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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou zřejmě poslední číslo zpravodaje v tomto volebním období. Čtyři roky uběhly jako
voda a Vy budete mít možnost rozhodnout o tom, kdo se stane novými zastupiteli našeho městyse.
Uplynulé čtyři roky jsme využili velmi dobře, podařilo se nám zrealizovat několik velkých akcí, mezi které
patří: Rekonstrukce základní školy a její přístavba, školku jsme rozšířili o tělocvičnu a sociální zařízení a
poslední akcí byla rekonstrukce úřadu městyse. Ve fázi přípravy je v současné době výběrové řízení na
dodavatele těchto akcí: výstavba chodníků, rekonstrukce staré budovy základní školy (radnice) a výměna
střešní krytiny na tělocvičně. Na rekonstrukci budovy základní školy (radnice) jsme získali dotaci.
Pomoc městyse směřovala ke všem občanům. Ponechali jsme ceny vodného a stočného na příznivé výši,
ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu jsme taktéž kalkulovali ve prospěch našich občanů a
především starších seniorů a rodin s malými dětmi, kde došlo k osvobození od poplatku. Nezapomínali jsme
na podporu našich spolků a charitativních organizací.
Období nebylo lehké pro nikoho z nás, Covid 19 a v
současné době válka na Ukrajině. Toto vše hluboce
poznamenalo nás všechny. Covid 19 zpřetrhal
mezilidské vztahy a sebral hodně blízkých. V tomto
ohledu je každý válečný konflikt mnohem horší ve všech
důsledcích, ať už jde v současné době o válku na
Ukrajině nebo kdekoliv jinde na světě. To vše se odrazí
především v ekonomické oblasti a v důsledku to
dopadne na všechny skupiny obyvatel.
Je zásluhou všech zastupitelů, že v době dobrých časů se
nám podařilo připravit a následně úspěšně zrealizovat
spoustu dobrých projektů. Všem zastupitelům patří můj
dík za odvedenou práci pro naše obyvatele, pro náš
městys.
Milí spoluobčané, děkuji Vám všem a především těm,
kteří mě po celou dobu tohoto volebního období
podporovali a přeji Vám, ať si dobře vyberete koho
chcete mít jako zastupitele.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Nově zrekonstruované prostory úřadu městyse. Tento projekt byl podpořen z prostředků MMR.
- ￼2 -

Hospodaření v obecních lesích
Městys Zdislavice v současné době hospodaří na
lesní půdě o rozloze 72,33 ha a to na základě
lesního hospodářského plánu (dál jen LHP)
platného od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030. Lesní
pozemky Městyse Zdislavice se nacházejí z části v
k.ú. Zdislavice a z části v k.ú. Bolina. V době
platnosti předešlého LHP (2011-2020) bylo
hospodaření v lesích, zvláště ke konci jeho platnosti
(2018-2020) ovlivněno narůstající kůrovcovou
kalamitou, která zasáhla především porosty s
majoritním zastoupením smrku a následně
ovlivnila i těžbu dřevin jako modřín a borovice,
které vlivem rozvolněných smrkových porostů
padly „za oběť“ větrným kalamitám. V posledních
uvedených letech stoupla nahodilá těžba v lesích
několikanásobně na úkor těžeb úmyslných. V
souběhu s nárůstem této nahodilé těžby prudce
klesly ceny dřeva, což negativně ovlivnilo
hospodaření v lese i ekonomickou situaci městyse.
Ke zmírnění dopadu poklesu cen dřeva byly v plné
míře využity státní dotace pro vlastníky lesa.
Dotace byla městysi přiznána za roky 2019 cca 90
m3 a 2020 cca 1760 m3.
Stejná situace bohužel charakterizovala i začátek
nového LHP. V roce 2021 bylo v rámci nahodilých
těžeb zpracováno 1800 m3 dřeva, převážně smrku.
Prodej některých sortimentů z tohoto objemu dřeva
ještě probíhá. Rovněž na tento objem kůrovcového
dřeva bylo žádáno o státní dotaci, která však oproti
minulým rokům, díky velkému množství žadatelů,
klesla téměř o dvě třetiny.
V současné době se nárůst kůrovcové kalamity
zmírnil, ale její skutečný stav se projeví v 7. - 8.
měsíci letošního roku.
Těžba a prodej dřeva na lesních pozemcích Městyse
Zdislavice je organizována prostřednictvím smluv o
provedení práce s jednotlivými dodavateli tak, aby

výsledný ekonomický efekt byl pro městys co
nejefektivnější. Část nahodilých těžeb je
zpracovávána i samotnými občany městyse formou
samovýrob za ceny stanovené úřadem městyse.
Oblast pěstební činnosti charakterizuje především
nárůst holin a z toho se odvíjející náklady na jejich
zalesnění a následnou péči, celkový nedostatek
sadebního materiálu a ve většině lokalit i extrémní
sucho. Pro přípravu ploch k zalesnění zvolil městys
pro likvidaci klestu formu jeho drcení a to z důvodu
možnosti čerpání dotace do výše 25 tis. Kč na
hektar, což se při nákladech 30-32 tis. Kč na hektar
jeví jako nejefektivnější způsob co do ceny i
rychlosti přípravy ploch. V letošním roce bylo touto
metodou připraveno k zalesnění nebo očekávané
přirozené obnově celkem 7 ha ploch. Pro zalesnění
holin je využívána jednak umělá výsadba dřevin, ale
pro snížení nákladů chceme v co největší míře
využít i přirozenou obnovu a to hlavně u dřevin
jako modřín, borovice a smrk. V rámci jarního
zalesnění bylo vysázeno 3500 ks buku, 4000 smrku
a 2500 dubu. Zalesnění ploch listnatými dřevinami
předpokládá jejich oplocení. Využívány jsou
oplocenky z drátěných materiálů. Další následná
péče o zalesněné plochy, tj. ožínání, nátěry kultur
proti okusu, postřiky proti klikorohu borovému je v
současné době nutné provádět na téměř 12 ha
ploch. Náklady na zalesnění, oplocení i ožínání opět
částečně hradí státní nebo krajská dotace.
Nemalý podíl na nákladech v pěstební činnosti
tvoří škody zvěří. Jedná se především o okus lesních
dřevin způsobený srnčí zvěří. Vzhledem k vysokým
stavům spárkaté zvěře ve většině regionů jak
Středočeského kraje, tak celé ČR, povede s největší
pravděpodobností k vymáhání škod na uživatelích
nebo vlastnících honiteb.
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Ing. Jiří Smítka, lesní hospodář

Mapa lesního majetku
městyse Zdislavice
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Rok 2021/2022 v základní škole
Na začátku školního roku jsme se doslova modlili, aby probíhal „normálně“ bez opatření, distančního
vzdělávání a podobně.
Distanční vzdělávání sice celostátně nikdo nenařídil, ale opakované covidové karantény jednotlivců i
celých tříd nám výuku tak jako tak zkomplikovalo. V některé dny bylo ve škole jen pár žáků, ostatní si
„užívali“ karanténu. Nejhorší situace byla v lednu a únoru.
Ale i toto jsme nakonec zvládli a učilo se a učilo. Národní plán obnovy nám dal peníze na doučování, aby
mohli žáci nějakým rozumným způsobem dohnat to, co se dva roky předtím dostatečně neprocvičilo. Jenže
na doučování se nikomu nechtělo, a tak jsme občas neposlušné žáky doslova naháněli, aby byli na
doučování přítomní. Ale abychom byli spravedliví, byli i takoví, kteří vzorně chodili a snažili se pracovat.

V souvislosti s distančním vzdělávání a připravenou velkou
změnou ve výuce informatiky jsme dostali peníze i na
posílení tohoto předmětu. Od příštího školního roku
začínají s informatikou už čtvrťáci a další školní rok bude
informatika hodinu týdně od 4. – 9. ročníku. Zásadním
způsobem se změnil i obsah samotného předmětu. Máme
zde témata jako Informační systémy, programování,
algoritmizace, kódování a podobně. Takže se ve škole
objevili roboti – BEE-BOTi, PHOTON roboti, SUPERBoti.
Rovněž jsme pořídili 3D tiskárnu. Musíme upravit i SW v
počítačové učebně, abychom vše zvládli.
Již nějakou dobu máme funkční výtvarný ateliér, kde
probíhá výuka výtvarky a i zde je nové vybavení a
pomůcky.
Pomaličku se připravujeme na nový školní rok a
přemýšlíme, co nás čeká.
Děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci. Loučíme
se s paní Kozákovou ve školce a s paní učitelkou
Vykoukovou, které odchází na zasloužený odpočinek a my
jim přejeme, ať si ho ve zdraví užívají.
Mgr. Irena Králová
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Slavnostní předání vysvědčení "deváťákům"
na konci školního roku.

Něco málo z naší školky, kam rádi chodí kluci i holky...
Je neskutečné, jak nám ten školní rok opět rychle
utekl. Nedávno jsme děti ve školce vítaly a dnes se s
nimi pomalu loučíme.
Od začátku roku jsme toho s dětmi spoustu zažili.
Ve školce nás navštívilo několik divadélek s
pohádkami a také pan Kunc se svými zvířátky, který
dětem nejen zvířátka ukázal, ale také jim o nich
něco povyprávěl.

školní rok a pak už nás čekají prázdniny.
Těšíme se na ně, ale i na další příští rok a nové děti,
kterým se u nás ve školce snad bude líbit.
Přejeme všem hezké léto...

Za jednou pohádkou jsme vyrazili na výlet i my.
Byla to „Čertovská pohádka“ v Takoníně.
Krásný zážitek měly děti z i návštěvy sférického
kina, které pro ně bylo nové, zvláštní a moc se
jim líbilo.
Podařilo se nám splnit mnoho úkolů a také zřídit
vyvýšené záhony, které nám budou sloužit jako
malá zahrádka.
Do školy nám odchází 18 předškoláků a po
květnové zápisu přivítáme v září 18 nových dětí.
Teď nás čeká vystoupení Krejčíka Honzíka, který
nám svým vystoupením pomůže ukončit tenhle
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učitelky MŠ

Běh pro radost 2022
17. ročník Běhu pro radost začal tradičně. Vlastně tak úplně ne. Nemuseli jsme připravovat rozestupy,
žádná covidová opatření, nestrašili
jsme v respirátorech. Jaká úleva pro
všechny!
Ve 13.30 hodin jsme akci zahájili,
všechny přivítali a šlo se běhat. Trasy
musely být v areálu poněkud
upravené, protože divoká prasata si
tento prostor oblíbila a místy
provedla opravdu hlubokou orbu. I tak
se běhalo s chutí a elánem. Někteří
rodiče malých závodníků pojali
povzbuzování svých ratolestí vskutku
netradičně.
Zato s dlouholetou tradicí se ve
starších kategoriích dětí objevilo jen
minimum závodníků. Ona holt telka
je telka. Jejich škoda, protože byly
opět připraveny nádherné poháry a
diplomy podepsané panem Lukášem
Odměny pro vítěze kategorií.
Krpálkem – dvojnásobným
olympijským vítězem v judu. Kdo
běhá pravidelně, má doma velmi slušnou sbírku podpisů našich sportovních legend.
Pro dospělé jsme připravili, ve spolupráci s panem profesorem Jánošíkem z gymnázia, novou,
jednokolovou tresu kolem rozhledny. Trasa se líbila a tak u ní zase chvíli zůstaneme.
Bohužel se ve stejném termínu konalo v okolí více akcí a tak účast dětí byla nižší, zato „dospěláků“ bylo
téměř 40.
Děkujeme všem organizátorům a rozhodčím
manželům Říhovým, kteří k našim závodům
neodmyslitelně patří.
A už nyní všechny zveme na další ročník, opět
první sobotu v červnu.
Mgr. Irena Králová

Mgr. Irena Králová uděluje poslední pokyny
před startem.

Nejmladší žáci na stupni vítězů.
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Tým přípravky
Starší přípravku, tedy hráče TJ Sokol Zdislavice ve
věku od 7 do 12 let, si po podzimní části vzali na
starost trenéři Jiří Jankovský a Josef Melichar.
Poctivě s malými hráči trénovali celou zimu ve
zdislavické tělocvičně, a jakmile jim to počasí
dovolilo, přesunuli tréninky na hřiště do Bolinska.
První mistrovské utkání se proběhlo již v polovině
dubna v Krhanicích, a to za zcela nefotbalového
počasí, když se velká část utkání odehrála ve
sněhové přeháňce. Ani jeden tým to ale
neodradilo od aktivní hry a bojovného výkonu.
Výhru si v tomto duelu nakonec připsali domácí
hráči.
Ve zbylých jedenácti zápasech pak vybojovali
naše fotbalové naděje dvě cenné výhry, a to (9:5)
nad týmem TJ Svoboda Ratměřice a v posledním
utkání sezóny (5:4) s týmem TJ Sokol Neveklov a
tři remízy s TJ Sokol Nespeky/SK Posázavan Poříčí
nad Sázavou (3:3), s TJ Úročnice Benešov (11:11)
a s FK Soběhrdy (4:4).

hru. Ovšem aby mohli podávat patřičné výkony na
hřišti, k tomu je zapotřebí také kvalitní zázemí.
Velké poděkování v tomto směru patří především
oběma trenérům za jejich obětavost a čas strávený
s dětmi na hřišti. Stejně tak si ale zaslouží velký
dík i rodiče hráčů, kteří ochotně zajištují dopravu
dětí na zápasy, střídají se v praní dresů a hlavně
všemožně děti podporují a vytváří nadšenou
diváckou kulisu na všech zápasech týmu.
Teď už po náročné sezóně čeká trenéry a děti
zasloužený odpočinek před nadcházející podzimní
sezónou, ve které budeme starší přípravce TJ
Sokola Zdislavice opět fandit ze všech sil.
Jiří Jankovský a Josef Melichar, trenéři

Všem našim malým fotbalistům je potřeba
vyslovit pochvalu za vzornou docházku na
tréninky i zápasy, stejně jako za jejich nadšení pro

Tým přípravky TJ Sokol Zdislavice.
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POCHOD VÍTĚZSTVÍ
Dne 8. 5. 2022 jsme po roce
zorganizovali, dnes již tradiční,
POCHOD VÍTĚZSTVÍ pořádaný Prokop
klubem Zdislavice.
Letošního ročníku se zúčastnilo 63
účastníků. Jako tradičně byl pochod
rozdělen na dvě trasy v délce 10 a 20
Km. Každý z účastníků si mohl vybrat,
kterou trasu půjde, buď pěšky nebo
zda jí pojede na kole. Protože jak se
stalo zvykem, ač je akce nazvaná
Pochod vítězství, rádi přivítáme i
milovníky cykloturistiky. Oproti
předchozím ročníkům se letos mohla
udělat „odbočka“ z trasy a navštívit
rozhlednu na Kalamajce. Pro příští
ročníky opět zajistíme otevření
rozhledny.

Občerstvení v cíli pochodu.

Tento ročník přálo pořadatelům počasí
a z toho důvodu jsme doufali ve větší
počet účastníků, než bylo v
předchozích ročnících. To se sice
nepovedlo, ale přesto doufám, že se
všem zúčastněným pochod líbil a
příští rok se opět uvidíme na startu.
V cíli si pak mohli pochutnat na
připraveném občerstvení v podobě
opékaných buřtů, osvěžit se
limonádou, popřípadě pivem.
Na závěr chci poděkovat všem
účastníkům a pořadatelům tohoto
pochodu. Jsme rádi, že jsme mohli
tento pochod uspořádat nejen kvůli
pohybu na zdravém vzduchu ale také
kvůli tomu, aby se známí a kamarádi
mohli setkat a popovídat si u ohýnku.
Dušan Krása

Výhody tarifu PID
Vzhledem k tomu, že značná část cestujících si
kupuje jízdní doklady u řidiče při nástupu do
autobusu, dochází tím k překračování pobytu
autobusů v zastávkách a zpožďování spojů.
Abychom nemuseli do budoucna prodlužovat
jízdní doby autobusů, což by vedlo ke snížení
atraktivity veřejné dopravy a také ke zvýšení

nákladů na dopravu níže uvádíme informace o
tarifu PID, zejména předplatních možnostech.
Pro zrychlení odbavení je možné jízdní doklad pro
jednotlivou jízdu zakoupit taktéž pomocí mobilní
aplikace PID Lítačka nebo v předprodeji na
kontaktních místech PID https://pid.cz/
kontakty/prodejni-mista/?filter=jizdenky
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Jak si Lítačku PID zařídit:
Pokud chcete platit jízdné v systému PID
bezkontaktně a být při cestování rychle odbaven,
tak není nic jednoduššího, než si do svého mobilu
stáhnout aplikaci PID Lítačka (https://
app.pidlitacka.cz/), zaregistrovat se pomocí emailu a zadat platební údaje z vaší platební karty.
Jestliže využíváte krátkodobé jízdenky, aplikace
vám podle vyhledaného spojení sama nabídne ty
nejvhodnější. Krátkodobé jízdenky můžete
kupovat i svým blízkým. Pro nákup dlouhodobých
časových kuponů není nutné mít žádnou fyzickou
kartu, jen je nutné se zaregistrovat do systému
pomocí e-mailu, nahrát fotografii a zadat
potřebné základní osobní údaje včetně těch
platebních. Kromě nákupu můžete mobilní
aplikací se zakoupenými kupóny také zcela
nahradit plastovou kartu Lítačka. Aplikace vás
také navíc sama upozorní na konec platnosti již
zakoupených kupónů.
Zde je odkaz na časté dotazy pro nákup kuponů v
mobilní aplikaci: https://app.pidlitacka.cz/
faq#faq-kupony

nebo na kontaktních místech ve Středočeském
kraji. Jako nosiče časového jízdného můžete
využít plastovou kartu PID Lítačka, IN Kartu ČD,
platební kartu, nebo mobilní aplikaci (pro osoby
starší 15 let). Přes internet můžete nastavit/
zakoupit, jak zlevněné kategorie (cestující se
slevou 50% z plnocenného jízdného: dítě, žák,
student, důchodce 65+), tak i cestující v kategorii
dospělí. U zlevněné kategorie je potřeba doložit
potřebné dokumenty (u dětí mladších 15let rodný
list).
Mobilní aplikace PID Lítačka není jen nosič
jízdního dokladu, ale je možné zde vyhledat
spojení, při vyhledání spojení nabídne i vhodný
jízdní doklad. PID Lítačka Vás upozorní i na konec
platnosti časového kuponu. Aplikace PID Lítačka
je vhodná i pro děti (od 15 let), které nemají k
dispozici internetové bankovnictví, jízdenky pro
jednotlivou jízdu jim jednoduše zakoupíte ve své
aplikaci a přepošlete. Možné je nakoupit až 10
jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu.

Pro pravidelné cestující doporučujeme časový
kupon – stačí se zaregistrovat na webu PID
Lítačky www.pidlitacka.cz, zakoupíte potřebný
počet pásem a pak již jen cestujete v rámci Vámi
zakoupených pásem. Pořízení PID Lítačky
zvládnete z pohodlí Vašeho domova přes internet

Expres kontaktní místa Lítačka:
Nádraží Benešov u Prahy
Nádraží Vlašim
Oldřich Buchetka, tiskový mluvčí
Integrovaná doprava Středočeského kraje, Praha

Volby do zastupitelstev obcí
a Senátu Parlamentu ČR
Náš městys náleží do volebního obvodu, v němž byly vyhlášeny volby
do Senátu P ČR. Společné volby do zastupitelstva městyse
a do Senátu se konají :
v pátek 23. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Případně druhé kolo voleb do Senátu se bude konat ve dnech
30. září a 1. října 2022.
Místem konání voleb je volební místnost v budově Základní školy
Zdislavice č.p. 100.
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Jak se v komunálních volbách volí?
Volební systém v komunálních volbách je poměrně
komplikovaný. Pro komunální volby jsou příznačné
hlasovací lístky v podobě velkých plachet, jelikož
na jednom hlasovacím lístku jsou obsaženi všichni
kandidáti. Každý volič může volit napříč všemi
kandidátkami, a to v podstatě třemi způsoby.
Klíčové je, že každý volič disponuje tolika hlasy,
kolik je voleno členů zastupitelstva. Možnosti
jsou následující:
a) Volič označí křížkem pouze volební stranu.
b) Volič označí křížkem volební stranu a jednotlivé
kandidáty jiných volebních stran.
c) Volič označí křížkem jednotlivé kandidáty jedné
či více volebních stran.
Jednodušší bude vše vysvětlit na příkladu. V obci
Nádherná je voleno 7 členů zastupitelstva a voliči
mají na výběr ze tří kandidátních listin (Hnutí pro
Nádhernou, Za obec Nádhernější a Nádherní sobě),
přičemž každá kandidátní listina má právě 7
kandidátů. Celkem tedy kandiduje 21 kandidátů,

každý volič má 7 hlasů, může tak dát celkem 1 až 7
hlasů.
a) Volič označí křížkem pouze kandidátní listinu
„Za obec Nádhernější“, tato kandidátní listina
obdrží celkem 7 hlasů (každý z kandidátů 1 hlas).
b) Volič označí křížkem kandidátní listinu
„Nádherní sobě“ a další křížek udělá u jednoho
kandidáta z kandidátní listiny „Hnutí pro
Nádhernou“ a „Za obec Nádhernější“. Kandidátní
listina Nádherní sobě tak obdrží celkem 5 hlasů
(prvních pět kandidátů v pořadí), po jednom hlasu
obdrží kandidáti zbylých kandidátek označených
voličem.
c) Volič označí křížkem jednotlivé kandidáty ze
všech tří kandidátek (maximálně může rozdat 7
hlasů). V takovém případě obdrží jednotlivé
kandidátní listiny tolik hlasů, kolik křížků u jejich
kandidátů volič učiní (hlasy budou přičteny těmto
kandidátům).
zdroj: www.smocr.cz

Druhotné využití textilních materiálů
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o spolupráci mezi městysem Zdislavice a společností Dimatex při sběru
nepotřebného textilu.
Sběrné kontejnery jsou určeny k druhotnému využití textilních materiálů s pozitivním vlivem na životní
prostředí. Třídění textilu je jednou z cest, jak dosáhnout požadovanou úroveň 50% recyklace
komunálního odpadu v příštích letech.
Společnost DIMATEX CS, spol. s r. o. působí na českém trhu služeb v oblasti svozu a recyklace textilu pod
stále stejným názvem od roku 1991.
Část vytříděného textilu je předána neziskovým organizacím. Spolupracujeme s Oblastními charitami,
které podporujeme jak finančně, tak materiálem z kontejnerů v případě potřeby. Z charitativního šatníku,
provozovaného v sídle firmy, neziskové organizace čerpají ošacení, obuv, deky, ručníky aj. podle vlastních
potřeb. Textil nevyužitelný pro charitativní účely společnost DIMATEX dále zpracovává. Vytříděné oděvy
a textilní materiály se dále recyklují a používají pro výrobu čistících hadrů, geotextilií pro využití v
automobilovém, strojírenském nebo stavebním průmyslu.
Pro přehled ještě uvádíme, jaký textil patří do kontejnerů na textil, jak má být do kontejneru vhazován a
jaký textil tam v žádném případě nepatří.
Co PATŘÍ do sběrného kontejneru:
Čistý a suchý textil (veškeré nositelné oděvy, kabelky, batohy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení,
potahy, ubrusy, ručníky a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích / taškách, dále
také čistá spárovaná (svázaná) nositelná obuv a funkční hračky.
Co NEPATŘÍ do sběrného kontejneru:
Znečištěný, mokrý, plesnivý nebo zapáchající textil, matrace, molitan, koberce, ústřižky látek, netextilní
materiály, komunální odpad.
Kontakt a profil společnosti: www.dimatex.cz, Společnost Dimatex chce být Váš stabilní, spolehlivý a
blízký partner pro ekologické zpracování nepotřebných oděvů. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
- ￼11 -

Dotace na výměnu kotle - poslední den 31. 8. 2022
Od 6. června 2022 do 31. 8. 2022 mohou
nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na
výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový.
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně
ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze
3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz
zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné
je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba
samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu kotle
dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 %
způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze
elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách
bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů
žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové
domácnosti v elektronické podobě bude od 6. 6.
2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné
o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na
krajském úřadě, na adrese Krajský úřad
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5
najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo
0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, v
konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat
všechny podrobnosti elektronické žádosti o
kotlíkovou dotaci. „Protože však budeme žádosti
hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani
ji nemůžeme finalizovat na úředním počítači. To by
mohlo být bráno jako netransparentní a ovlivňující
proces přidělování dotace. "Žádost je jednoduchá a
opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni",
vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních
projektů Krajského úřadu.
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je
(spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském
kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která je nebo

OBECNÍ

byla vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2.
emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost
netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může podat
pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem na
člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170
900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také všichni další
členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním
důchodu 3. stupně.
Alternativou pro všechny žadatele je dotační
titul Nová zelená úsporám (SFŽP ČR).
Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 %
doložených uznatelných výdajů, a to maximálně do
výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili tepelné
čerpadlo, resp. 130 tis. Kč - kotel na biomasu, 100
tis. Kč - plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho
aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022).
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto
otázky:
• Mám počítač s připojením k internetu a
emailovou adresu? Žádost se bude podávat
elektronicky. Email může být i rodinného
příslušníka nebo zprostředkující firmy.
• Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1.
2021? To je datum uznatelnosti výdajů.
• Pokud už proběhla v ýměna kotle, mám
fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu?
Jsou to povinné přílohy k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku
257 280 991 nebo svůj dotaz napište na e-mailovou
adresu: kotliky@kr-s.cz.

KNIHOVNA ZDISLAVICE

PROVOZNÍ
DOBA :

každý pátek
18.00 - 20.00 hodin
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Vybráno z obecní kroniky - rok 1981
Počasí - začátkem roku byla zima mírná. Ke konci
ledna se ochladilo. Jaro příznivé. Léto teplé bez
větších vodních srážek. Podzim sušší. První sníh
napadl začátkem listopadu, kdy se ochladilo a mráz
dosáhl až -20 °C. Vánoce bílé.
Májové dny - pro krásný vzhled naší obce provedla
škola týden před 1. májem úklid kolem školy a
prostranství. Občané zametali kolem domů a
upravovali záhonky před domy. Parčíky byly
upraveny a růže okopány. Byla provedena výzdoba
oken veřejných budov. U školy a na městečku byly
postaveny poutače a kolem silnice májky. Takto
upravená naše obec vítala slavné májové dny. V
předvečer 1. máje mládež naší obce nepálila
čarodějnice, ani nepostavila máj. Letošního roku se
naši občané, školní mládež a členové JZD se svým
alegorickým vozem zúčastnili májových oslav ve
Vlašimi. Ke dni vítězství uspořádala škola slavnost u
pomníku padlých. V projevu bylo vzpomenuto
slavných květnových dnů roku 1945. V rámci
květnových oslav byl pořádán Sokolem Pochod
vítězství. Tento turistický pochod byl na 10 a 20 km.
Zúčastnili se ho členové Sokola a školní mládež.
Celková účast 36 turistů.
Volby - ve dnech 5. a 6. června se konaly na celém
území Československé socialistické republiky volby
do zastupitelských sborů všech stupňů. Volby se
konaly v 1. třídě základní devítileté školy, která byla
slavnostně vyzdobená. Na chodbě školy byla
uspořádaná výstavka kreseb a ručních prací našich
žáků. Při vstupu do budovy vítala voliče svým
zpěvem žákovská pěvecká skupina. Před školou byly
postaveny transparenty a k celkové slavnostní
náladě vyhrával obecní rozhlas.
Do Místního národního výboru Zdislavice bylo
navrženo 33 kandidátů. Z celkového počtu je 28
mužů a 5 žen. Pro kandidáty NF volilo 99,94 %
voličů.
Politické složení MNV:
členů KSČ
členů ČSL
bezpartijní

17 poslanců
3 poslanci
13 poslanců

Kuňovice: Král František, Růžek Karel, Šereda
Antonín, Ing. Škrle František
Javorník: Jenšík Antonín, Král Josef, Plesar Jiří
Na ustavující schůzi MNV Zdislavice, která se
konala 30. června, byli zvoleni:
předseda: Josef Kotrč
místopředseda: Jiří Plesar
tajemník: Karel Filip
Estrády a divadlo - Svaz žen uspořádal 11. dubna v
kulturním domě estrádu. K dobré pohodě vyhrávala
dechová kapela Velkopopovická kozlovka. Estrádní
program uváděl Hrubeš. Zúčastnilo se 280 našich
občanů. I druhou estrádu uspořádaly ženy, když u
příležitosti MDD 2. června pozvaly do naší obce
Jitku Molavcovou a Viktora Sodomu. Všem
účastníkům se celý program líbil.
3. října uspořádal Sokol estrádu, na kterou pozval
pražské umělce: Účinkovali Karel Štědrý, Štekl,
Mahrik a vyhrávala Barevná kapela.

Divadelní kroužek při ZDŠ ve Zdislavicích sehrál 14.
dubna divadelní hru Loupežnické koření autorů F.
Nováka a S. Oubrama, které navštívilo 655 diváků.
Dále se divadelní kroužek s touto hrou zúčastnil 9.
června festivalu ZUČ na přehlídce dětských
divadelních souborů v Dolních Kralovicích.

Kandidáti do MNV Zdislavice:
Zdislavice: Babka Josef, Dvořáková Jana, Gregorová
Dagmar, Hudec Ladislav, Jankovský František,
Jankovský Karel, Kadlec Josef, Kakos Josef, Kotrč
Josef, Kozák Miloslav, Krása Karel, Kůžel Josef,
Mrkvová Hana, Rybová Jindřiška, Stara Josef, Vitera
Lubomír, Wagner Jan, Němec Jiří.
Chlum: Kakosová Marie, Kopecký Josef, Němec
Josef, Ing. Vondrák Ladislav
Chmelná: Filip Karel, Foller Antonín, Holejšovský
Antonín, Švejda Josef
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V dubnu letošního roku oslavila naše spoluobčanka
paní Marie Kolářová krásné 100. narozeniny.
K řadě gratulantů se připojil i starosta městyse
Bc. Pavel Bouček.
Přejeme paní Kolářové do dalších let pevné zdraví.
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