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Slovo starosty

a zastupitelstvo muselo fungovat pouze v 5-ti
zastupitelích. V témže roce rozhodlo zastupitelstvo
o výměně provozovatele vodovodu, ČOV a
Vážení spoluobčané,
kanalizace. Novým provozovatelem se stala firma
dovolte mi, abych Vám v době ukončení stávajícího
Vodak Humpolec s.r.o.. Dále byla zahájena oprava
volebního období, poskytl přehled toho, co se za
několika místních komunikací. Dokončili jsme
minulá volební období a současně za mého 16-ti
kanalizaci a zahájili jsme stavbu tribuny v areálu
letého působení ve funkci starosty našeho městečka
Bolinsko a dokončili přestavbu kabin pro místní TJ
udělalo.
Sokol Zdislavice. Na tuto akci jsem získal dotaci ve
Mé poděkování patří Vám všem za účast v letošních
výši 1 140 000.- Kč ze státního rozpočtu. Po
volbách. Velké poděkování a má úcta patří mé
odstoupení ředitelky ZŠ a MŠ Zdislavice došlo k
rodině a těm, kteří mě po dobu mého působení ve
výběru nové ředitelky ZŠ a MŠ, kterou se stala Mgr.
funkci starosty pomáhali, podporovali a byli mi
Irena Králová. Ještě se nám podařilo vybudovat
oporou a dobrými rádci. Byli to zastupitelé, kteří se
chodník vedoucí od Pastorků k Novotným, a to na
mnou kandidovali a byli po celou dobu mými
hlavní trase vedoucí ke hřbitovu.
nejbližšími spolupracovníky a v žádném případě to
Začátek roku 2008 byl ve znamení přípravy na
nebyla opozice.
kolaudaci ČOV a kanalizace. V tu dobu byly již
Mému zvolení do uvedené funkce předcházely
vybudovány přípojky ke všem rodinným domům a
komunální volby, které se konaly ve dne 20. a 21.
připojení občanů nic nebránilo. Realizace této akce
října 2006. Ve svém prvním příspěvku do našeho
se protáhla na dlouhých 12 let, ale byl jsem rád, že
zpravodaje jsem nic nesliboval, měl jsem však
se nám to podařilo. Obdrželi jsme kolaudační
představu, jakou cestou se dát a měl jsem kolem
rozhodnutí na výše uvedené akce včetně chodníku.
lidi, na které jsem se mohl spolehnout. Velmi
Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup vybavení a
příjemné bylo, když jsme s panem místostarostou
opravu techniky pro hasiče ve výši 265 000,- Kč.
Antonínem Žákem dne 22. 11. 2006 převzali v
Nákup vybavení pro TJ Sokol Zdislavice ve výši
budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České
60 000,- Kč a investovali jsme částku 30 000,- Kč do
republiky z rukou jejího předsedy ing. Miroslava
vybavení knihovny. Dokončili jsme opravu všech
Vlčka dekret, kterým se naše obec stala městysem s
komunikací po kanalizaci a vybudovali osvětlení
účinností od 1. 12. 2006.
před hřbitovem a na hřbitově. Hospodařili jsme
V únoru 2007 jsem Vás informoval o finanční
velmi dobře a rozpočet byl vyrovnaný a podařilo se
situaci městyse, v tu dobu městys splácel úvěr ve
nám ještě projektově připravit několik akcí do
výši 4 690 267,- Kč. Při výstavbě ČOV a kanalizace
budoucna.
jsem zdědil dluh ve výši 1 600 000,- Kč a na
Rok 2009 - v počátku tohoto roku jsme u firmy
dokončení této akce bylo zapotřebí zajistit finanční
Proxima reklamovali bezpečnostní přeliv na
prostředky ve výši 2 770 000,- Kč. Zpočátku jsem se
„Židově rybníce“. Tuto reklamaci firma uznala a
tedy jako starosta musel vypořádat s dluhem přes
závadu neprodleně odstranila. Obdrželi jsme
9 060 267,- Kč, touto částkou jsme však
informaci, že Státní zemědělský intervenční fond
nedisponovali, na účtu městyse v té době bylo
nám zamítl žádost o dotaci na rekonstrukci
pouhých 200 000,- Kč. Další velkou akcí, kterou bylo
vodovodu. Důvodem byl velký počet zájemců.
třeba dokončit byla revitalizace a výstavba „Židova
Pokračovali jsme v naší práci, zajistili jsme dotaci
rybníka“, kolaudace a uvedení do zkušebního
na CzechPOINT, který byl na našem úřadě
provozu se nevyhnula komplikacím, vzhledem k
instalován a investice činila 93 000,- Kč, dotace byla
tomu, že předchozí pan starosta nedořešil
85 %. Zastupitelé se zabývali otázkou rekonstrukce
majetkové poměry na pozemcích, které byly
chodníku vedoucího od Krásů k silu a dále byla
stavbou dotčeny, povedlo se nám to vše vyřídit a
řešena otázka rekonstrukce kostnice. Zastupitelům
jsem tomu velice rád. V tomto roce jsme započali s
jsem představil první projekt budoucí rozhledny,
revitalizací zeleně u hřbitova, provedli jsme
který však nikdy nebyl realizován. V tomto roce
částečnou opravu veřejného osvětlení a provedli
zastupitelé rozhodli o prodeji bytové jednotky č.p.
jsme rozšíření pěšinky od Kotrčů k Lonským.
141, bývalé školní bytovky, současným vlastníkům.
Jednalo se o pěšinku, vedoucí k nádraží. Byla
Byty se prodávaly za cenu v čase a místě obvyklém
provedena generální oprava podlahy v tělocvičně.
a to za celkovou částku 320 000,- Kč za bytovou
Velké úsilí jsem věnoval dokončení a následné
jednotku. Podali jsme žádosti o dotaci na
kolaudaci ČOV a kanalizace a vyrovnání se s
rekonstrukci tělocvičny ve výši 2 500 000,- Kč,
následky orkánu, který pokácel stromy v lokalitě
celkové náklady činily 2 833 500,- Kč. Zainvestovali
„Amerika“. Další významnou událostí v této složité
jsme opravu hasičského vozu T 148 CAS ve výši
době bylo odstoupení zastupitelů ze strany opozice
100 000,- Kč. Během prázdnin jsem pracoval na
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přípravě potřebných podkladů pro rekonstrukci a Taktéž nás čekala oprava propustku na „Hanikáči“.
rozšíření mateřské školky a půdní vestavbu a Jednalo se o opravu přelivu. Částka, kterou jsme
zateplení budovy školy, výměnu oken ve škole a zaplatili, činila 273 000,- Kč. Podali jsme žádost na
výměnu osvětlení a projekt zateplení a výměna výstavbu víceúčelového hřiště s dětskými prvky. Na
zdroje vytápění na úřadě. V tu dobu se prováděly přípravu projektu a zařízení všeho potřebného jsme
dokončovací práce na opravě tělocvičny. Opětovně měli pouhé tři týdny. Naše úsilí se nám vyplatilo a
jsem se pokoušel získat dotace na opravu vodovodu bylo nám přislíbeno, že dotaci na tuto akci úspěšně
a rekonstrukci osvětlení. Opravy vodovodních řadů získáme. Instalovali jsme taktéž zrcadlo u hřbitova
byly každý rok velmi náročné a docházelo tak i k a zadali jsme zpracování nového lesního
velkému úniku pitné vody. Ke konci roku se nám hospodářského plánu. Byly započaty práce na
podařilo získat ve spolupráci s hasiči nové hasičské rekonstrukci hasičské zbrojnice a výstavbě
auto, které hasiči převzali a bylo slavnostně spolkového domu. Náklady měly činit 3 000 000,vysvěceno. Zároveň jsem slavnostně otevřel nově Kč, naše spoluúčast byla 150 000,- Kč. Dále bylo
zrekonstruovanou tělocvičnu. Před dokončením byl započato s rekonstrukcí kostnice, kde náklady byly
projekt na „Spolkový dům“. Dotace jsme v tomto 1 500 000,- Kč a naše spoluúčast 75 000,- Kč. Další
roce podali na rekonstrukci školy, kostnici, vodovod dotace byla pro hasiče 90 000,- Kč a naše spoluúčast
a školku. Na zpracování projektových dokumentací 4 500,- Kč. Na sklonku roku jsme naplánovali běžné
jsme vynaložili částku 361 720,- Kč.
opravy místních komunikací a částečnou opravu
Rok 2010 - v nově zrekonstruované tělocvičně byl vodní nádrže v „Bolinsku“.
uspořádán volejbalový turnaj a do Zdislavic se po Rok 2012 - v tomto roce jsme nakoupili kontejnery
dlouhé době opět vrátil volejbal a v tělocvičně bylo na použité oblečení za částku 55 000,- Kč, finančně
slyšet dunění smečů. Na palubovce se objevili jsme pomohli jako zřizovatel základní škole na
bývalí přeborníci kraje a okresu. Tomuto všemu platy pedagogů a nepedagogů ve výši 135 000,- Kč.
předcházel křest knihy Mgr. Stanislava Příhody Zastupitelstvo schválilo realizaci opravy výtlačného
„Zdislavický volejbal“. Celým dnem provázel pan řadu vodovodu ve výši 2 754 899,- Kč. A to z
místostarosta Antonín Žák. Započali jsme s důvodu častých poruch a ztrátám vody na trase do
projektovou přípravou celkové rekonstrukce vodojemu. Opravili jsme další místní komunikace
požární zbrojnice a vybudování komunikace na za částku 250 000,- Kč a zadali jsme výběrové řízení
„Kutále“ v lokalitě, kde vznikla nová rodinná na dodavatele akce „Snížení energetické náročnosti
výstavba. Tato akce se nám povedla zrealizovat a staré radnice a budovy ZŠ a budovy MŠ“.
stála 1 700 000,- Kč. Byla započata práce na Rok 2013 - tento rok byl slavnostnější. Dokončili
realizaci opravy hřbitovní zdi, márnice a výstavba jsme výstavbu víceúčelového hřiště za budovou
kolumbária a úprava okolní zeleně. Tato investice úřadu za částku 1 250 000,- Kč, byla provedena
nás stála 260 000,- Kč.
Podpořili jsme místní oprava sochy Jana Nepomuckého za částku 82 000,farnost finančním obnosem na částečnou opravu Kč a úspěšně bylo dokončeno zateplení úřadu
fasády fary a zdi. Po dohodě s páterem Mgr. Timkem
byly odložené křížky z již zaniklých nebo
opravených hrobů umístěny na rozcestí hranic
našeho katastru. Hasičům jsme zakoupili novou
elektrocentrálu za 17 000,- Kč. A na úřad jsme
pořídili novou rozhlasovou ústřednu za částku
55 000,- Kč. Zároveň byl tento rok rokem voleb do
zastupitelstva městyse. Upřímně musím
konstatovat, že toto volební období bylo
nejnáročnější, ale také nejhezčí. Nebyla žádná
nekonstruktivní opozice, byl jen kolektiv lidí, kteří
tyto čtyři roky s plným nasazení věnovali tomu, aby
se městys finančně nepoložil a něco se nám
podařilo pro občany a spolky vybudovat.
Rok 2011 - na počátku tohoto roku jsme začali s včetně nového zdroje vytápění za částku
realizací výsadby remízků pod kravínem a nad 12 000 000,- Kč. Byla dokončena rekonstrukce
Sejrkem, nakoupili jsme kalové čerpadlo pro hasiče kostnice, její slavnostního otevření se účastnil J. E.
za částku 55 000,- Kč. Vhledem k tomu, že jsme kardinál Dominik Duka dne 29. 6. 2013. Taktéž jsme
zřizovateli základní školy, byli jsme nuceni přispět slavnostně otevřeli dne 31.8. 2013 spolkový dům.
částkou 360 000,- Kč na tarifní částky platů Rok 2014 - zastupitelé schválili částečnou opravu
pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ. vodovodu za částku 1 500 000,- Kč. Naše spoluúčast
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5 %. Získali jsme stavební povolení na propojení
mateřské školky, kdy touto akcí dojde ke zvýšení
budovy čp. 45 a čp. 100 a následné snížení
kapacity dětí a jejich komfortu. Na tuto akci jsme
energetické náročnosti (zateplení). Pokračovali
získali dotaci ve výši 10 000 000,- Kč. Finančně jsme
jsme v opravách místních komunikací. Dokončili
podpořili slavnostní pořádání oslavy 130 let od
jsme zateplení a rozšíření mateřské školky a
založení Sboru dobrovolných hasičů.
zateplení budovy staré radnice (budova č.p. 45).
Rok 2017 - započali jsme přípravy na projektové
Tato akce nás vyšla na 16 000 000,- Kč. Na závěr
dokumentaci na výstavu nových zdrojů pitné vody a
roku se nám za získanou dotaci 1 594 622,- Kč
nového vodojemu. Na tuto akci jsme posléze
podařilo zakoupit nový zametací stroj v celkové
obdrželi dotaci ve výši 3 000 000,- Kč, celkové
hodnotě 1 923 800,- Kč.
náklady činily 6 500 000,- Kč.
Jednalo se o
vybudování dvou studní, výtlačného řádu a
Rok 2015 - v tomto roce jsme začali s další etapou
údržby na hřbitově, došlo k pokácení bříz a zbylých
vodojemu o objemu 100 m2. Požádali jsme o dotaci
tújí a zadali jsme zpracování návrhu na nové
na pořízení kompostérů pro všechny majitele
ozelenění. Vzhledem k tomu, že jsme měli
nemovitostí a 4 velkoobjemové kontejnery. Provedli
připravený projekt na přístavbu nově garáže a
jsme výběrové řízení na nákup nového hasičského
rekonstrukci stávající hasičské zbrojnice, rozhodli
vozidla CAS (Tatra), které jsme posléze zakoupili za
zastupitelé o realizaci této akce. Na tuto akci se mi
cenu 6 500 000,- Kč, dotace činily 3 500 000,- Kč a
podařilo získat taktéž dotaci. Realizace akce stála
dále jsem získal sponzorský dar od Nadace Agrofert
2 600 000,- Kč a naše spoluúčast činila 5 % z této
ve výši 250 000,- Kč a od obce Chlum taktéž
částky. V tomto čase jsem obdržel informaci o
chystané demolici budovy nádraží, neprodleně
250 000,- Kč.
jsem začal jednat se Správou železniční dopravní
Rok 2018 - slavnostní vysvěcení nového vozidla
cesty, státní organizací. Toto mé jednání bylo
TATRA začátkem roku páter Mgr. Bc. Jan Primus.
úspěšné a demolice byla odložena. Následně bylo
Zaměřili jsme se na projektovou dokumentaci na
uvedenou organizací zadáno zpracování
výstavbu nových chodníků a provedli další
znaleckého posudku a já mezitím jednal o jeho
rekonstrukci křížků na hranicích katastru. V tomto
odkoupení. Dlouholetým problémem byly společné
roce jsme podali žádost o dotaci na stavební úpravy
lesy s městem Vlašim u malovidské křižovatky.
základní školy, včetně výstavby nových odborných
Vstoupil jsem tedy do jednání s panem starostou a
učeben. Předpokládané náklady na tuto akci cca
místostarostou města Vlašim a po poměrně
dlouhodobém jednání došlo ke směně jejich podílů
20 000 000,- Kč, získané dotace byly celkem tři
za náš podíl v Lesním hospodářském družstvu
IROP, Středočeský kraj, Ministerstvo financí. Po
Vlašim. Tímto krokem se nám podařilo být 100 %
dvouletém snažení jsme pro městys získali
vlastníkem cca 80 ha lesů. Do té doby jsme byli
pozemky okolo nádraží do našeho vlastnictví za
100% vlastníkem pouze na necelé polovině výměry.
cenu 370 000,- Kč, jednalo se o 3 700 m2.
Dále bylo nutné provést opravu vodovodního řadu
Mikroregion na můj podnět zadal zpracování
u pana Mikoláška až k Bártům. Tato oprava stála
nového projektu na rozhlednu na Javornické hůře.
480 000,- Kč a financovali jsme ji celou sami.
Ze získané dotace jsme nakoupili kompostéry, které
Dokončili jsme zateplení budov školy, výměnu oken
jsme předali všem, kteří o ně projevili zájem.
a zdroje vytápění a zpřístupnili spojovací krček
mezi těmito budovami. Odsouhlasili jsme
Zastupitelstvo odsouhlasilo částečnou opravu kabin
mimořádné navýšení rozpočtu SDH o 30 000,- Kč na
TJ Sokol Zdislavice za částku 250 000,- Kč. Dále
materiální vybavení a 20 000,- Kč na opravu varhan
zastupitelé rozhodli o zadání v ypracování
v kostele. Nezapomínali jsme ani na naše seniory a
projektové dokumentace na rekonstrukci nádraží.
vyjednali jsme jim možnost odebírání obědů v ZŠ
Na tuto akci jsme následně získali dotaci ve výši
za námi dotovanou cenu. Dalšími akcemi byly i
10 000 000,- Kč, ale vzhledem k tomu, že náklady
opravy polních a lesních cest. U hřbitova došlo ke
byly na zvládnutí akce mnohem vyšší, rozhodli
konci roku i k výsadbě nových stromů, keřů a
zastupitelé o vrácení dotace a počkání na
květin.
příznivější dotační tituly.
Rok 2016 - v tomto roce jsme vybudovali dvě
Rok 2019 - zadali jsme zpracování nového
dětská hřiště, a to za úřadem a u školky. Pracovali
územního plánu. Začali jsme s rekonstrukcí a
jsme na žádosti o dotaci na druhou etapu opravy
přístavbou učeben ZŠ, provedli jsme opravu
výtlačného řadu vodovodu, kterou se nám podařilo
několika poklopů na kanalizačních šachtách, které
získat a náklady činily 1 000 000,- Kč. Byla otevřená
jsou umístěny v hlavních komunikacích a běžnou
nově zrekonstruovaná požární zbrojnice a
údržbu víceúčelových hřišť. Zastupitelé
přistavěná garáž. Obdrželi jsme dotaci na nový
odsouhlasili částečnou obměnu veřejného osvětlení
digitální povodňový plán a varovný systém v
a zrealizovali výsadbu nových ovocných alejí ze
městysi a rozhlas, spoluúčast činila cca 15 %. Tato
získané dotace ve výši 220 000,- Kč, naše spoluúčast
akce si vyžádal náklady ve výši 1 400 000,- Kč.
byla 10 %. Podali jsme žádost o dotaci na výstavbu
Započali jsme s akcí přístavba a rekonstrukce
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tělocvičny u mateřské školky a byli jsme úspěšní při
získání dotace na opravu místních komunikací ve
výši 2 000 000,- Kč. Povedlo se nám vypracovat
několik dalších žádostí o dotace.
Rok 2020 - v tomto roce byla dokončena a
zkolaudována akce „Stavební úpravy ZŠ Zdislavice“.
Úspěšně jsme dokončili rekonstrukci vodovodu od
Novotných k bytovkám a celé Hliniště. Následně byl
v této lokalitě vybudován nový živiční povrh na
m í s t n í c h k o m u n i k a c í c h . Vo d o v o d j s m e s i
financovali sami a náklady činily 2 500 000,- Kč, na
opravu komunikací jsme získali dotací a oprava
činila 900 000,- Kč. Dále jsme pokračovali v

započaté výstavbě tělocvičny u školky na tuto akci
jsme taktéž získali dotaci ve výši 2 300 000,- Kč.
Celkové náklady činily 2 600 000,- Kč. Dokončili
jsme výstavbu archivu na úřadě, dotace činila
550 000,- Kč, spoluúčast městyse byla 450 000,- Kč.
Tímto došlo ke spojení budovy tělocvičny a úřadu v
prvním nadzemním patře. Na můj návrh zastupitelé
projednali a odsouhlasili opravu hasičské stříkačky
za částku 35 000,- Kč. V tomto roce se nám ještě
podařil nákup 1,5 ha lesa a 1,5 ha louky od
Římskokatolické církve Vlašim za částku 520 000,Kč. Uhrazení této částky proběhlo až v roce 2021.
Dále jsme jednali s Římskokatolickou církví o
bezúplatném převodu hřbitova a všech jeho
součástí do našeho vlastnictví.
Rok 2021 - roky předcházející tj. 2019 a 2020 byly
poznamenány pandemií Covid 19, to s sebou neslo
veškeré těžkosti a komplikace. My jsme však
nezaháleli a dokončovali jsme všechny akce, které
byly rozdělány. V dubnu jsme uspořádali prohlídku
zrekonstruovaných sociálek na úřadě a nový archiv.
Podali jsme žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy
staré radnice a dílen včetně kuchyně. Na přípravu
podání této žádosti jsme měli pouhé tři měsíce, a i
na této akci jsme byli úspěšní při získání dotace.
Marně se počátkem roku uskutečnila dvě výběrová
řízení na dodavatele stavby rozhledny. Na mé
naléhání rozhodli představitelé obcí Mikroregionu

Český Smaragd o vypsání třetího a posledního
výběrového řízení. To už bylo úspěšné, ale na
úspěšné dokončení zbývaly pouhé 4 měsíce. A to, že
se nám to povedlo, jsme všichni svědky. Taktéž jsme
byli úspěšní v získání dotace na rekonstrukci obecní
budovy ve výši 3 520 786,- Kč, jednalo se o celkově
rozsáhlou rekonstrukci budovy úřadu za cenu
5 051 000,- Kč. Dokončili jsme výstavbu tělocvičny
za školkou a terénní úpravy.
Pro rok 2022 jsem v zastupitelstvu prosazoval
ponechat vodné a stočné na úrovni roku 2021,
vzhledem k předpokladu vývoje situace na trzích s
energií jsem pro náš městys v roce 2021 provedl
zastropování elektrické energie na tři roky.
Prosazoval jsem zvýhodnění seniorů a malých dětí
při placení za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu. Je vybrán dodavatel na rekonstrukci
budovy radnice, bude zrealizované výběrové řízení
na výstavbu nových chodníků, nakup gastro
vybavení do školní kuchyně a dále bude vybrán
dodavatel na rekonstrukci střechy na tělocvičně.
Podporovali jsme finančními příspěvky činnost
všech našich spolků, ale i skupiny lidí, kteří
nějakým způsobem reprezentovali a šířili dobré
jméno městyse Zdislavice. Podporovali jsme tělesně
postižené, ochránce přírody a zřizování babyboxů.
Byl jsem iniciátorem zavedení prospěchových
odměn pro žáky ZŠ, kterým jsem je na konci roku
slavnostně předával a loučil se s odcházejícími
deváťáky. Byl jsem iniciátorem finančních darů pro
naše seniory při jejich narozeninách a finančních
darů při vítání občánků. Měl jsem tu čest popřát

Nové veřejné osvětlení za Humny.
naší nejstarší občance při oslavě jejích 100.
narozeninách, být prvním starostou městyse v
novodobé historii a být přitom, když se zrealizoval
dávný sen, výstavba rozhledny na Javornické hůře.
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Mé velké poděkování patří všem těm, které jsem v
úvodu svého článku zmínil, ale i Vám všem
občanům, pro něž jsem měl tu čest to vše dělat a
být hrdý, že jsem ze Zdislavic, že jsem jeden z Vás.
Novému starostovi předám vše, jak jsem se snažil
popsat a do vínku celému zastupitelstvu ještě
uspořenou finanční hotovost ve výši 12 000 000,Kč, kterou městys má na svém účtu a investice
minimálně ve výši 80 mil. Kč. Ve všech lokalitách,
kde je možná výstavba rodinných a venkovských
obydlí jsou funkční vodovodní a kanalizační řady a
je zde osazeno veřejné osvětlení. Došlo i k
předjednání opravy budovy nádraží.
Jsem šťastný, že jsem pro Vás všechny mohl
vykonávat funkci starosty našeho krásného
městečka.
S úctou a velkým poděkováním
Bc. Pavel Bouček, starosta

Školní rok 2022/2023
Nový školní rok jsme slavnostně zahájili společně na školním dvoře. Přivítali jsme se po prázdninách a
nastavili jsme si pravidla pro nový školní rok. První třída měla svůj vlastní program společně s rodiči.
V letošním školním roce máme 96 žáků, 11 vyučujících, 3 asistentky pedagoga. Dvě z nich současně
pracují jako vychovatelky ve školní družině. Pedagogický sbor opustila v červnu Mgr. Dana Vykouková,
jediná neaprobovaná paní učitelka, která odešla do důchodu. Po ní třetí třídu převzala Mgr. Barbora
Vrbová. Škola má v současné době 100 % aprobovaných vyučujících, asistentek pedagoga i vychovatelek
ŠD!
V mateřské škole máme 47 dětí, pedagogický sbor má 4 učitelky, rovněž plně aprobované. V mateřince je
nová paní kuchařka – Jana Mrázková.
Ve škole jsme dokončili výměnu tabulí, ve všech třídách je nový nábytek. Přes prázdniny jsme
zmodernizovali učebnu informatiky tak, aby odpovídala potřebám nové výuky informatiky. Máme
koupené robotické „hračky“ na výuku, pro nejstarší ročníky máme novou 3D tiskárnu, se kterou by se měli
naučit pracovat a naprogramovat jednoduché předměty k tisku. V bývalé učebně informatiky je nový
výtvarný ateliér, vybavený i na jednoduché grafické práce.
Na letošní rok je naplánovaná komplexní rekonstrukce budovy „radnice“ a dílen. Trochu nám to bude
komplikovat situaci, ale za tuto změnu k lepšímu to stojí. Kuchyně by měla mít moderní vybavení,
plánujeme i nové vybavení cvičné kuchyňky, aby se od nového školního roku mohlo do pracovní výchovy
zařadit vaření, které (jak jsme zjistili) děti baví. Ze třídy v prvním patře plánujeme vytvořit relaxační
místnost a čítárnu.
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy
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SDH A JSDH ZDISLAVICE
POŽÁRNÍ SPORT
V letošní sezóně 2022 náš sbor reprezentovalo
družstvo mužů a družstvo žen. Obě družstva se
rozhodla účastnit ve dvou ligách zároveň, a to v
Benešovské hasičské lize, která měla celkem 8 kol a
Táborské hasičské lize, která měla kol 11. Muži se
na Táborské hasičské lize umístili celkově na 5.
místě a ženy celkově na 1. místě. Na Benešovské
hasičské lize se muži umístili na 3. místě a ženy na
6. místě.
Dovolte mi touto cestou oběma družstvům
poděkovat za příkladnou reprezentaci jak SDH, tak i
naší obce. Zároveň mě těší fakt, že ženy dokázaly v
celkovém umístění vyhrát celý ročník Táborské
hasičské ligy a tak družstvo ze Zdislavic bude mít
konečně po letech ve své sbírce z této ligy trofej
nejcennější.
SDH
V letošním roce jsme uspořádali 2. kolo soutěže v
rámci Táborské hasičské ligy. Přípravy vyvrcholily v
den soutěže 28. května 2022 a zhmotnily se ve
vítězství našeho družstva žen. Muži si bohužel
připsali neplatný pokus po nevydařeném požárním
útoku na domácí půdě. I když nám počasí úplně
nepřálo, kdy chvíli svítilo sluníčko, chvíli pršelo, a
dokonce padaly i kroupy, tak z mé strany mohu říct,
že se celé odpoledne vydařilo, a především se nikdo
nezranil. Chtěl bych poděkovat sponzorům soutěže,
městysi Zdislavice a také všem, kteří se na přípravě
a průběhu celé akce podíleli.
11. 6. 2022 Výroba pěny pro děti na hasičské soutěži
v Keblově.
3. 9. 2022 provedli naši členové výjezdové jednotky
ukázku vyproštění osob z havarovaných
vozidel, ve spolupráci se záchrannou
službou a policií ČR v Trhovém Štěpánově
na Dni hasičů a záchranářů. Zde jsme byli
požádáni i o výrobu pěny pro děti a na závěr
i o ukázku hašení hořícího domečku.
24. 9. 2022 proběhla ukázky techniky na
hasičské soutěži v Chlumu.
25.9.2022 proběhlo cvičení okrsku
Zdislavice na dálkovou dopravu vody k
rozhledně Kalamajka a následné simulaci
požáru uvnitř rozhledny s rozšířením na
místní vegetaci.
JPO
Technická pomoc – 19
Požár – 16
Dopravní nehoda – 5
Záloha stanice Vlašim – 5

Výroba pěny pro děti v Trhovém Štěpánově 3. 9. 2022.

K dnešnímu dni má naše jednotka zatím 45 výjezdů
k událostem nejrůznějších tipů, kde nejčastěji
převládají technické události, jako jsou popadané
stromy na komunikaci a také v letošním roce
přibylo více požárů, vzhledem k suchému začátku
roku.
V letošním roce bylo pořízeno převodem
nepotřebného majetku od Hasičského záchranného
sboru ČR novější výjezdové vozidlo CAS 32 Tatra
T815, které nahradilo naší starší Tatru.
Podařilo se nám získat krajskou dotaci, která byla
použita na nákup nových věcných prostředků, které
nám pomohou a zdokonalí práci při samotných
zásazích.
Starosta SDH: Jan Beránek

Družstvo mužů a žen při závěrečném vyhlášení THL 1. 10. 2022.
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Vlašimská vidlička 2022
Již třetím rokem se naše parta žen zúčastnila v
sobotu 3. září 2022 akce Vlašimská vidlička, kterou
pořádá město Vlašim v zámeckém parku. Je to
tradiční soutěž obcí o nejlepší pokrm, prezentace a
soutěž minipivovarů, akce plná zábavy pro děti,
pouťových atrakcí, skvělé muziky a jiné zábavy.
Přípravy začaly už ve středu. Pekly jsme „medové
pokušení“, aby se náležitě rozleželo. V pátek jsme
pokračovaly přípravou „venkovského salátu“ z 30 kg
brambor. V sobotu dopoledne bylo třeba nakrájet a

Blaníkem - VEPŘOVÉ NA CIBULCE podle babičky
Aničky.
Kolem 17. hodiny bylo slavnostní vyhlášení
starostou města Vlašim Mgr. Luď kem Jeništou,
který konstatoval, že úroveň připravených porcí
obrovsky stoupá a jídla byla perfektní. Vyhlašoval
umístění na prvních třech místech a titul vítěz
Vlašimské vidličky získala obec Veliš, která se

Ukázka degustační porce.

"Medové pokušení".

obalit řízky - asi z 12 kg vepřového masa! Po 12.
hodině vše bylo naloženo do aut a vyrazily jsme
směrem do zámeckého parku ve Vlašimi. Tam jsme
měly už připravený stánek, a protože jsme už
sehraná parta, tak nám vše šlo hezky od ruky a ve
14,00 hodin už se veselo prodávalo. Degustační
porce byla za jednotnou cenu 30,- Kč pro všechny
přítomné obce.

umístila na 1. místě, 2. místo obsadila obec
Pravonín a na třetím místě byly se stejným počtem
hlasů obce Řimovice a Domašín. Náš městys se na
stupních vítězů neumístil, ale jako všechny obce
jsme dostaly malý soudek piva. Dále proběhlo
slosování odevzdaných hlasů a z tohoto množství
byla vybrána naše spoluobčanka, která získala
poukaz na občerstvení v zámecké restauraci v
hodnotě 500,- Kč. Gratulujeme Petro!
Jako v každé soutěži platí „Není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se!“. Tohoto úkolu jsme se zhostily na
jedničku, jídlo nám moc chutnalo a myslím i všem
degustátorům, o čemž svědčila fronta u našeho
stánku.
Kolem půl sedmé jsme už měly vše sbalené a
odjížděly jsme k domovu. Děkujeme Ondrovi Rybovi
za odvoz a ochotnou pomoc.

A které obce se letos zúčastnily? Rataje FRANCOUZSKÁ KRÉMOVÁ CIBULAČKA podávaná v
domácím chlebu s krutonky, slaninovými chipsy a
překvapením, Pravonín - ZABÍJAČKOVÝ PREJT s
domácím chlebíčkem a malým pivíčkem od Špácala,
Veliš - VELÍŠSKÁ ZELŇAČKA podávaná s domácím
pečivem nebo caletkou, Řimovice - PLNĚNÉ
BRAMBOROVÉ KAPSY, Domašín - ROZSTŘELENÝ
BRABČÁCI, Zdislavice - ŘÍZEK S VENKOVSKÝM
SALÁTEM + MEDOVÉ POKUŠENÍ, Louňovice pod

Snad se uvidíme zase příští rok a budeme rády, když
přijdete a dáte nám hlas!
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Dana Volfová

Z činnosti Team Volejovky
Volejovky prozatím uspořádaly tento rok 7 akcí a
zůstává uspořádat poslední letošní akci, kterou je 4.
ročník MEMORIÁLU KARLA KOVANDY. Závody
dospělých proběhly 16. 4. a vítězem se stal Jakub
Tůma se ziskem 9810 bodů, další proběhly 18. 6. a
jejich vítězem byl Jaromír Kutílek se ziskem 6345
bodů. V pořadí 3. závody byly 16. 7. a zde se stal
vítězem Roman Dydňanský s počtem 6410 bodů a
prozatím poslední závody dospělých se uskutečnily
13. 8., kde se stal vítězem Jindřich Turský s
celkovým ziskem 18565 bodů.

bodů, Natálie Kolářová - 429 bodů a 3. místo
Antonín Kovář - 305 bodů. Antonín Kovář při této
příležitosti obdržel pohár FEER PLAY za rok 2021,
kdy svoji cenu předal dalšímu soutěžícímu, kterému
před koncem závodů nejspíše unikla největší ryba
závodu.
Asi nejnáročnější dosavadní akcí byl příměstský
tábor, který se konal od 8. do 12. 8. 2022 a kde se

Závody mládeže proběhly 14. 5., kterých se
zúčastnilo 15 dětí a pořadí na prvních třech místech
bylo Radim Horáček - 370 bodů, Jan Karmazín - 108
bodů, Tadeáš Jindrák - 103 body.
2. závody proběhly 24. 9.. Zúčastnilo se jich 17 dětí
a pořadí bylo na 1. třech místech Jan Kovář - 460

Mladí rybáři v akci.

Poháry pro vítěze "O pohár starosty" 24. 9. 2022.

děti učily navazování háčků, poznávání ryb, zvěře,
ptáků, rostlin, stromů, stop zvěře, práce s mapou a
orientace v ní, orientace v terénu, práce s buzolou,
základy 1. pomoci, techniky způsobu lovu ryb v
plavané a feederu a různé doplňkové soutěže.
Tohoto příměstského tábora se účastnilo 16 dětí ze
Zdislavic a blízkého okolí včetně dívky z Benešova a
dívky z Milovanic. Byla sestavena 3 družstva, kde
každé družstvo mělo různé věkové složení pro
vzájemnou spolupráci, aby nebyli
nejmladší účastníci nějakým
způsobem opomíjeni. Celkov ý
dojem byl ze strany dětí i jejich
rodičů kladný a byl již vznesen
dotaz, zda se tento tábor uskuteční i
příští rok. Vše závisí na dalším
vývoji situace.
Na závěr bych chtěl poděkovat
učitelskému dozoru a všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem zapojili do
pomoci a zásobování tohoto tábora.
Nyní nás tedy 8. 10. čeká ona již
zmíněná poslední akce a o té
budeme informovat až v příštím
zpravodaji.
Vladislav Semerád
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Cyklo výlet na Lipnici
Letos se uskutečnil již 40. ročník cyklo výletu na
Lipnici, přestože byl 40. ročník, alespoň pro mě
docela významné jubileum, tak jsem byl účastí
velice zklamán.
Jelo nás na kole pouze 6 a autem nám dělal
doprovod spolehlivý Vráťa Kohout.
Myslím, že i když nás jelo tak málo, tak jsme si
víkend krásně užili, nikdo neměl nehodu ani defekt
na kole, a tak jsme se všichni ve zdraví vrátili.
I když jsem to nikdy neudělal, tak rád vyjmenuju
všechny kteří 40. ročník jeli:
Jirka Novotný, Karel Hejný, Pastorci: Pavel, Luboš,
Tonda, řidič Vráťa Kohout a já.
Příští rok mi bude 65 let, a tak si myslím, že pokud
by tato tradice měla pokračovat a já si myslím že by
měla, protože by nám ji mohlo závidět mnoho
jiných obcí, by se měla se mnou zapojit i o něco
mladší generace. Ono je totiž potřeba s velkým
předstihem zajistit ubytování a když jednou jede 20

lidí a další rok 6, tak to není dost dobře možné něco
korektně zajistit. Na nic se nechci vymlouvat, ale
každý, kdo nás ubytuje chce aspoň přibližně vědět
kolik nás přijede, toť vše jen na vysvětlenou, že z
toho neutíkám, protože by mě to nebavilo.
Zvažuji, pokud bude o tuto akci tak malý zájem, že
už 41. ročník asi nebude a tím vše co budovali
chlapi o generaci starší proti mně, zanikne.
Tímto bych chtěl při tomto výročí vzpomenout na
všechny kamarády, kteří se mnou před 40 lety
začínali. Bohužel není prostor je všechny
vyjmenovat, ale vzpomenout si na ně musím i když
už jich mnoho není mezi námi.
Na závěr, mi dovolte, něco osobního, nedávno nás
navždy opustil kamarád a myslím nejen můj, Vašek
Filip, který s námi mnoho ročníků na Lipnici jezdil,
prožili jsme společně při sportu, zábavě i u pivka
mnoho krásných chvil, Vašku budeš chybět.
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Děkuje Ota Volek
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