STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ ZDISLAVICE

ZŠ po stavebních úpravách v roce 2020.

V srpnu letošního roku
byla stavebně ukončena akce
s názvem
Stavební
úpravy
ZŠ Zdislavice. Stavební úpravy
spočívaly
v půdní
nástavbě
budovy č.p. 100, vestavbě výtahu,
přístavbě nového únikového
schodiště a zateplení vnějšího
pláště nástavby. Stavba nyní
obsahuje tři nadzemní podlaží,
Snímek budovy z roku 2018.
bez
podsklepení.
Zastřešení
stavby je kombinací nové sedlové střechy s valbami a pultovými střechami. Nové 3. NP obsahuje
schodiště, chodbu, sklad, 4 učebny, sociální zařízení, výtah, technickou místnost.

Vážení spoluobčané,
po delší době se Vám do rukou dostává další číslo našeho zpravodaje. Tato prodleva byla způsobena
situací, která se v této době stala naší každodenní součástí a tím je COVID. Omezení, která jsou s tím spojená,
nás provází na každém kroku. Byl zrušen veškerý kulturně společenský život v našem městysi, zavřená
tělocvična, knihovna, na základě vládního nařízení omezeny úřední hodiny úřadu městyse, školní výuka
probíhá pouze on-line, byla zavřená mateřská škola. Přes všechny tyto objektivní obtíže se nám podařilo
dokončit spoustu rozdělané práce. Akce „Stavební úpravy ZŠ Zdislavice“ byla dokončena za finanční
podpory MMR (IROP) ve výši 3 754 776,39 Kč, Ministerstva financí ČR ve výši 5 232 000,- Kč
a Středočeského kraje ve výši 2 079 704,- Kč. Celkové náklady stavby podle smlouvy s dodavatelem činily
20 323 160,- Kč. V červnu letošního roku byla stavba dokončena a v srpnu zkolaudována, takže bylo možno
v září začít s výukou v nových, zrekonstruovaných prostorách. V minulých číslech jsem zmiňoval, že tato
akce je jednou z nejnáročnějších projektů městyse. Do současné doby není ještě ukončeno smluvní ujednání
s dodavatelem stavby firmou KWEKU, s.r.o., Kolín - nejsme finančně vyrovnáni za dostavbu ve výši cca
700 000,- Kč do celkové ceny díla a to z toho důvodu, že firma neprovedla některé vyfakturované práce
a naopak požaduje úhradu víceprací. My jsme oprávněni fakturovat penále za pozdní předání díla (mělo být
dokončeno v dubnu letošního roku). Na základě těchto skutečností dodavatelská firma předala tuto záležitost
svému právnímu zástupci. Zastupitelstvo městyse rozhodlo také o zajištění právního zastoupení městyse.
V současné době je celá tato záležitost v rukou právníků, kteří komunikují za náš městys. Avizovaný den
otevřených dveří jsme měli připravený na říjen, ale vzhledem k současné situaci jsme byli nuceni tuto akci
zrušit a uvažujeme o veřejné prezentaci o letních prázdninách, kdy v budově neprobíhá výuka a nebudou tak
porušeny hygienické požadavky. V dohledné době bude ještě provedena rekonstrukce chlapeckých záchodů
v přízemí budovy.
Dále se nám úspěšně podařilo zrekonstruovat
vodovod od Novotných a celé Hliniště. Celou akci
financoval městys bez dotace, dodavatelem byla firma
Vodak Humpolec, s.r.o., celkové náklady činily kolem
2 500 tis. Kč bez DPH. Na tuto akci plynule navazovala
oprava místních komunikací v uvedené lokalitě. Tento
projekt s názvem „Udržovací práce – místní komunikace“
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
908 366,- Kč. Opravu prováděla firma SWIETELSKY
stavební s.r.o..

Oprava komunikace ,,Hliniště“.

Informoval jsem Vás o připravenosti přístavby
mateřské školky. V současné době je hrubá stavba
hotová a myslím si, že do konce roku bude z převážné
části dokončená. Po dokončení této přístavby bude
naše školka v tomto ohledu nejmodernější mateřskou
školkou v širokém okolí. Je mi jasné, že tato akce má
v široké veřejnosti své příznivce i odpůrce, ale myslím
si, že investování do školství a dětí není investicí
zbytečnou. Na tuto akci se nám taktéž podařilo získat
Oprava vodovodu.
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, program
Podpora rozvoje regionů 2019+, která činí 2 334 990,- Kč, zbývající náklady na dokončení celé akce ve výši
cca 1 300 tis. Kč budou financovány z rozpočtu našeho městyse.
Další akcí, kterou jsme v letošním roce úspěšně dokončili je nástavba úřadu městyse. Jedná se o nově
vzniklé prostory archivu. Dokončením této akce vznikl velmi pěkný a prostorný archiv v prvním patře mezi
objektem úřadu a tělocvičny, který splňuje požadavky legislativy. Tato akce byla financována z prostředků
Středočeského kraje, Fond obnovy venkova ve výši 550 000,- Kč a finanční spoluúčasti městyse asi 450 000,Kč. V současné době čekáme na kolaudaci, kterou zřejmě oddálí současný nouzový stav.



V měsíci srpnu jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče
o krajinu v roce 2020 od MŽP Praha na akci „Výsadba ovocných alejí u Zdislavic“ ve výši 219 128,58 Kč.
Naše spoluúčast je 10 %. Jedná se o výsadbu ovocné aleje od VOD až po cestu, která vede od Pekla na
Chlum, realizace začne ještě v letošním roce. S výsadbou zeleně počítáme i na městečku, u školy a okolo
ČOV - je připravený projekt a budeme žádat o dotaci.
Zastupitelé se na svém zasedání dále zabývali otázkou realizováním chodníků a přechodů pro chodce.
Problematiku tohoto bude mít na starosti pan místostarosta Martin Šanda, projekt máme k dispozici a bude
potřebné projednání s dotčenými orgány státní správy a doladit detaily s projektantem. Projekt máme již
schválený a předjednaný na SFDI. Pokud se vše podaří, žádost o dotaci budeme podávat začátkem ledna 2021.
Náklady na celou akci jsou předběžně vyčísleny na 6 mil. korun.
Dále na jednání zastupitelstva byla probírána lokalita „Za Humny“ a rozšíření přístupové cesty
k pozemků, které jsou v uvedené
lokalitě a jsou v územním plánu určeny
k výstavbě rodinných domů.
Jako
koordinátor jednání s vlastníky byl
zastupitelstvem pověřen zastupitel pan
Tomáš Pastorek. Bylo uskutečněno
setkání s vlastníky, kde byl dohodnut
další postup. Je mou povinností zmínit,
že městys Zdislavice v uvedené lokalitě
nevlastní žádný pozemek a tímto
způsobem
vychází
vlastníkům
a potencionálním stavebníkům vstříc
Podzimní údržba komunikací, provádí
a nabízí pomocnou ruku. Na vlastnících
R. Jankovský zametacím strojem.
je, aby se rozumně dohodli a umožnili
oddělení části svých pozemků u cesty tak, aby tato mohla být rozšířená na potřebné parametry. Bez tohoto
ústupku ze strany vlastníků nebude možno na uvedených pozemcích stavět i přesto, že jsou vedeny jako
pozemky určené pro výstavbu. Hlavní důraz na parametry cesty bude klást PČR a IZS.
V letošním roce bychom chtěli ještě opravit veřejné osvětlení a nahradit je moderním osvětlením, které
bude esteticky i energeticky lepší než stávající.
Na můj návrh dále zastupitelé projednali a odsouhlasili financování opravy hasičské stříkačky ve výši
cca 35 000,- Kč, která slouží jako soutěžní. Všichni zastupitelé se shodli, že tato forma finanční pomoci SDH
je jakýmsi poděkováním za jejich celoroční nasazení v JSDHO.
Na následujícím zasedání budu iniciovat podání žádosti o dotaci na opravu střechy staré radnice
a opravu střechy úřadu a tělocvičny včetně rekonstrukce sociálního zařízení v celém objektu. Dalším
důležitým bodem bude projednat výběr dodavatele projektové přípravy rekonstrukce a modernizace ČOV.
Na závěr Vám všem přeji pevné zdraví a trpělivost v této pro nás všechny nelehké době.
Bc. Pavel Bouček, starosta
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
2. a 3. 10. 2020 - okrsek ZDISLAVICE
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A běhali jsme, navzdory koronaviru.
15. ročník „Běhu pro radost“ jsme na jaře už „odpískali“. Smířili jsme se s tím, že letos
běhat nebudeme. Jenže pak se rozvolnila některá opatření karantény a my jsme uvažovali, zda
běhat budeme a hlavně, zda se vše stihne připravit. Většinou máme na přípravu 2 – 3 měsíce,
teď jsme měli 14 dní.
Byl to fááákt fofr, ale jsme sehraný tým (aby ne, za 15 let) a vše se stihlo. Poháry, diplomy,
podpis sportovce na diplomy, plakáty atd.. Ještě počasí. Předpověď nevěstila nic dobrého a my
vždycky napjatě čekáme,
Jana Kárníková společně se starostou
bude-li pršet nebo ne.
městyse Bc. Pavlem Boučkem předává
U dětí je to problém,
diplomy a poháry vítězům.
dospělí ať klidně zmoknou.
Většinou to berou tak, že
ve
Zdislavicích
prostě
zmoknout musí. Letos se
ale
i
počasí
snažilo
a nebylo ani horko, ani
nepršelo. Ideální počasí!
V sobotu 6. června se
sešlo tolik závodníků, že
jsme se s auty nevešli na
parkoviště a parkovalo se
všude, kde to šlo. Což nám
ovšem komplikovalo situaci
s tratí 750 a 1500 m. Tam
se běhá kolem parkoviště a letos by to šlo jedině přes střechy parkujících aut. Ale pro příští rok,
abychom se této situaci vyhnuli, už máme novou trasu a parkovišti se raději vyhneme.
Dospěláci chtějí vyznačit trasu, aby ti noví nebloudili. Prý můžeme moukou. Ano,
provedeme! Ale neneseme
odpovědnost za hladový lesní
hmyz.
A ještě několik zajímavostí:
Vzácným a musím podotknout
velmi milým hostem byla
koulařka Jana Kárníková.
S úsměvem předávala poháry
od prvního do posledního
závodníka.
Samozřejmě
podepsala i diplomy. Moc
děkujeme!
Naši tradiční rozhodčí,
manželé Říhovi byli přísní
Areál „Peklo“ byl
(musí, jsou to rozhodčí), ale
zaplněn závodníky.
spravedliví. Měli jsme rekordní
účast – přes 130 závodníků (nestačila nám startovní čísla). Všichni závodníci doběhli
v pořádku, bez nejmenšího škrábnutí. Všichni už se těšíme na další ročník a hledáme
i sportovce, který by podepsal naše diplomy. O jeho jménu už se mluví, ale neprozradím.
Celému realizačnímu týmu moc děkuji!
Mgr. Irena Králová

Běh pro radost – 15. ročník byl realizován za přispění Středočeského kraje,
v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“.





Z činnosti SDH a JPO
Letošní rok je pro nás pro všechny velice těžkou zkouškou. Ne jinak je tomu i u našeho sboru, kde
jsme se taktéž museli vypořádat s pandemií COVID – 19. Museli jsme zrušit tolik plánovaných akcí jako
například taneční zábavu, pálení čarodějnic, dětský den, pořádání soutěže Táborské hasičské ligy aj. Ale
i zavřít naší klubovnu po dobu nouzového stavu v ČR.
Dne 17. 3. 2020 jsme byli požádáni starostou městyse o zajištění nákupu ochranných prostředků
a desinfekce.
Dne 8. 5. 2020 se nám povedla dokončit nová základna v Bolinsku pro požární útok. Dovolte mi
touto cestou poděkovat městysi Zdislavice za financování tohoto projektu.
Dne 29. 5. 2020 byla po velkém projednání a za přísných hygienických opatření znovuotevřena
naše klubovna, za což chci také velmi
poděkovat naší člence Lucce Kořínkové,
která každý den prováděla úklid
a desinfekci klubovny.
27. 6. 2020 jsme uspořádali pouťové
grilování vepřové kýty.
16. 7. a 23. 7. 2020 v tyto dva termíny
vyjeli naši členové s cisternou CAS 20 na
ukázku pro dětský tábor Smršťov, kde
dětem předvedli techniku, s kterou pracují u
zásahů a na konci ukázky vyrobili pro děti
obrovské množství pěny.
Nová základna pro požární útok v Bolinsku.
13. 8. 2020 se konala brigáda na
vytrhání tújí kolem základní školy.
29. 8. 2020 provedli naši členové výjezdové jednotky ukázku vyproštění osob z havarovaných
vozidel na hasičských proměnách v Křivsoudově.
5. 9. 2020 provedli opět naši členové výjezdové jednotky ukázku vyproštění osob z havarovaných
vozidel, tentokrát i ve spolupráci se záchrannou službou a Policií ČR v Trhovém Štěpánově na Dni hasičů
a záchranářů. Také zde jsme
byli požádáni o výrobu pěny
pro děti.
17. 9. 2020 jsme byli
požádáni
paní
Danou
Vilímkovou starostkou OSH
Benešov o výpomoc při
přípravě
sálu
v místním
kulturním domě, kde se 19. 9.
2020 konalo Shromáždění
delegátů sborů dobrovolných
hasičů okresu Benešov.
2. 10. – 4. 10. 2020 se
několik našich členů vydalo
Ukázka vyproštění osob z
na cyklistický výlet kolem
havarovaných vozidel Křivsoudov.
vodní nádrže Lipno.

Soutěžní družstva
Muži

Ženy

Tomice – 7. místo
Makov – neplatný pokus
Jankov – neplatný pokus
Daměnice – 7. místo
Malovice – neplatný pokus
Miřetice – neplatný pokus

Jankov – 11. místo
Daměnice – 4. místo
Malovice – 2. místo
Miřetice – neplatný pokus





Zásahy
Odstranění padlého stromu na komunikaci - 10 událostí
Dopravní nehoda se zraněním
- 7 událostí
Záloha na vlastní zbrojnici pro
stanici HZS Vlašim
- 10 událostí
Požár lesní, polní porost
- 5 událostí
Požár dopravní prostředky
- 1 událost
Požár nízké budovy
- 1 událost
Požár zemědělské budovy, sklady
- 1 událost
Požár skládky
- 1 událost
Prověřovací cvičení
- 2 události
Dovolte mi se ještě v krátkosti zmínit o zásazích
naší jednotky. Dostávají se ke mně zprávy, že často
houká siréna a přesto se nikam nevyjíždí, pouze jsou lidé
ve zbrojnici a nic nedělají. Chtěl bych tedy vysvětlit proč
tomu tak je. Naše jednotka je zálohovou jednotkou pro
Padlý strom Rataje.
stanici HZS Vlašim, s předurčeností na dopravní nehody.
Pokud si tedy HZS Vlašim vyžádá přes krajské operační a informační středisko zálohu pro svoji stanici,
rozhouká se u nás siréna jako při každém svolání na výjezd. Záloha tedy spočívá v tom, být na zbrojnici
připraven k výjezdu do maximálně 2 minut a v tuto chvíli vykrýváme za stanici HZS Vlašim celý jejich
hasební obvod. Znamená to tedy že, musíme být připraveni na zbrojnici někdy i přes celou noc (celý den).
Všimněte si kolik takových výjezdů doposud máme, je to spousty hodin při kterých musíme trávit náš
volný čas ve zbrojnici a čekat zda budeme povoláni na nějakou událost, nebo až nám operační středisko
zálohu zruší. Uvědomte si prosím, že každý člen výjezdové jednotky to dělá ve svém volném čase
a zadarmo. Doufám, že jsem tímto vysvětlením předešel dalším spekulacím. Pokud by měl někdo nějaké
otázky, ať se na nás neváhá obrátit, rádi na vše odpovíme.
Děkuji a přeji všem pevné zdraví.
Starosta SDH Jan Beránek, foto Jan Beránek

Cyklovýlet na Lipnici
Rád bych napsal pár řádků o letošním již 38. ročníku cyklovýletu na Lipnici. Naštěstí datum
našeho odjezdu bylo v období, kdy kvůli pandemii nebyla žádná omezení. Vyrazili jsme 25. 7. 2020 od
místní hasičské zbrojnice, kde se nám dostalo předstartovní občerstvení, za což děkuji našim hasičům.
Počasí bylo krásné letní, a tak se nám hezky šlapalo. Trasa byla tradiční - Ledeč nad Sázavou - Světlá jen cíl byl letos kousek pod Lipnicí, kde jsem na poslední chvíli sehnal ubytování v kamenickém učilišti,
jelikož škola na Lipnici, tradiční místo ubytování našich každoročních výletů, byla v rekonstrukci
a vypověděli mi rezervaci pár dnů před odjezdem. Ubytování bylo skromné, jako na internátu, ale pro pár
chlapů to bylo parádní. Večeře a pivko bylo v restauraci v Dolním městě, kde nám po telefonické
domluvě ugrilovali maso a natočili pár dobrých pivek a nalili několik panáčků. Cesta zpět probíhala opět
tradičně přes kopec Melechov, Kožlí, kde bylo občerstvení v restauraci a dále Bernartice, Keblov,
Javorník a domů. Doprovod s autem zabezpečil Vráťa Kohout , za což mu velmi děkuji. Letošní ročník
nás opět jelo docela málo, pouhých 11 na kole a řidič Vráťa, ale i přes to jsme si výlet všichni užili.
Věřím, že příští rok se
nás sejde na startu o něco víc
a tím společně zachováme
tuto letitou tradici, o což se
snažím.
Na závěr bych všem
ZDISLAVÁKŮM
popřál
hodně zdraví v této nelehké
době a těším se na příští
ročník výletu na Lipnici a na
shledání se všemi ve zdraví.
děkuje Ota Volek




Vlašimská vidlička – výhra našeho družstva za pokrm
„Zdislavické střapáčky“
Zdislavické ženy přijaly nabídku starosty městyse a zapojily se do
kuchařské soutěže obcí o nejlepší pokrm, která se konala v sobotu 12. září
v zámeckém parku ve Vlašimi jako jeden z bodů programu akce Vlašimská
vidlička pořádanou Městem Vlašim.
Tématem bylo připravit jeden pokrm dle vlastního výběru - asi 150
degustačních porcí.
Začaly přípravy na akci – nejprve co uvařit? Padlo více návrhů, ale
jednohlasně jsme vybraly halušky. V týdnu před soutěžním dnem jsme
uspořádaly zkušební vaření – jaké množství surovin a co bude potřeba,
abychom na sobotu měly vše přichystané.
12. září ve 13.00 hodin jsme přijely do zámeckého parku, kde nám
organizátoři připravili stánek s přípojkou elektřiny, abychom mohly podávat
teplé jídlo. Náš
soutěžní
dvanáctičlenný tým se hned pustil do práce.
A protože jsme už léta dobře sehraná parta
žen, tak nám šla práce od ruky a během půl
hodinky jsme byly připravené na první
degustátory. Příchozí mohli také ke kávě
ochutnat vlastnoručně upečený moučník.
Každý po ochutnávce porcí od všech
týmů ohodnotil nejchutnější pokrm a té obci
odevzdal svůj hlas u organizátorů akce.

Akce se zúčastnila pětice obcí – Trhový
Štěpánov, Zdislavice, Řimovice, Louňovice
pod Blaníkem a Libež.

Konkurence byla velká, takže jsme netrpělivě
čekaly na výsledek hodnocení. Čekání nám
zpříjemnila hudba v podání kapely Jaroslava Uhlíře,
kterého pro nemoc ve zpěvu nahradila Monika
Absolonová.
Odpoledne po šesté hodině bylo slavnostní
vyhlášení výsledků starostou města Vlašim a náš tým
se umístil na 1. místě! Získaly jsme putovní pohár
a voucher na velký sud piva.
Po celou dobu byla příjemná atmosféra
a všechny jsme si sobotní odpoledne užily.
Prvenství v této soutěži je pro nás výzvou
a zároveň závazkem na příští rok, abychom obhájily
letošní výhru a pohár zůstal doma!  Děkujeme
všem, kteří náš městys přišli podpořit. Dana Volfová




Dočasně bude opět možné vyzvedávat
důchody na základě plné moci.
Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou
poštou, s. p., znovu umožňuje pouze po dobu trvání
nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci
jako opatření proti šíření koronaviru.
Vzhledem k přijatým krizovým opatřením vyhlášeným vládou
České republiky v době epidemie koronaviru označovaného
jako SARS-CoV-2 se v období, na které je z tohoto důvodu
vyhlášen nouzový stav, mimořádně umožňuje, aby osoby
staršího věku a osoby s oslabenou imunitou měly možnost
účinně požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné
důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto projevu vůle slouží
tento formulář, který musí být vlastnoručně podepsán
poživatelem důchodu i zmocněncem. Zmocnit k převzetí
výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné moci
bude vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá
jiného příjemce.
Plná moc je určena pouze k převzetí splátky (případně již
dříve uložených nevyzvednutých splátek) důchodu zmocnitele
vypláceného v hotovosti prostřednictvím Důchodové služby
České pošty, s. p., v pravidelných měsíčních termínech.
Česká pošta, s. p., při předložení plné moci ověří podle
občanského průkazu totožnost zmocněnce za využití údajů
uvedených na tomto formuláři. Podpis zmocněnce potvrzující
převzetí důchodu a trvání podmínek pro jeho výplatu porovná
s podpisovým vzorem na občanském průkazu.
Plná moc platí jednorázově pro konkrétní splátku důchodu /
splátky důchodů a po vyplacení důchodu zmocnitele se stává
součástí archivované části výplatního dokladu / výplatních
dokladů. V případě důchodů vyplacených tímto způsobem
poskytne Česká pošta, s. p., při vyžádání výplatního dokladu
České správě sociálního zabezpečení spolu s tímto dokladem
i plnou moc, na základě které byl důchod vyplacen.
Česká pošta, s. p., umožní výplaty důchodů zmocnitelů na
podkladě takovéto správně vyplněné plné moci nejpozději od
5. 11. 2020.
Tiskopis: Plná moc k převzetí splátky důchodu v době trvání
nouzového stavu na stránkách ČSSZ.
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