slovenska, ale
úroveň našeho tréninku a
fyzickou kondici přijel otestovat
i zástupce profesionálního týmu
hrajícího v Německu. Při hře
jsme se pořádně zapotili, ale
hrálo se víc než fair play a celá
atmosféra byla velmi přátelská,
plná porozumění a především
uvolnění. Vypocené minerály
jsme pak společně doplnili
v místní hospůdce, kde jsme
naše nově vzniklé mezinárodní
přátelství ještě více utužili.
Za ping pong Majka Pastorková

Fotbal - starší přípravka Zdislavice - Shrnutí sezóny
V sezóně 2018/2019 starší přípravka svými výbornými výkony a výsledky navázala na sezónu
předchozí. Hráči ukázali, jak je úspěch dokáže motivovat v jejich individuálním vývoji i týmové hře.
Statistiky a uskutečněná fakta jsou tím, čím lze jasně úroveň poměřovat a hodnotit. Odmítám prezentaci
zkreslených informací, které mohou působit pro nezasvěcené jako senzace, ale které jsou od reality
vzdálené.
Současný herní systém okresní soutěže přípravek a žákovských kategorií je založen na umístění
po podzimní části sezóny. Nejúspěšnější týmy z předních příček jednotlivých skupin jsou v navazující
jarní části soutěže zařazeny do skupiny A, ze které vzejde celkový vítěz soutěže - přeborník okresu
a nejvýše umístěné další týmy. Ostatní týmy jsou podle výkonnosti zařazeny do dalších skupin o následné
umístění, ve kterých mají příležitost poměřit síly s výkonnostně srovnatelnými týmy.
Nástup starší přípravky Zdislavic do soutěže byl doslova raketový. Po čtyřech zápasech
zvládnutých rozdílem tříd jsme dosahovali nevídaného skóre 87:7. Nastal čas cíleně tým oslabit o hráče,
kterému již pokračování v této soutěži nemohlo dát více a množství vstřelených branek již pro něj nebylo
motivací. Uskutečněným přestupem získal klub benefit v podobě možnosti přivést posily do žákovského
týmu bez finanční zátěže. Plánovaným odchodem jsem však cílil zejména na další chlapce v týmu starší
přípravky, kterým se otevřel nový prostor k tvorbě hry spojený s většími nároky a zodpovědností.
Podzimní část sezóny jsme ukončili na 3. místě. Jarní část jako takovou jsme si všichni i s rodiči užívali,
radost ze hry byla patrná při každém zápase. Do hry se postupně dostávali i noví hráči, kteří se k týmu
přidali v zimní přestávce. Dlouho všem jistě zůstane v paměti jarní venkovní zápas s SK Benešov, kdy
jsme se o vedení celé utkání přetahovali a po neskutečné přestřelce nás o vítězství připravila až sporná
branka soupeře. Výborný, nelehký ofenzivní zápas s výsledkem 8:8, z takových si tým odnese vždy
nejvíce zkušeností i zážitků.
Statistiky výsledků z celé sezóny 2018/2019 hovoří jasně, z odehraných 20-ti zápasů jsme v 17-ti
odešli neporaženi! Výborně stmelený tým, s touhou hrát a učit se novým věcem. K tomu lze doplnit, že
v letošní sezóně, stejně jako v sezóně předchozí figuroval vždy jeden hráč starší přípravky Zdislavic
v užším výběru OFS Benešov a na závěrečném turnaji OFS starších přípravek, a to vždy doplňoval kádr
o rok starších hráčů. V okresním měřítku jsme rozhodně nebyli bezejmenným týmem.
Závěrem moje poděkování patří všem rodičům za podporu. Děkuji Pavlovi Fialovi za výpomoc
u většiny tréninků a zápasů.
Hlavně však děkuji všem hráčům za nadšený přístup k fotbalu, slušnost, pokoru a respekt mezi
sebou i k soupeři.
Pěkné léto přeje Josef Růžička




Starší přípravka 2019 - Fotbalový den
V sobotu 22.6.2019 jsme sportovně uzavřeli uplynulou sezónu. Na hřišti jsme strávili většinu dne.
Hráči vyzkoušeli nové sítě na zápasových brankách, pořízené z prostředků, které starší přípravka získala
pro klub od sponzorů.
Začali jsme přátelským utkáním s týmem FC Křivsoudova doplněným o hráče starších věkových
kategorií. Po zápase jsme společně diskutovali s bývalým reprezentantem Československa, olympijským
medailistou a Fotbalistou roku 1967 Jánem Geletou. Hráči se mimo jiné dozvěděli, jak tomu bylo
s kopanou dříve a mohli tak učinit srovnání s vymoženostmi dnešní doby.
Nechyběl ani tradiční zápas proti rodičům a absolvování fotbalových dovednostních
soutěží. Kromě vzpomínek na
hezky prožitý fotbalový
den si každý z rozlučky
odnesl upomínkovou trofej,
která snad jednou připomene
léta
spojená
s prvními
fotbalovými
krůčky
ve
Zdislavicích.

Budoucnost hráčů
S nedalekým
FC
Vracovice jsem po souhlasu
vedení klubu předjednal
spojení
družstev
starší
přípravky a mladších žáků
pro příští sezónu. Mojí
prioritou bylo zajištění jistoty
pro hráče - jejich dostatečný
počet a odpovídající věkové
obsazení pro bezproblémové odehrání soutěží.
Od realizace sloučení jsem nakonec ustoupil následně předložené variantě zastřešené trenérským
vedením nynějších mladších žáků Zdislavic. Ta vychází z pokrytí hráčského kádru pouze vlastními hráči.
Přesto, že s variantou obsadit kategorie bez spojení s dalším klubem nejsem ztotožněn, držím palce, ať se
plány sestavení týmů podaří naplnit a přeji hodně úspěchů a spokojenosti zejména hráčům.

Příspěvky sponzorů
Pro klub se nám podařilo vyjednat a získat sponzorské finanční příspěvky. Většina z nich byla
použita na provoz spojený s údržbou hrací plochy a obnovu části vybavení sloužící mládežnickým
týmům. Z části jsme profinancovali nové oblečení pro hráče přípravky.
Děkuji všem, kteří se spolupodíleli. Děkuji také vedení klubu za aktivní spolupráci a komunikaci
v průběhu celé sezóny.
Josef Růžička

Mladší žáci předčili naše očekávání
Zimní příprava byla letos velice náročná. Tréninky v tělocvičně začaly už týden po posledním
podzimním utkání. Získali jsme tak dva měsíce trénování navíc a to 3krát v týdnu. Téměř 40 tréninků
k dobru společně s 12 zimními turnaji dalo všem mnoho zkušeností, potřebné sebevědomí, a vytříbilo
jejich techniku. Za zmínku stojí určitě zápas proti o rok starším hráčům Teplýšovic, které jsme dokázali
porazit přímo před kamerami České televize. Překvapila nás i bojovnost a soudržnost týmu, s jakou po
náročném dvoudenním soustředění a 8 hodinách tvrdých tréninků zakončili únorový fotbalový víkend
turnajem v Sedlčanech. Kluci si opravdu sáhli na dno svých fyzických i psychických sil. Celou zimní
přípravu s námi zahájilo několik nových hráčů, které jsme chtěli otestovat, zda do našeho týmu
charakterově i výkonnostně zapadnou. Velkým příslibem byl pro nás příchod talentovaného mladého
hráče z Vlašimi Mikuláše Krále. Ten se nakonec ujal natolik, že jej kluci sami zvolili kapitánem pro
všechna jarní utkání. Další 2 hráči, kteří prošli zimními testy, jsou bratři Ondra a Vincent Kuthanovi. Ti
sice bydlí v Praze, přesto jejich docházka na páteční tréninky a většinu zápasů nás velice těší. Oba bratři




nikdy předtím fotbal nehráli, patří věkově ještě do přípravky, ale svým fyzickým vzrůstem a florbalovou
průpravou v Praze dokázali svůj hendikep vymazat. Dokonce oba v dresu Zdislavic vstřelili svůj první gól
v životě.
Okresní soutěž hráli naši žáci ve skupině B. Pro nás trenéry byl cíl dostat tým v tabulce do 5.místa. Ale
mnohem větší nároky jsme kladli na předváděnou hru. Jarní zápasy byly rozlosovány v tomto pořadí
Mezno, Kácov, Načeradec, Votice, Olbramovice, Divišov, Netvořice, Křečovice, Vlašim B, Týnec nad
Sázavou a poslední utkání
s Neveklovem. Z těchto týmů
byli
největšími
favority
Votice. Před rokem jsme
s hráči Votic prohráli 13:1,
na podzim už jen 3:0, ale
jarní zápas ukázal, jak jsme
se posunuli o veliký kus
dopředu.
Soupeři
jsme
dovolili celkově 5 střel mimo
branku a pouze jediné přímé
ohrožení, které po své chybě
v rozehrávce
napravil
skvělým zákrokem brankář
Filadelfi. Celkové skóre
Votice – Zdislavice (0:4) nás
pasovalo do role favoritů
všech dalších zápasů a mladí
zdislaváci až na ojedinělé
výjimky tuto roli ustáli.
Vrcholem bylo předposlední kolo, kdy nás přivítal silný Týnec nad Sázavou. Na konci zápasu jsme
odcházeli jako vítězové za stavu 7:1 v náš prospěch a soupeř druhý poločas neměl jedinou střelu.
Výsledky zápasů pro nás nejsou ukazatelem kvality, proto záměrně nezmiňujeme výsledky ostatních
zápasů, jelikož skóre neodpovídalo předvedené hře. Jen tyto dva zápasy stojí za zmínku, protože to byly
výhry nad opravdu kvalitními soupeři a hráči museli vydat ze sebe to nejlepší, aby zvítězili. Na jaře jsme
sobě rovné soupeře nepotkali, užili jsme si mnoho úspěchů a už se těšíme na následující sezónu. V té
budeme hrát proti starším žákům jako jeden z nejmladších týmů na okrese. Bude to těžké, hodně těžké…
ale naši kluci a holky mají tyhle zápasy rádi, poněvadž je to pro náš tým obrovská výzva.
Autor článku - Miroslav Dvořák

POCHOD VÍTĚZSTVÍ
Dne 8. 5. 2019 se uskutečnil, dnes již tradiční,
POCHOD VÍTĚZSTVÍ pořádaný Prokop klubem
Zdislavice. Letošního ročníku se zúčastnilo 68
sportovců. Schválně píši sportovců a ne turistů,
protože jak se již stalo zvykem, tak na dvě trasy
v délce 10 a 20 km vyrazili nejen příznivci pěší
turistiky, ale také vyznavači cykloturistiky a dokonce
i běžci. Ale asi největší radost udělalo pořadatelům,
že se každý ročník zúčastňuje pochodu stále více
malých vyznavačů zdravého pohybu. Doufáme, že
příští rok budeme moci přivítat ještě více sportovců
ze Zdislavic a okolí. Tento ročník přálo pořadatelům
počasí a proto si každý účastník mohl pochutnat
v cíli na připraveném občerstvení v podobě
opékaných buřtů, osvěžit se limonádou popřípadě
pivem. Na závěr chci poděkovat všem účastníkům tohoto pochodu a přáním všech, kteří se podílejí na
přípravě, je přivítat příští rok na startu stále více příznivců turistiky.
Dušan Krása




Vybráno z obecní kroniky
rok 1976
Počasí – začátkem roku silný vítr. Celková zima mírná. Jaro mokré. Podzim teplý. První mrazy až
v prosinci.
Polomy - začátkem roku se přes naše území přehnala větrná vichřice se sněhem, která způsobila
velké škody na lesních porostech. Nejvíce byla postižena místa s mokrými stanovišti, kde vznikly
vývraty. Z jedné čtvrtiny bylo vyvráceno lesní oddělení „Amerika“.
Losi evropští - 3. a 6. ledna byla Ladislavem Hudcem, hajným a Františkem Jíšou, lesním dělníkem,
spatřena v Židovém kopci samostatně losice a mládě. Dle pozorování lože, místa odpočinku, bylo
usuzováno, že v našem katastru se pohybovaly dva dospělé kusy a jedno mládě.
Český svaz chovatelů drobného zvířectva - v tomto roce oslavuje svoje desetileté trvání. Tato
organizace byla založená 6. dubna 1966 v hostinci u Tichů za přítomnosti zástupce okresního výboru
a šestnácti zakládajících členů. Organizace je hodnocena jako jedna z nejaktivnějších složek Národní
fronty. Zúčastňuje se brigád v rámci akce Z, dělá výstavy, pořádá zájezdy na výstavy, kterých se též
svými exponáty zúčastňuje. Během deseti let trvání dosáhli členové velmi dobrých výsledků. Růžena
Kopecká dvakrát získala celostátní šampionát za angorské králíky, František Krejčí čestné ceny též za
králíky a Pavlína Skořepová za slepice. Na výstavách okresu získali 18 čestných cen. Nezapomínají na
členskou základnu, kde minulý rok založili kroužek mládeže, který má 15 členů.
Výstava - za slunečného počasí u příležitosti založení organizace ČSCH byla uspořádána na hřišti
a dvoře TJ Sokol 9. a 10. října místní výstava chovného zvířectva a exotického ptactva. Výstava byla
obsazena 196 králíky, 54 slepicemi, 12 kachnami, 95 holuby a větším počtem exotickým ptactvem. Zájem
starších návštěvníků byl soustředěn především na králíky a slepice.
Tělovýchovná jednota Sokol - v letošním roce se provádělo pravidelné cvičení ZRTV - základní
rekreační tělesná výchova, kde cvičily všechny kategorie cvičenců. Bylo založeno žákovské družstvo
kopané. Mimo postup do III. třídy našeho fotbalového družstva mužů, získalo též I. místo v soutěži
slušnosti. Byl uspořádán XVI. ročník pouťového turnaje v odbíjené. Stav členstva k 31. 12. 1976
je 145 členů.
-dv-

Prodej dřeva
Vzhledem k rozmnožení kůrovce v lokalitě Bolinsko nabízí městys Zdislavice
kůrovcové dříví v délkách 2 - 4 m za cenu: 2m = 270,- Kč bez DPH/1 prm,
4 m = 400,- Kč bez DPH/1 prm. Dřevo bude vyrobené v uvedených délkách
a připravené v hráních k odběru u koupaliště v Bolinsku - časový horizont odběru od
1. srpna 2019. Skládky budou přístupné i pro osobní automobily. V případě zájmu
předejte požadavek na Úřad městyse Zdislavice buď osobně nebo telefonicky
na č. 734879703 popř. na e-mail zdislavice@zdislavice.cz. Uvedené dříví je dobré
kvality a využití je i na pořez (hranoly, prkna).
ÚM Zdislavice

KOMINICKÉ SLUŽBY
PM KOMÍNY s.r.o., Vlašim
www.pmkominy.cz

TEL. 777 848 710
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