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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas prázdnin a dovolených se pomalu blíží ke
svému konci, a tak mi dovolte shrnout činnost
úřadu za předešlé čtvrtletí letošního roku.
Zastupitelé schválili podání několika žádostí o
dotace, z nichž jsme byli úspěšní u získání dotace
na projekt „Rekonstrukce obecní budovy v městysi
Zdislavice“, poskytovatel MMR. Na tuto akci je
vybrán dodavatel a v nejbližších dnech bude
zahájena realizace spočívající v rekonstrukci
interiéru úřadu, všech WC a střechy. Dotaci na
opravu střechy tělocvičny a budovy základní školy
„staré radnice“ jsme neobdrželi, ale pokusíme se
opětovně požádat o dotaci z jiného dotačního
titulu. V současné době připravujeme žádost o
dotaci na hřiště a stavební dokončení tribuny v
areálu „Bolinsko“.
Ke konci června byla stavebně dokončena akce
„Přístavba MŠ Zdislavice“ a v červenci byla stavba
zkolaudovaná. Ke stávající budově školky byla
jihozápadním směrem provedena přístavba o
rozměrech 11,10 x 13,28 m, přízemní, bez
podsklepení, komunikačně propojená se stávající
budovou. Dispozičně přístavba obsahuje sociální
zařízení muži a ženy, šatny, chodbu a tělocvičnu.
Celkové náklady asi 3,5 mil. Kč, z toho dotace MMR
2,3 mil. Kč.

V srpnu byla uzavřena Kupní smlouva mezi
městysem a Římskokatolickou farností Vlašim na
nákup dvou lesních pozemků a louky v
katastrálním území Zdislavice za celkovou částku
520 000,- Kč v lokalitě „Kutál“.
V současné době jsou opětovně přistavovány
kontejnery na bioodpad, které budou prozatím
umísťovány na „Kutál“ a k potoku. Myslím si, že
se poměrně dobře osvědčilo ukládání
komunálního odpadu do areálu chovatelů, ale
bude na zastupitelích, zda rozhodnou o
pokračování tohoto systému nebo ponechají
přistavování kontejnerů na místa jako v
minulosti. Musím však upozornit, že stejné ceny
skládkového se nám vztahují pouze na 200 kg na
občana uloženého odpadu na skládku v Trhovém
Štěpánově. Pokud toto množství přesáhneme, pak
je skládkovné za daleko vyšší ceny. Velkým
problémem v minulosti bylo, že odpad do našich
kontejnerů vozili občané z jiných obcí a naši
občané pak přicházeli k přeplněným
kontejnerům.
Již několikrát jsem v našem zpravodaji
informoval o tom, že sháníme někoho na různé
práce pro městys.
Jednalo by se o správce
hřbitova a do budoucna i někoho na odpadové
hospodářství. Tato nabídka stále platí. Konkrétní
podmínky s případnými zájemci budou
projednány při setkání na úřadě.
V minulém čísle jsem Vás informoval o výstavbě
rozhledny na Javornické hůře. Tato realizace je v
současné době v
plném proudu a
pokud půjde vše tak,
jak se předpokládá,
měla by být
zkolaudována do
konce září letošního
roku. Starostové
obcí mikroregionu
intenzivně pracují
na dofinancování
a k c e . N á z e v
rozhledny máme
připravený a bude v
nejbližších dnech
zveřejněn. Historie
a podrobnosti jsou
dostupné
na
webových stránkách mikroregionu
www.ceskysmaragd.cz.

Pohled na přístavbu z jihozápadní strany.

Na závěr Vám přeji příjemný zbytek léta a
školákům úspěšný začátek školního roku.
Bc. Pavel Bouček, starosta
Nové prostory budou sloužit jako tělocvična.
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Mobilní rozhlas - nová služba pro občany
Vážení občané,
v rámci modernizace komunikace s Vámi jsme
zavedli službu - Mobilní Rozhlas. Díky tomuto
systému Vám budou ty nejdůležitější informace z
naší samosprávy doručeny přímo do vašeho
telefonu a nic vám tak neunikne, ať budete
kdekoliv.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA
dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění
na výpadky vody, elektřiny, pozvánky na kulturní a
sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do
Vašeho telefonu.
Jak se můžete registrovat? Přes registrační formulář
na adrese: zdislavice.mobilnirozhlas.cz nebo
vyplněním registračního letáku, který obdržíte na
Úřadu městyse Zdislavice.

Pochod vítězství
Dne 22. 5. 2021 se po roce odmlky kvůli nemoci Covid – 19 uskutečnil dnes již tradiční, POCHOD
VÍTĚZSTVÍ pořádaný Prokop klubem Zdislavice. Letošního ročníku se zúčastnilo 68 sportovců. Schválně
píši sportovců a ne turistů, protože jak se již stalo zvykem, tak na dvě trasy v délce 10 a 20 km vyrazili
nejen příznivci pěší turistiky, ale také vyznavači cykloturistiky. Ale asi největší radost udělalo pořadatelům,
že se každý ročník zúčastňuje pochodu stále více malých vyznavačů zdravého pohybu.
Doufáme, že příští rok budeme moci přivítat ještě více sportovců ze Zdislavic a okolí. Tento ročník přálo
pořadatelům počasí, a proto si každý účastník mohl pochutnat v cíli na připraveném občerstvení v podobě
opékaných buřtů, osvěžit se limonádou, popřípadě pivem.
Na závěr chci poděkovat všem účastníkům tohoto pochodu a přáním všech, kteří se podílejí na přípravě, je
přivítat příští rok na startu stále více příznivců turistiky. Jsme rádi, že jsme mohli tento pochod uspořádat
nejen kvůli pohybu na zdravém vzduchu, ale také kvůli tomu, že se po dlouhé době mohli setkat a
popovídat přátelé z našeho městyse.
Dušan Krása
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XVI. ročník Běhu pro radost
V sobotu 5. června jsme se opět sešli na „Pekle“ a
očekávali jsme, kolik běhu chtivých závodníků se
dostaví. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se
situace umoudří a my budeme moci oblíbené
závody uskutečnit.
Účast nakonec byla velmi slušná, na start se
postavilo přes 110 závodníků. Nejmladšímu bylo
dva a půl roku, nejstaršímu přes 70. Nejsilněji
obsazenou kategorií byli „dospěláci“ se svými 9000
metry.
I když nám meteorologové vyhrožovali deštěm a
bouřkami, běhalo se za krásného slunečného
počasí.
Všechno probíhalo v klidu a v pohodě. Rekordy sice
nepadaly, ale o to přece vůbec nešlo. Každý si chtěl
po dlouhé době na gauči hlavně protáhnout tělo a
dokázat si, že tu svoji trať ještě zvládne.
Pro příští ročník uvažujeme o změně trasy pro
dospělé, doladit je potřeba ještě nová trať pro
dorostence.
Závodníci i jejich rodinné týmy fandů byli
ukáznění, dodržovali nařízení. Pracovní tým je za ta
léta sehraný, takže ani tady nebylo potřeba nic
řešit, naopak je potřeba je pochválit a poděkovat
jim.
za pořadatele Mgr. Irena Králová
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Vybráno z kroniky obce - rok 1980
Počasí – zima byla mírná. Březen a půl dubna bylo
teplé počasí, které se rychle změnilo, když kolem
20. dubna začal padat mokrý sníh. Zbytek jara bylo
chladno a vlhko. Léto celkově chladné s deštěm,
kromě čtrnácti dnů v druhé polovině července.
Podzim chladný a deštivý. První mrazy a sníh ke
konci listopadu. Vánoce byly na blátě.
Předání praporů – místní organizace
Československého svazu požární ochrany ve
Zdislavicích předala dne 13. února Okresnímu
muzeu v Benešově hasičský a živnostenský prapor a
7 stuh. Členové se neradi se svým hasičským
praporem loučili, byli nuceni jej nechat odvést a
opravit, neboť hrozilo jeho úplné zničení.
Naposledy hasičský prapor byl nesen
praporečníkem sboru Aloisem Jíšou při okrskovém
cvičení v roce 1954 a od té doby byl uschován ve
zbrojnici. Živnostenský prapor byl ještě ve velmi
dobrém stavu, jen na jednom místě byl nepatrně
roztržený. Tento prapor měl na konci žerdi prý
pozlacenou špičku, avšak ta se nenašla. Na obou
stranách praporu byly obrazy svatých. Ještě
zajímavé je na praporu to, že do jeho žerdi jsou
zaraženy hřeby, které značí kolik živnostníků bylo
registrováno v živnostenském cechu. Prapor se
nosil při každé slavnosti a za ním kráčeli mistři
cechu.
Májové dny – 19. dubna byla místním národním
výborem zorganizována brigáda za účelem úklidu
obce. Účastnili se jí naši občané a školní mládež.
Muži a ženy pleli záhony v parčíkách a dělali úklid
kolem domovů. Školní mládež konala úklid po obci
a u školy. K 1. máji byly vyzdobeny veřejné domy
vlaječkami a plakáty. Podél silnice byly postaveny
májky a na veřejných prostranstvích transparenty.
Oslava 1. máje byla pro naše občany ve Vlašimi.
Účastnili se jí členové JZD, občané a školní mládež.
Čarodějnice se opět pálily na poli u hřbitova, kde
mládež postavila hranici. Stavění máje se opět
opakovalo a mládež postavila máj vedle parčíku u
farské stodůlky.
Oblastní cvičení požárních družstev – za
příznivého počasí 31. května se konalo ve
Zdislavicích oblastní cvičení požárních družstev,
které uspořádal Svaz požární ochrany ve
Zdislavicích. V půl jedné odpoledne byla zahájena
slavnost vítáním požárních sborů před požární
stanicí. Přijely tyto sbory: Hulice, Chlum, Chmelná,
Javorník, Kuňovice, Miřetice, Rataje, Soutice,
Trhový Štěpánov a Zdislavice. Přítomno bylo 112
požárníků. Ve 13,00 hod. bylo seřazení sborů a pod

vedením okrskového velitele br. Pavla Srby z Rataj
byl položen věnec u pomníku padlých a následoval
odchod za doprovodu dechové hudby ze Zruče na
sportovní hřiště do Bolinska. Po zahrání státní
hymny bylo uvítání členů a předána pamětní
medaile zdislavickému veliteli br. Josefu Moudrému
za dlouholetou a obětavou práci ve sboru. Umístění
družstev v soutěži – 1. Zdislavice, 2. Chmelná, 3.
Rataje.
Brigády – pro rychlé posekání sena v místech, kde
nelze použít mechanizaci, byly ve dnech 24. a 25.
června uspořádány brigády. Tyto akce se konaly v
rámci NF a sekání se účastnili členové místních
organizací. Sekaly se louky u Malovid, Cikánka a
louka u nádraží. První den sekalo 26 sekáčů a druhý
den 16 sekáčů.
Rekreační středisko – letos v dubnu bylo
zkolaudováno a předáno úředně do užívání
rekreační středisko, které bylo vybudováno
přestavbou Hanikova mlýna. Celá přestavba trvala 3
roky a vyžádala si 2,5 mil. Kčs. Základní obytná
budova byla opravená, odisolovaná, jen strojovna
byla celá přestavená. Hospodářské objekty byly
rozbořeny a celé prostranství zplanýrováno. Rybník
byl vybagrován a přístupová cesta vyasfaltovaná.
Rekreační středisko má sloužit po celý rok. Přes léto
k rekreačním účelům a v zimě na školení. Kapacita
zařízení je na 40 osob. Středisko postavily Pražské
vápenky a cementárny Praha – Radotín.
Požár – 7. října vypukl požár u Kakosů č. 64, kde
začalo hořet uskladněné seno pod přístřeškem. Dík
rychlému zásahu mladých požárníků a občanů byl
požár rychle uhašen a nezpůsobil žádné vážné
škody. Příčina požáru byla neopatrnost dětí.
Lampiónový průvod – za nepříznivého počasí byl
6. listopadu v 17,30 hodin uspořádán lampiónový
průvod na počest 63. výročí VŘSR. Průvodu se
zúčastnili žáci místní ZDŠ a předškolní děti s rodiči.
Pro náledí byla celková trasa průvodu po obci
zkrácena. Do kroku jim vyhrávala místní hudební
skupina „Uteč“. Slavnost vyvrcholila u pomníku
padlých, kde byl položen věnec, kulturní vložka
žáků a slavnostní projev. Slavnosti se zúčastnilo
kolem 90 lidí. Večer se zdislavičtí občané sešli na
veřejné schůzi v kulturním domě, kde společně
řešili problémy a úkoly, které na ně čekají v dalším
období při budování a zvelebování obce.
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Na snímcích je pohled na původní budovu Hanikova mlýna, č.p. 109. V kronice obce kronikář pan Kadlec v
zápise z roku 1980 zmiňuje historii tohoto mlýna: "Podle pamětníků měl na tomto místě stát mlýn již v 18. stol..
Jako první majitel mlýna měl být Peklář. Od tohoto jména se usuzuje, že nese část zdislavického katastru kolem mlýna
název Peklov po původním majiteli. Od Pekláře měl koupit mlýn Pastorek, který tam několik generací přebýval. Od
něho koupil mlýn Hanika a po smrti Jana Haniky zdědil mlýn František Šrankota, který mlýn prodal majitelům Pražské
vápenky a cementárny Praha - Radotín".
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Statistické údaje z evidence obyvatel rok 2020
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, vydá obecní úřad v
místě trvalého pobyt voliče na jeho žádost voličský průkaz podáním doručeným obecnímu úřadu nejpozději v
pátek 1. října 2021 do 16:00 hodin. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky. Je možné osobní převzetí
voličského průkazu nejpozději do středy 6. října 2021 do 16:00 hodin. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Volič, který se
dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Zdislavický zpravodaj vydává Městys Zdislavice. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR v Praze,
ev. číslo MK ČR E 10732. Podepsané příspěvky nemusí odpovídat stanoviskům redakce a zavazují jen
autory. Redakce: Dana Volfová, tel. č. 734 879 703. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou.
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