





Vážení spoluobčané,
všichni dobře víme, že kulturní dění v našem městysi bylo po
celý tento rok ovlivněno pandemií COVID – 19. Nemohli jsme
uspořádat tradiční lampiónový průvod. Naše děti se musely obejít bez
svojí oblíbené Mikulášské besídky, kterou pořádají zdislavické ženy.
Takže na první adventní neděli byl na městečku rozsvícen vánoční
stromeček bez doprovodné akce, kterou je právě Mikulášská besídka.
V letošním roce se nám podařilo dokončit rozsáhlou přístavbu
a rekonstrukci budovy základní školy a započali jsme s přístavbou
mateřské školy. Na této akci je hotová hrubá stavba včetně zateplení
vnějších omítek. V současné době se dělají vnitřní omítky a dojde
k propojení stávající budovy školky s novou přístavbou. Pokud vše
půjde podle harmonogramu, tak jak je nasmlouváno, měla by být stavba ukončena do pololetí 2021. Další
velkou akcí byla výměna vodovodního řadu od Novotných k bytovkám a do Hlinišť a oprava živičného
povrchu v těchto lokalitách a výstavba nového archivu na úřadě. Nyní se provádí oprava veřejného
osvětlení ve vnitřní části městyse, která bude do konce letošního roku dokončena. Taktéž došlo k výsadbě
dvou ovocných alejí pod VOD až k cestě, která vede z Pekla na Chlum.
V listopadu městys vybavil svou zásahovou jednotku SDH Zdislavice novými osobními
ochrannými prostředky k zajištění provozuschopnosti jednotky, která je zálohovou jednotkou HZS
Vlašim s předurčeností k výjezdům k dopravním nehodám. Tento projekt byl realizován s finančním
přispěním Středočeského kraje. Díky tomuto projektu byla naše jednotka vybavena kompletním
zásahovým oblekem, 12 páry zásahových rukavic, 12 ks kuklami a 4 ks přilbami.
Jednáme s Římskokatolickou církví o bezúplatném převodu církevního majetku zejm. převod
hřbitova, vč. hřbitovní zdi a márnice do našeho vlastnictví a budeme jednat o možnosti odkupu dvou
pozemků v k. ú. Zdislavice do našeho vlastnictví a podařilo se nám tak zakoupit pozemek pro případné
rozšíření vodních zdrojů.
Na jednání zastupitelstva bylo projednáno a schváleno podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
sociálního zařízení úřadu městyse. Pokusíme se zpracovat ještě žádosti o dotaci na rekonstrukci
a výměnu střechy na budově základní školy (staré radnici) a dotaci na opravu křížků, které jsou umístěny
na hranicích našeho katastru. I v následujícím roce finančně podpoříme spolky v našem městysi, tak jak
to činíme každoročně.
Pro každého z nás je současná situace velice stresující a omezení, která se nás dotýkají každý den
v souvislosti s COVID 19, jsou již dlouhá. Absence běžného sociálního kontaktu a znemožnění zažitého
trávení adventního času, nebude pro mnohé z nás příjemné. Je však nutné vydržet a věřit, že s příchodem
vakcíny se vše v lepší obrátí a my všichni se vrátíme k normálnímu životu, tak jak jsme byli zvyklí.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál především pevné
zdraví, dobrou náladu, krásné prožití svátků vánočních
v rodinném kruhu po boku svých blízkých a do Nového roku
2021 vše nejlepší, lásku, pohodu a především zdraví.
Bc. Pavel Bouček, starosta

Přístavba MŠ


Ovocná alej


Škola v pokusném režimu
Poslední školní rok skončil tak trochu v chaosu. Povinná školní docházka nebyla povinná, všichni
jsme „funěli“ do roušek, nejčastějším pokynem ve škole bylo: „Nasaď si tu roušku pořádně!“ a všichni
jsme upřímně doufali, že s 30. červnem tohle všechno skončí.
V září jsme začínali bez roušek, nicméně s obavou, jak dlouho. Pak přišly roušky a za měsíc a půl
nám opět zavřeli školu. Přechod na distanční vzdělávání byl náročný pro všechny zúčastněné strany. Sice
jsme se stihli připravit a rozjeli jsme GOOGLE CLASSROOM, ale museli jsme se rychle naučit s ním
pracovat, naučit to i všechny žáky. Rodiče byli v tomto případě samouky. Zvládnout on-line hodiny je
velmi náročné jak pro vyučující, tak pro děti. Drželi jsme se doporučení maximálně 3 hodiny touto
formou a zbytek jen předáváním úkolů. Zejména pro nižší ročníky to byl opravdu oříšek. Učte se číst
a psát po internetu, to prostě není ono.
Když pustili prvňáčky a druháky do školních lavic, oddechli jsme si my a zejména rodiče. Děti se
těšily na paní učitelku, paní učitelka na děti. Jen ty zatra…. roušky. Později nastoupil celý první stupeň
a hned bylo ve škole veseleji. Ale pošlete z domácího lenošení deváťáky. Zde už o nadšení nemůže být
ani řeč. A donutit je, aby poctivě nosili roušku je někdy nadlidský úkol. Nás dospělé to také nebaví, ale
takové je nařízení.
Bohužel s celkovou situací ruku v ruce odpadají veškeré jiné aktivity – exkurze, divadla a vánoční
zpívání. Prostě jen výuka. A to také není úplně dobře. Teď už jen napjatě čekáme, co bude od ledna.
Informace z MŠMT se mění velmi často, my na to samozřejmě musíme reagovat a za chvíli
(obávám se) už se v tom nikdo
nevyznáme.
Nezbývá nám, než to všechno
brát trochu s humorem, trochu vážně
a snad to ve zdraví přežijeme. Zatím
se nám covid vyhýbá a jen se občas
stane, že jde někdo do karantény.
Velký dík patří rodičům,
zejména menších dětí. Učit se s dětmi,
něco jim vysvětlit, hlídat, aby se učili,
přitom chodit do práce a zvládat celou
domácnost není snadné.
Musím ale poděkovat i vyučujícím,
protože jsme „spadli“ do něčeho, co
nikdo z nás moc neuměl a ani
nestudoval. Všichni si zasloužíme
těch 14 dní volna. A budeme si držet
palce, aby distančního vzdělávání
bylo co nejméně.
Všem přeji krásné, klidné
Vánoce a rok 2021 pokud možno
klidný a radostnější než ten letošní.
Mgr. Irena Králová, ředitelka školy

Mateřská škola
Do naší školky je zapsáno 48 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Starší
děti "Pejsci" a mladší "Koťata".
Paní učitelky připravují pro děti vždy zajímavé činnosti tak, aby splňovaly
třídní vzdělávací program, který je v každé třídě přizpůsoben věku a schopnostem
dětí. Provoz MŠ musel být přerušen z důvodů epidemiologické situace a po dohodě
se zřizovatelem (COVID-19) a to na přelomu října a listopadu.
Nyní je školka v plném provozu, mrzí nás, že vzhledem k vážné situaci děti
přišly o divadla, hudební vystoupení, tvoření a vystoupení pro rodiče. Ale i přesto si
radostnou atmosféru před Vánocemi nenecháme pokazit.
S dětmi tvoříme, vyrábíme, pečeme a k tomu si zazpíváme koledy, zatančíme s čerty.




Těšíme se na dokončení přístavby, abychom mohli
využívat i zahradu se hřištěm. A co do nového roku?
Plány jistě máme. Na zatravněné terase
vybudovat BIO zahrádku s vyvýšenými záhony, kde by
si sami děti vyzkoušely, co a jak se pěstuje a kolik práce
to dá, než něco vyroste. Ve sklepních prostorách zřídit

malou pracovní a keramickou
dílnu. Jistě by to nebylo využití
pro děti ze školky, ale i pro žáky
ze ZŠ.
Děkuji všem zaměstnancům
MŠ, vedení ZŠ, rodičům a přeji
klidné Vánoce a do nového roku
hlavně zdraví.
Za MŠ Fliegerová Dana

Z činnosti spolku Volejovky v roce 2020
Volejovky v roce 2020 uspořádaly dětské rybářské závody a 2 dospělácké. 13. 9. 2020 byly dětské
„O pohár starosty“. Počasí se vydařilo a celkem se zúčastnilo 10 dětí. Při presenci děti obdržely
namazaný chléb se sýrem, sušenku a pitíčko. Poté si vylosovaly stanoviště, připravily výzbroj
a po odstartování zahájily rybolov. O poločasu dostaly párek s rohlíkem a pití. Celkem nalovily 3874 cm
a každý rybařík si ulovil svoji rybu. Každý účastník obdržel cenu a medaili. Poháry a medaile předal
starosta městyse pan Bc. Pavel Bouček.
1. místo obsadil se ziskem 1692 bodů Jan Mecka z Boliny.
2. místo obsadila se ziskem 809 bodů Denisa Kubešová,
taktéž z Boliny a
3. místo obsadil Míra Mareš z Krchleb s počtem bodů 484.
Poděkování patří sponzorům, a to paní Faktorové ze Sedlčan,
panu Šeborovi z Benešova a starostovi městyse
Zdislavice panu Boučkovi a samozřejmě rodičům
a vedoucím zúčastněných dětí za pomoc.
Jinak byly uspořádány závody dospělých, a to
18. 7. 2020, kde vyhrál A. Slavík z Vilémova, následován
T. Váňou ze Zlosyně a na 3. místě S. Havlíčkem z Mělníka.
Poslední letošní akcí byl 2. Memoriál Karla Kovandy,
kterého se zúčastnilo 13 dvojic a byl to velice vyrovnaný boj
na stupních vítězů. Mezi 1. a 3. místem rozhodovalo pouhých
60 deka a všechny 3 týmy nalovily více jak 11 kg.
Pořadí: 1. V. Drápal a L. Belušiak z Jindřichova Hradce
2. M. Bertok z Dublovic a L. Číž z Jindřichova Hradce
3. J. Cablk z Pravonína a V. Semerád z Týnce nad Sázavou.
Doufáme, že rok 2021 bude pro činnost teamu
Volejovky a především pro činnost mládeže příznivější
a budeme moci uspořádat těch akcí více.
S přáním příjemného prožití svátků Vánočních a všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví v novém
roce zdraví Volejovky.




Vybráno z obecní kroniky
rok 1978
pokračování z č. 2/2020
Základní devítiletá škola – školu navštěvovalo 208 žáků a vyučovalo se v 9. třídách. výuku zajišťovalo
14 pedagogických pracovníků. V roce 1977/78 ukončilo povinnou školní docházku 21 žáků z 9. třídy
a 2 žáci z 8. třídy. Škola byla vymalována a před školou zhotoveno zábradlí. Žáci sebrali 10 103 kg
druhotných surovin, 229 kg léčivých bylin a 192 kg pomerančové kůry. Ve veřejně prospěšné práci
odpracovali 1292 hodin.
Tělovýchovná jednota Sokol Zdislavice – k fotbalovým kabinám byl v jarních měsících zaveden
elektrický proud a okolo fotbalového hřiště vysázeno 40 ks topolů a 3 lípy.
Pochod vítězství – v květnu byl uspořádán již druhý ročník turistického pochodu na 10 a 20 km s názvem
„Pochod vítězství“. Pochodu se zúčastnilo 24 osob dospělých a dětí.
Velikonoční běh – sportovní život započal ve Zdislavicích druhým ročníkem přespolního běhu nazvaný
„Velikonoční běh“. Trasa měřila 8 km a vedla do Řimovic a zpět. Tohoto běhu se zúčastnilo 15 běžců
a byl překonán traťový rekord (24 minut).
Pouťový turnaj v odbíjené – byl uspořádán již 19. ročník za účasti pěti družstev. Jako vítěz převzalo
putovní pohár družstvo Grafotechny Praha.
Založení oddílu šachu – mezi členy Sokola našel uplatnění zájem o šachovou hru. Tento sport není
náročný na sportovní prostory a proto se může hrát v zastaralé sokolovně, kde jsou prostory pro jiný sport
nevyhovující. Šachový oddíl přihlásil koncem října družstvo do okresního přeboru, kde si jako nováček
počíná velmi dobře.
Kopaná – nejatraktivnější složkou TJ zůstává i nadále oddíl kopané. V okresních soutěžích jej zastupuje
družstvo mužů, dorostenců a žáků. Všechna tři družstva jsou na čelním umístění, zvláště překvapil výkon
žáků, kteří přezimují na 1. místě tabulky.
Memoriál Antonína Žáka – v měsíci srpnu byl uspořádán II. ročník „Memoriál Ant. Žáka“. Tento turnaj
vznikl k uctění památky dlouholetého aktivního člena Sokola. Zúčastňují se ho družstva mužů v kopané.
-dv-
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