DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Na sobotní odpoledne 6. března připravily místní ženy v Kulturním domě VOD Zdislavice pro naše
nejmenší maškarní karneval. Podle letošní rekordní účasti je zřejmé, že tento karneval získává stále
větší zájem jak místních dětí, tak i dětí z okolních obcí.
Děti se určitě nenudily. Buď tančily, pobíhaly po sále nebo soutěžily. Největším lákadlem byla
bohatá tombola, kdy každý lístek vyhrává. Po občerstvení pokračovala zábava a kolem 17. hodiny
byl karneval ukončen.
Poděkování patří jak pořadatelkám, tak i samozřejmě sponzorům, bez jejichž pomoci by nebylo
možné tuto akci pořádat, ale i žákům ZŠ a MŠ Zdislavice, kteří zajistili výzdobu prostor.
Za rok se těšíme opět na shledanou.

Vážení spoluobčané,
čas je neúprosný - není tomu tak dlouho,
co jsem psal svůj článek na konci roku
a bilancoval uplynulý rok a zároveň nastínil cíle,
které jsme si vytyčili pro rok 2010.
Mimo již zmiňované dokončené projekty
na rok 2010 je v závěrečné fázi příprava
projektové dokumentace na rozšíření hasičské
zbrojnice a v části, která není využívána sborem
dobrovolných hasičů, je naprojektováno zřízení
spolkového domu s multifunkčním využitím, které
by mělo sloužit organizacím našeho městečka
i našim občanům pro rodinné či obdobné oslavy.
Součástí spolkového domu bude i ubytování.
Na projekt „Půdní vestavba a rekonstrukce
školy“ jsme v loňském roce podali žádost
o dotaci. Další žádost o dotaci byla předložena na
Rekonstrukci vodovodu. Důvodem rekonstrukce
je jeho technický stav a to, že většina řadů je
vedena v cementoazbestovém potrubí.
V letošním roce plánujeme dle finančních
možností opravu chodníků a komunikací,
výstavbu nové komunikace na „Kutále“ v místě
nové zástavby. Pokud nám to čas dovolí, máme
záměr provést opravu zdi na hřbitově, márnici,
umístění několika laviček v prostoru hřbitova
včetně úpravy okolní zeleně a možnosti výstavby

kolumbária. Nadále budeme i v tomto roce
finančně podporovat akce, které patří k tradicím
sportovně kulturního života našeho městečka.
Mezi ně patří maškarní ples pořádaný našimi
ženami, „Běh pro radost“, pouťový turnaj ve
fotbale, hasičskou soutěž „O pohár starosty
městyse“, lampiónový průvod, hudební festival
„Podblanický hudební podzim“. Podpoříme
pingpongový i nohejbalový turnaj a věnujeme
poháry pro nejlepší. Dále finanční částkou
podpoříme jako v loňském roce naše prvňáčky
a končícím deváťákům uhradíme ročenky. Žáky
s nejlepším prospěchem a ty, kteří vzorně
reprezentují naší školu na konci školního roku
odměníme tzv. prospěchovými odměnami.
O těchto a dalších akcích našeho úřadu
i našich spolků Vás budeme obsáhleji informovat
v následujících číslech Zdislavického zpravodaje.
Touto cestou chci poděkovat jeho tvůrcům
a redakční radě v jedné osobě paní Jindřišce
Rybové a Daně Volfové, kterým patří uznání za
to, že do rukou dostáváte tento krásný zpravodaj
o životě, ale i minulosti našeho městyse.
Bc. Pavel Bouček, starosta

VŠECHNO NA JEDNOM MÍSTĚ
Od začátku roku je na našem úřadě v provozu Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál (Czech POINT), který slouží jako asistované místo výkonu veřejné
správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa.
O co můžete požádat ?
1. Výpis z Katastru nemovitostí
 Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
 Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu
vlastnictví.
 Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď
parcelní číslo požadované nemovitosti nebo stavební parcelu.
2. Výpis z Rejstříku trestů
 Výpis lze vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Žadatel musí
předložit platný doklad totožnosti.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku
 Výpis lze požadovat na základě IČ.
4. Výpis z bodového hodnocení řidiče
 Tato služba umožňuje občanům zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení.) Tento
výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk
s úřady.
 O výpis může zažádat pouze žadatel sám po předložení platného dokladu totožnosti.
Vydání výpisů je zpoplatněno správním poplatkem.
Kdy je možné na Úřadu městyse Zdislavice služby Czech POINT využít :
úřední hodiny :

pondělí a středa

8:30 - 10:30 a 13:00 - 16:00 hodin
D. Volfová
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První pololetí je za námi
První pololetí letošního školního roku je za námi a my máme několik úspěchů, se kterými se
chceme pochlubit.
Zúčastnili jsme se krajské soutěže „Environmentální počin roku“. Mgr. Ludmila Kadlecová
zpracovala projekt, který jsme do soutěže zaslali a na podzim jsme obdrželi cenu za druhé místo. Kačka
Léblová se pod vedením Mgr. Markéty Čermákové zúčastnila výtvarné soutěže „ Historie Podblanicka“
a její práce dostala zvláštní ocenění, které spolu s paní učitelkou převzaly na zámku ve Vlašimi.
Školní družina se účastní téměř všech soutěží z dětských časopisů, pravidelně jsou děti úspěšné a do
školy putují ceny, které získávají.
V prosinci a lednu začala školní kola olympiád. Nejúspěšnější žáky školních kol připravují jejich
vyučující na okresní kola. Je určitě zajímavé, že se naši žáci poměrně často umisťují lépe než studenti
víceletých gymnázií a postupují do krajských kol. Ráda bych poděkovala vyučujícím, které žáky
připravují a samozřejmě i žákům, kteří jedou „bojovat“ za školu a dělají škole čest a dobré jméno!
Samozřejmě že škola žije i svým běžným životem se všemi radostmi a starostmi, které k tomu patří.
Ať už je to vánoční zpívání, Mikuláš a čerti, výchovně vzdělávací akce nebo projektové vyučování, které
si žáci velmi oblíbili a jejichž projekty jsou čím dál tím zajímavější a kvalitnější.
Škola se také prezentuje v odborném
tisku.
Paní
vychovatelka
Romana
Nováková se zapojila do odborné diskuze
v Informatoriu a v Učitelských novinách
vydali odborný článek paní učitelce Blance
Kadlecové. V současné době připravujeme
článek, který bychom chtěly zaslat do
Benešovských listů.
Letošní zima nás vydatně potrápila
svými štědrými přívaly sněhu. K radosti
dětí a velké starosti nás dospělých.
Abychom vše zvládli, museli jsme o pomoc
poprosit naše hasiče. Protože vždy ochotně
pomohli, chci jim moc poděkovat
a poděkování patří i panu školníkovi Jiřímu
Richtrovi, který koordinoval veškerou
spolupráci s hasiči a statečně odklízel
veškerý sníh tak, aby kolem školy a školky
byly cesty bezpečné.
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy

Foto: archiv SDH

Hasiči při úklidu sněhu.

Sněhová kalamita
V polovině druhého kalendářního
týdne r. 2010 zasáhla Česko rozsáhlá
sněhová kalamita. Během několika hodin
až dnů napadlo na celém území země
velké množství sněhu. Ten komplikoval
život lidem ve všech oblastech. Hromady
sněhu napadly i ve Zdislavicích.
Úřad městyse s velkou pomocí
VOD Zdislavice vzniklou situaci řešil,
i když ne vždy k plné spokojenosti
občanů. I ve velkých městech, které jsou
vybaveny potřebnou technikou a mají
i daleko větší možnosti a nejenom
finanční, nastalá kalamita nebyla
adekvátně vyřešena. Takové množství
se prostě nedalo zvládnout. Ale to
sněhu
Zima ve Zdislavicích v roce 1920
všichni víme ze sdělovacích prostředků.
Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům VOD Zdislavice, kteří se podíleli na odklízení sněhu
a i těm spoluobčanům, kteří udržovali chodníky před svými domy „provozuschopné“.
Antonín Žák, místostarosta městyse
ZDISLAVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2010

3

Sport ve Zdislavicích
Jak jsme již informovali v posledním výtisku Zdislavického zpravodaje (4/2009) v rámci
slavnostního otevření zrekonstruované tělocvičny, byl uspořádán volejbalový turnaj pro
„odvážlivce“.
Do Zdislavic se vrátil po několika letech volejbal a z tělocvičny bylo slyšet opět dunění
smečů. Na palubovce se objevili bývalí přeborníci kraje, přeborníci okresu, mladí a i ti dříve
narození. A to vše za velké účasti hostů a sportovních příznivců.
Tomuto všemu předcházel křest knihy našeho bývalého občana, učitele, malíře kraje pod
Blaníkem a v neposlední řadě velkého sportovního nadšence Mgr. Stanislava Příhody –
„Zdislavický volejbal“. Tato kniha provází čtenáře úspěchy volejbalu ve Zdislavicích
od r. 1959, kdy se volejbal ve Zdislavicích stal součástí života snad každého zdislaváka, až
po odchod Mgr. Příhody do Vlašimi. Obsahuje mnoho fotografií, článků o Zdislavicích,
vzpomínek pamětníků apod..
Slavnostní odpoledne
zahájil starosta městyse Bc.
Pavel Bouček, odpoledním
programem provázel Antonín
Žák.
Nedílnou
součástí
sportovního odpoledne bylo
i
vystoupení
žáků
ZŠ Zdislavice pod vedením
paní učitelky Mgr. Blanky
Kadlecové. Pro přítomné
zahráli na různé hudební
nástroje
a
mohli
jsme
shlédnout i velmi dobře
nastudovanou
pohádku
„ O červené Karkulce“.
Toto celé sportovně společenské odpoledne se,
podle slov účastníků, velmi
Foto: Ing. J. Žáková
povedlo.
Kniha „Zdislavický volejbal“ i záznam z celé této akce je zachycen na DVD nosiči a je
k dostání na Úřadu Městyse Zdislavice.
Antonín Žák

Stolní tenis
Začátkem
roku
proběhl
tradiční turnaj ve stolním tenise,
pořádaný starou gardou Zdislavic.
Turnaje se zúčastnilo 31
hráčů
všech věkových kategorií. Kdo
zvítězil a
kdo skončil v poli poražených není
důležité. Důležité je, že se našlo dosti sportovně
založených lidí, kteří si přišli po svátcích zasportovat
a udělat tak něco pro své zdraví. Hráči, kteří se umístnili
na prvních osmi místech, byli oceněni hodnotnými
cenami, které jako každý rok věnovali sami pořadatelé.
Antonín Žák
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Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2010
v obvodu charity Vlašim
Celkem vybráno 340 418,- Kč,
z toho Zdislavice 9 487,- Kč.

Poplatek ze psa uhraďte v hotovosti
do pokladny úřadu městyse
do 31. 3. 2010.
Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč.
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Vybráno z obecní kroniky
rok 1948 (pokračování)
Místní národní výbor: Výstavba vodovodu byla zadána firmě Peroborský. Náklady na jeho výstavbu
nemají překročit 300 000,- Kč. V jarních měsících byla provedena úprava cest do Sejrku a k Fliegrovi.
Místní národní výbor na doporučení našich občanů projednával návrh o přemístění ostatků našeho
bývalého občana, spisovatele Jana Ostena, na náš hřbitov. K přemístění však nedošlo.
Plán výstavby pro 1. pětiletku - Místní národní výbor sestavil plán akcí pro výstavbu obce
Zdislavice v 1. pětiletém plánu :
1. Výstavba školy - 2. Vodovod - 3. Kulturní dům - 4. Úprava obce - 5. Výstavba 10 bytových jednotek
6. Úprava prádelny
Udělení čestného občanství: Místní národní výbor ve Zdislavicích se usnesl jednomyslně na své schůzi
17. 11. 1948 uděliti panu presidentovi Klementu Gottwaldovi čestné občanství obce Zdislavic, vzhledem
k jeho zásluhám o pracující lid a republiku Československou.
Škola: Ve školním roce 1947-48 bylo zapsáno do obecné školy 135 žáků. Škola čtyřtřídní s pobočkou
u čtvrté. Do první třídy zapsáno pouze 19 žáků. Do měšťanské školy zapsáno 136 žáků. Učí se v pěti
třídách s Jednoročním učebním kurzem.
Úmrtí II. presidenta Československé republiky: 3. září 1948 zemřel druhý president Československé
republiky Dr. Eduard Beneš. 8. září byl uskutečněn státní pohřeb, kterého se zúčastnili státní
představitelé. Předseda vlády Antonín
Zápotocký pronesl nad rakví Dr. E. Beneše :
„Svou obětavou prací pro republiku jsi
postavil v srdcích lidu nehynoucí pomník“.
10. září 1948 uložen do hrobky v Sezimově
Ústí.
Jindřiška Rybová, kronikářka
Na snímku jsou účastníci Všesokolského
sletu v Praze v roce 1948.
stojící zleva: Karel Krása, č.p. 18; Josef
Charvát, č.p. 73; František Votýpka, č.p. 22;
František Kot,č.p. 4; Václav Richtr,č.p. 118;
Josef Přenosil, č.p. 44; Josef Setnička, č.p.
80; Ludvík Čihák, č.p. 34
sedící: Antonín Krása, č.p. 136; Josef
Moudrý, č.p. 29

Vepřové hody
Dne 6. února uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Zdislavicích vepřové hody. Zváni byli
všichni občané. Akce se uskutečnila v prostorách hasičské zbrojnice a před ní. Bylo možno ochutnat ovar,
tlačenku, jitrnice, prejt, škvarky, polévku, řízky. Výrobky připravoval řezník a uzenář Antonín Hlinský.
Všichni jsme měli možnost zhlédnout, jak se takové
výrobky připravují. Celý den v prostorách garáže
hrála živá hudba pod vedením pana Pavla Jirky.
Věříme, že se zde všem, kdo se přišel
podívat, líbilo. Málokterá akce se obejde bez
sponzorů. Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Vepřové
hody byly připraveny díky přispění firem VOD
Zdislavice, MK Invest Zdislavice a VLAMA
Vlašim.
Výjezdy k zásahům:
15. 1. odstraňování sněhu na střeše MŠ
18. 1. shazování rampouchů na budově ZŠ
20. 1. shazování rampouchů na budově ZŠ
17. 2. požár kotelny v areálu sila Zdislavice
Miroslav Míka, starosta SDH
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Ročník 2009
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
CELKEM

Počáteční stav :

Statistika
Přistěhování

Narození Odstěhování

2
1

Úmrtí

1
-2
-1
1
3
2

3
1

-1

1
1
2
10

-1
2
10

-1
-3

-3

Celkem
0
0
-1
-1
0
1
3
4
1
1
0
3
14

527
Stav
527
530
529
528
528
529
532
536
537
538
538
541
541

K 31. 12. 2009 bylo v našem městyse 541 trvale přihlášených občanů. Narodilo se 10 dětí (Anna Martínková, Filip
Hůdek, Aneta Naňáková, Tereza Jankovská, Barbora Hanusová, Patrik Peška, Markéta Tulachová, Eliška
Šteigerová, Petr Lang, Nela Hudcová), zemřeli 3 občané (Julie Houdková, č.p. 159; František Bouček, č.p. 65;
Josef Moudrý, č.p. 29). K trvalému pobytu se během roku přihlásilo 10 osob a odhlásily se 3 osoby.
Zpracovala D. Volfová

Vítáme nového občánka …

Životní jubilea ...

25. 1. 2010

leden, únor, březen :

Vanesa Jiráková, Zdislavice 171

Antonín Naňák, Zdislavice 197
Ludmila Tomaidesová, Zdislavice 153
Miroslava Smutná, Zdislavice 101

55
79
80

Zlaté svatby :

Miroslav Míka, Zdislavice 123
Mgr. Ludmila Kadlecová, Zdislavice 160
Světluška Veselá, Zdislavice 3

50
55
76

6. 2. 2010 František a Helena Krejčovi, Zdislavice 108

Marie Jirková, Zdislavice 130
Antonín Bárta, Zdislavice 137
Marie Kofnovcová, Zdislavice 19

83
83
87

Josef Čihák, Zdislavice 146
Bohuslav Jankovský, Zdislavice 60
Marie Zemanová, Zdislavice 151
František Voda, Zdislavice 140
Pavlína Dojavová, Zdislavice 71
Marie Beránková, Zdislavice 113

50
55
65
65
77
88

23. 1. 2010 František a Františka Říhovi, Zdislavice 25

Všem srdečně blahopřejeme!

Rozloučili jsme se …
22. 12. 2009
17. 1. 2010

Josef Moudrý, Zdislavice 29
Věra Nácovská, Zdislavice 76

(76)
(84)
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